
 

 

Zápis ze 116. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 01. března 2022 

Přítomní členové: doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.; PhDr. Petr Blažek, Ph.D.; Mgr. František 

Bublan, JUDr. Stanislav Devátý, Dr.; PhDr. Jan Kalous, Ph.D.; Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.; Ludmila 

Rakušanová 

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. 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; 

3.2. ke schválení - Výroční zpráva Etické komise za rok 2021;  

3.3. ke schválení - Zpráva o činnosti Sekretariátu Etické komise ke dni 31.12.2021. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 549 - odvolání pana MgA. V. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. MO 378606/2021-7460, ev. č. 262002226/2021-7460, ze dne 14.12.2021;  
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4.2. spis č. 568 - odvolání paní D. Š., roz. B. (za zesnulého manžela V. Š.) proti 

rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. MO 355854/2021-7460, ev. č. 262002713/2021-

7460, ze dne 29.11.2021. 

5. Pro informaci: 

5.1.  spis č. 569 – J. K. - archivní dokumenty k nastudování. 

6. Závěrečné informace 

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 116. 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, doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., přivítal přítomné 

členy Etické komise a současně nově zvoleného člena Etické komise, kterému 

poblahopřál k jeho zvolení do funkce a vyjádřil svou víru v úspěšnou budoucí 

spolupráci. 

 

3.2. ke schválení - Výroční zpráva Etické komise za rok 2021 - Citovaná výroční zpráva 

byla postoupena členům Etické komise před zahájením jednání v tištěné a rovněž 

v elektronické podobě a členové Etické komise se seznámili s jejím obsahem. 

Po odsouhlasení obsahu Výroční zprávy za rok 2021 přítomnými členy Etické komise 

bylo navrženo její schválení. 

 

Usnesení: Etická komise schvaluje Výroční zprávu Etické komise za rok 2021. 

 

Pro Proti Nehlasovalo 

7 0 0 

 

Přítomní členové Etické komise vzali výše uvedené informace na vědomí. 

 

3.3. ke schválení - Zpráva o činnosti Sekretariátu Etické komise ke dni 31.12.2021 - 

Každý člen Etické komise obdržel jedno vyhotovení výše citované zprávy v tištěné 

a rovněž v elektronické podobě před zahájením jednání a obeznámil se s jejím 

obsahem. Po odsouhlasení jejího obsahu přítomnými členy Etické komise bylo 

navrženo schválení Zprávy o činnosti Sekretariátu Etické komise ke dni 31.12.2021. 
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Usnesení: Etická komise schvaluje Zprávu o činnosti Sekretariátu Etické komise 

ke dni 31.12.2021. 

 

Pro Proti Nehlasovalo 

7 0 0 

 

Přítomní členové Etické komise vzali shora uvedené informace na vědomí. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 549 - odvolání pana MgA. V. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. MO 378606/2021-7460, ev. č. 262002226/2021-7460, ze dne 14.12.2021 - bylo 

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

neveřejnosti správního řízení je neveřejné;  

4.2. spis č. 568 - odvolání paní D. Š., roz. B. (za zesnulého manžela V. Š.) proti 

rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. MO 355854/2021-7460, ev. č. 262002713/2021-

7460, ze dne 29.11.2021 - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového 

materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné.  

5. Pro informaci: 

5.1. spis č. 569 – J. K. - archivní dokumenty k nastudování - předseda Etické komise 

informoval přítomné členy Etické komise, že na úložišti Etické komise jsou nahrané 

kompletní archivní materiály určené k nastudování pro členy Etické komise. Případ 

bude projednáván na následujícím jednání Etické komise. Členové Etické komise vzali 

výše uvedené informace na vědomí. 

6. Závěrečné informace 

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

termíny následujících jednání Etické komise dne 29.03.2022 a dne 26.04.2022, 

které byly odsouhlaseny na minulém zasedání všemi přítomnými členy Etické komise. 

Členové Etické komise vzali na vědomí shora uvedené termíny jednání.  

 

 

Zapisovala:        Schválil: 

 

 

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


