
 

 

Zápis ze 105. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 26. ledna 2021 

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.; Mgr. Miloš Rejchrt; prof. PhDr. Jan 

Sokol, Ph.D., CSc. 

Počet přítomných členů: 7 

Omluvení členové: Ludmila Rakušanová 

Počet omluvených členů: 1 

 

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

Počet přítomných hostů: 0 

 

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; 

Mgr. Andrea Šigutová 

Počet přítomných osob zařazených v Sekretariátu: 3 

 

Omluvené osoby zařazené v Sekretariátu: žádné 

Počet omluvených osob zařazených v Sekretariátu: 0 

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. ke schválení - Výroční zpráva Etické komise za rok 2020;  

3.3. ke schválení - Zpráva o činnosti Sekretariátu Etické komise ke dni 31.12.2020; 

3.4. pro informaci - seznámení s rozsudkem Nejvyššího správního soudu v Brně 

ze dne 31.12.2020, čj. 2 As 122/2019-48, v právní věci žalobce Ing. Z. V. 

proti žalované Etické komisi České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu 

proti komunismu, proti rozhodnutí žalované ze dne 17.07.2017, čj. 10177/2016-EKO-5, 

o kasační stížnosti žalobce Ing. Z. V. proti rozsudku Městského soudu v Praze 

ze dne 15.03.2019, č. j. 9 A 164/2017-52. 

 



 
4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 553 - odvolání pana M. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. 262005109/18/2020-7460, ze dne 30.09.2020; 

4.2. spis č. 554 - odvolání pana Ing. J. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. 262005119/18/2020-7460, ze dne 23.10.2020. 

 

5. Závěrečné informace 

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 105. zasedání dle návrhu předsedy 

Etické komise.  

Pro Proti Nehlasovalo 

7 0 1 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

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

komise - úvodem jednání se předseda Etické komise, JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., přivítal 

s přítomnými členy Etické komise. Poté postoupil slovo tajemníkovi Etické komise, 

Mgr. Josefu Mičkovi, který přešel k bodu 3.2. programu jednání. 

 

3.2. ke schválení - Výroční zpráva Etické komise za rok 2020 - Mgr. Josef Mička, tajemník 

Etické komise, přítomným členům Etické komise přednesl Výroční zprávu Etické komise 

za rok 2020, která byla členům Etické komise postoupena v elektronické podobě 

před zahájením jednání. Po odsouhlasení obsahu výroční zprávy za rok 2020 

přítomnými členy Etické komise, bylo navrženo schválení Výroční zprávy Etické komise 

za rok 2020. 

 

Usnesení: Etická komise schvaluje Výroční zprávu Etické komise za rok 2020. 

 

Pro Proti Nehlasovalo 

7 0 1 

 

3.3. ke schválení - Zpráva o činnosti Sekretariátu Etické komise ke dni 31.12.2020 - 

Mgr. Josef Mička, tajemník Etické komise, pro přítomné členy Etické komise shrnul 

obsah Zprávy o činnosti Sekretariátu Etické komise ke dni 31.12.2020, která byla 

členům Etické komise postoupena v elektronické podobě před zahájením jednání. 

Po odsouhlasení jejího obsahu přítomnými členy Etické komise bylo navrženo schválení 

Zprávy o činnosti Sekretariátu Etické komise ke dni 31.12.2020. 

 



 
Usnesení: Etická komise schvaluje Zprávu o činnosti Sekretariátu Etické komise ke dni 

31.12.2020. 

 

Pro Proti Nehlasovalo 

7 0 1 

 

3.4. pro informaci - seznámení s rozsudkem Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 

31.12.2020, čj. 2 As 122/2019-48, v právní věci žalobce Ing. Z. V. proti žalované 

Etické komisi České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti 

komunismu, proti rozhodnutí žalované ze dne 17.07.2017, čj. 10177/2016-EKO-5, 

o kasační stížnosti žalobce Ing. Z. V. proti rozsudku Městského soudu v Praze 

ze dne 15.03.2019, č. j. 9 A 164/2017-52 - tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, 

seznámil přítomné členy Etické komise s rozsudkem Nejvyššího správního soudu 

v Brně ze dne 31.12.2020, čj. 2 As 122/2019-48, v právní věci žalobce Ing. Z. V. proti 

žalované Etické komisi České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti 

komunismu, proti rozhodnutí žalované ze dne 17.07.2017, čj. 10177/2016-EKO-5, 

o kasační stížnosti žalobce Ing. Z. V. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 

15.03.2019, č. j. 9 A 164/2017-52, který byl doručen Sekretariátu Etické komise dne 

31.12.2020. 

 

4. Spisy k projednání: 

 

4.1. spis č. 553 - odvolání pana M. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. 262005109/18/2020-7460, ze dne 30.09.2020 - bylo přijato rozhodnutí, které 

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

je neveřejné; 

4.2. spis č. 554 - odvolání pana Ing. J. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. 262005119/18/2020-7460, ze dne 23.10.2020 - bylo přijato rozhodnutí, které 

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

je neveřejné. 

 

5. Závěrečné informace 

Mgr. Josef Mička, tajemník Etické komise, se závěrem jednání dotázal členů Etické komise, 

jaký by byl vhodný termín březnového jednání. Členové Etické komise se dohodli, že příští 

jednání se uskuteční dne 23.02.2021. 

 

Zápis o jednání komise se vyhotovuje s využitím zvukového záznamu. 

 

 

Zapisoval:        Schválil: 

 

 

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


