
 

 

Zápis ze 106. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 23. února 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.; Ludmila Rakušanová; 

Mgr. Miloš Rejchrt 

Počet přítomných členů: 7 

Omluvení členové: žádní 

Počet omluvených členů: 0 

 

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. spis č. 476 - žaloba pana E. M. na nečinnost správního orgánu v řízení o odvolání 

pana E. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262003436/12/2017-1322, 

ze dne 31.01.2017. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis D č. 11 - žádost pana B. V. na obnovu řízení zakončeného pravomocným 

rozhodnutím Etické komise, čj. 7827/2020-UVCR-25, ze dne 22.09.2020; odvolání 

proti prvostupňovému rozhodnutí Etické komise čj. 40185/2020-UVCR-8 ze dne 

29.12.2020, kterým byla žádost zamítnuta; 
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4.2. spis D č. 12 - žádost pana B. V. na obnovu řízení zakončeného pravomocným 

rozhodnutím Etické komise, čj. 14621/2020-UVCR-23, ze dne 22.09.2020; odvolání 

proti prvostupňovému rozhodnutí Etické komise čj. 40279/2020-UVCR-7 ze dne 

29.12.2020, kterým byla žádost zamítnuta; 

4.3. spis D č. 13 - žádost pana B. V. na obnovu řízení zakončeného pravomocným 

rozhodnutím Etické komise, čj. 14627/2020-UVCR-23, ze dne 22.09.2020; odvolání 

proti prvostupňovému rozhodnutí Etické komise čj. 40323/2020-UVCR-7 ze dne 

29.12.2020, kterým byla žádost zamítnuta; 

4.4. spis č. 550 - odvolání/žádost pana Mgr. D. D. o uplatnění opatření proti nečinnosti 

ve věci osvědčení Ministerstva obrany ČR, čj.      262004879/18/2020-7460, ze dne 

21.12.2020; 

4.5. spis č. 538 - odvolání paní D. B. (za otce M. B.) proti rozhodnutí Ministerstva 

obrany ČR, čj. 262004203/18/2019-7460, ze dne 29.03.2019; 

4.6. spis č. 555 - odvolání paní Mgr. S. J., roz. D. (za matku A. D.) proti rozhodnutí 

Ministerstva obrany ČR, čj. 262004868/17/2020-7460, ze dne 02.11.2020. 

 

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 106. zasedání dle návrhu předsedy 

Etické komise.  

Pro Proti Nehlasoval 

7 0 0 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

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

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

komise.  

Poté přítomné členy Etické komise vyzval k uctění památky zesnulého člena Etické 

komise, pana prof. PhDr. Jana Sokola, Ph.D., CSc., tichou vzpomínkou. Následně člen 

Etické komise, Mgr. Miloš Rejchrt, přednesl úryvek z knihy pana profesora. 

 

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

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

zprávu o možnosti PCR testování na přítomnost viru SARS-CoV-2, které bude probíhat 

v prostorách budovy Úřadu vlády ČR, a jehož se mohou zúčastnit i členové Etické 

komise na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti.  

Před záhájením jednání všichni členové Etické komise obrdželi jedno vyhotovení 

dokumentu s informacemi o termínech a způsobu přihlášení k testování.  

Členové Etické komise vzali shora citované informace na vědomí. 
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3.2. pro informaci - spis č. 476 - žaloba pana E. M. na nečinnost správního orgánu 

v řízení o odvolání pana E. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. 262003436/12/2017-1322, ze dne 31.01.2017 - tajemník Etické komise, Mgr. Josef 

Mička, seznámil přítomné členy Etické komise se žalobou pana E. M. na nečinnost 

správního orgánu v řízení o odvolání pana E. M. proti rozhodnutí Ministerstva 

obrany ČR,  čj.   262003436/12/2017-1322, ze dne 31.01.2017, která byla doručena 

Sekretariátu Etické komise dne 17.02.2021. 

Členové Etické komise obdrželi před zahájením jednání jedno vyhotovení kopie žaloby 

a vzali výše uvedené informace na vědomí. 

 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis D č. 11 - žádost pana B. V. na obnovu řízení zakončeného pravomocným 

rozhodnutím Etické komise, čj. 7827/2020-UVCR-25, ze dne 22.09.2020; odvolání 

proti prvostupňovému rozhodnutí Etické komise čj. 40185/2020-UVCR-8 ze dne 

29.12.2020, kterým byla žádost zamítnuta - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí 

spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.2. spis D č. 12 - žádost pana B. V. na obnovu řízení zakončeného pravomocným 

rozhodnutím Etické komise, čj. 14621/2020-UVCR-23, ze dne 22.09.2020; odvolání 

proti prvostupňovému rozhodnutí Etické komise čj. 40279/2020-UVCR-7 ze dne 

29.12.2020, kterým byla žádost zamítnuta - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí 

spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.3. spis D č. 13 - žádost pana B. V. na obnovu řízení zakončeného pravomocným 

rozhodnutím Etické komise, čj. 14627/2020-UVCR-23, ze dne 22.09.2020; odvolání 

proti prvostupňovému rozhodnutí Etické komise čj. 40323/2020-UVCR-7 ze dne 

29.12.2020, kterým byla žádost zamítnuta - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí 

spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.4. spis č. 550 – odvolání/žádost pana Mgr. D. D. o uplatnění opatření proti nečinnosti 

ve věci osvědčení Ministerstva obrany ČR, čj. 262004879/18/2020-7460, ze dne 

21.12.2020 - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem 

na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné;  

4.5. spis č. 538 - odvolání paní D. B. (za otce M. B.) proti rozhodnutí Ministerstva 

obrany ČR, čj. 262004203/18/2019-7460, ze dne 29.03.2019 - bylo přijato rozhodnutí, 

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

řízení je neveřejné; 

4.6. spis č. 555 - odvolání paní Mgr. S. J., roz. D. (za matku A. D.) proti rozhodnutí 

Ministerstva obrany ČR, čj. 262004868/17/2020-7460, ze dne 02.11.2020 - bylo přijato 

rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 

správního řízení je neveřejné. 

 

5. Závěrečné informace 

Tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, závěrem jednání navrhl termíny pro konání 

dalšího zasedání Etické komise. Členové Etické komise jednomyslně odsouhlasili, 

že příští jednání Etické komise proběhne dne 20.04.2021. Členové Etické komise vzali 

tyto informace na vědomí. 

 

Zapisoval:        Schválil: 

 

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


