
 

 

Zápis ze 109. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 25. května 2021 

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

Blažek, Ph.D.; Mgr. František Bublan; doc. JUDr. Petr Pithart, CSc.; PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D.; 

Ludmila Rakušanová; Mgr. Miloš Rejchrt 

Počet přítomných členů: 8 

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. Lenka Píčová; 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. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis D č. 14 - žádost pana B. V. na obnovu řízení;  

4.2. spis č. 547 - odvolání pana P. R. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. 366310/2019-7460, ev. č. 262005131/2019-7460, ze dne 19.12.2019. 

5. Závěrečné informace 
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Průběh zasedání: 

1. Schválení programu jednání: 

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

programu jednání Etické komise. 

Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 109. 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 - předseda Etické komise, doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., se přivítal se členy 

Etické komise.  

Následně představil všem přítomným členům Etické komise Mgr. Lenku Píčovou, která 

byla pověřena vedením Sekretariátu Etické komise. 

Dále uvedl, že v měsíci červnu se uskuteční plánované pietní shromáždění 

u příležitosti uctění památky obětem komunismu u Pomníku obětem komunismu 

na pražském Újezdě, kterého se každoročně zúčastňují zástupci z řad členů Etické 

komise. V této souvislosti zároveň požádal členy Etické komise, aby zvážili možnost 

své osobní účasti na tomto pietním setkání dne 28.06.2021. Podrobné organizační 

záležitosti budou členům Etické komise upřesněny na následujícím jednání Etické 

komise.  

Členové Etické komise vzali shora citované informace na vědomí. 

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

tajemnici Etické komise, Mgr. Lence Píčové, která seznámila přítomné členy Etické 

komise s probíhajícími soudními řízeními. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis D č. 14 - žádost pana B. V. na obnovu řízení - bylo přijato rozhodnutí, které 

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

je neveřejné;  

4.2. spis č. 547 - odvolání pana P. R. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. 366310/2019-7460, ev. č. 262005131/2019-7460, ze dne 19.12.2019 - bylo přijato 

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

správního řízení je neveřejné.  

5. Závěrečné informace 

Předseda Etické komise, doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., závěrem jednání navrhl termín 

pro konání dalšího zasedání Etické komise. Členové Etické komise jednomyslně 

odsouhlasili, že příští jednání Etické komise proběhne dne 22.06.2021.  

 

Zapisoval:        Schválil: 

Mgr. Lenka Píčová v.r.         doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. v.r. 


