
 

 

Zápis ze 103. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 24. listopadu 2020 

Přítomní členové: JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; PhDr. Petr Blažek, Ph.D.; 

doc. JUDr. Petr Pithart, CSc.; PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D.; Ludmila Rakušanová (zúčastněná 

prostřednictvím Microsoft Teams); Mgr. Miloš Rejchrt; prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 

Počet přítomných členů: 8 

Omluvení členové: žádní 

Počet omluvených členů: 0 

 

Přítomní hosté pozvaní dle čl. 4 odst. 4 jednacího řádu Etické komise ČR: Mgr. Jiří Kaucký 

Počet přítomných hostů: 1 

 

Omluvení hosté pozvaní dle čl. 4 odst. 4 jednacího řádu Etické komise ČR: žádní 

Počet omluvených hostů: 0 

Přítomné osoby zařazené v Sekretariátu: Mgr. Josef Mička; Mgr. Vítězslav Suchomel 

Počet přítomných osob zařazených v Sekretariátu: 2 

 

Omluvené osoby zařazené v Sekretariátu: Mgr. Andrea Šigutová 

Počet omluvených osob zařazených v Sekretariátu: 1 

Návrh programu: 

1. Schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické 

komise; 

3.2. pro informaci - seznámení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 

26.08.2020, čj. 9 A 123/2018-71, v právní věci žalobce pana M. N. proti žalované Etické 

komisi, v řízení o žalobě pana M. N. proti rozhodnutí Etické komise ze dne 

26.03.2018, čj. 3759/2017-EKO-7. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 501 - odvolání pana JUDr. M. H., Ph.D. (za otce J. H.) proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262003579/12/2017-1322, ze dne 12.09.2017. 
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Průběh zasedání: 

1. Schválení programu jednání: 

Předseda Etické komise, JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., navrhl schválení předloženého programu 

jednání Etické komise. 

Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 103. zasedání dle návrhu předsedy Etické 

komise.  

Pro Proti Nehlasoval 

8 0 0 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické 

komise - úvodem jednání se představil nově zvolený předseda Etické komise, JUDr. Jan 

Kudrna, Ph.D., a zároveň se přivítal s přítomnými členy Etické komise a s čestným 

hostem, bývalým předsedou Etické komise, Mgr. Jiřím Kauckým. 

Poté předseda Etické komise, JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., postoupil slovo tajemníkovi 

Etické komise, Mgr. Josefu Mičkovi, který přítomným členům Etické komise přednesl 

žádost pana M. M., jenž se dotázal, zdali by mu mohl být vyhotoven a zaslán pamětní 

dekret ještě před oficiálním ceremoniálem, neboť za současné epidemiologické situace 

není zřejmé, kdy se uskuteční. Členové Etické komise vyslovili souhlas s touto žádostí.  

Následně tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, přednesl návrh termínů pro konání 

dalších jednání Etické komise. Členové Etické komise jednomyslně odsouhlasili, že dle 

aktuální situace může příští prosincové zasedání Etické komise proběhnout per rollam 

a následné lednové dne 26.01.2020. Členové Etické komise vzali tyto informace 

na vědomí. 

 

3.2. pro informaci - seznámení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 

26.08.2020, čj. 9 A 123/2018-71, v právní věci žalobce pana M. N. proti žalované Etické 

komisi, v řízení o žalobě pana M. N. proti rozhodnutí Etické komise ze dne 

26.03.2018, čj. 3759/2017-EKO-7 - tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, seznámil 

přítomné členy Etické komise s rozsudkem Městského soudu v Praze vydaným dne 

26.08.2020, pod čj. 9 A 123/2018-71, ve věci žaloby pana M. N. proti rozhodnutí Etické 

komise ze dne 26.03.2018, čj. 3759/2017-EKO-7, který byl doručen Sekretariátu Etické 

komise dne 27.08.2020. Členové Etické komise vzali výše uvedené informace na 

vědomí. 

 

V závěru tohoto bodu programu se uskutečnilo rozloučení s čestným hostem, bývalým 

předsedou Etické komise, Mgr. Jiřím Kauckým, který poděkoval za to, že mohl pracovat 

spolu s ostatními členy Etické komise a zabývat se touto agendou od roku 2012, kdy byl 

do čela Etické komise zvolen. 

Rovněž členové Etické komise vyjádřili své poděkování bývalému předsedovi Etické 

komise, Mgr. Jiřímu Kauckému, za příkladné vedení Etické komise po dobu 8 let a za to, 

že také díky jeho úsilí se podařilo Etickou komisi etablovat. 
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4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 501 - odvolání pana JUDr. M. H., Ph.D. (za otce J. H.) proti rozhodnutí Ministerstva 

obrany ČR, čj. 262003579/12/2017-1322, ze dne 12.09.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které je 

součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 

neveřejné. 

 

 

Zapisoval:        Schválil: 

 

 

Mgr. Josef Mička v. r.          JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. v. r. 

 

 

 

 

 

 

 


