
 

 

Zápis z 89. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 16. dubna 2019 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; PhDr. Petr Blažek, Ph.D.; 
PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D.; Ludmila Rakušanová; Mgr. Miloš Rejchrt; prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., 
CSc. 
Počet přítomných členů: 7 

Omluvení členové: doc. JUDr. Petr Pithart, CSc. 
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: plk. gšt. PhDr. 
Eduard Stehlík, Ph.D., MBA; Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.; Mgr. Světlana Ptáčníková  
Počet omluvených hostů: 3 

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. jednání se zástupci ABS a ÚSTR; 
3.2. pro informaci – seznámení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 

27.03.2019, čj. 10A 10/2016-43-44, ve věci žaloby pana L. Š. proti rozhodnutí 
Etické komise ze dne 18.11.2015, čj. 19363/2015-EKO; 

3.3. pro informaci – seznámení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 
15.03.2019, čj. 9A 164/2017-52, ve věci žaloby pana Ing. Z. V. proti rozhodnutí 
Etické komise ze dne 17.07.2017, čj. 10177/2016-EKO-5; 

3.4. pro informaci – seznámení s výsledky dožádání dalších podkladů ke spisu č. 517 - 
odvolání pana PhDr. M. J. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002501/12/2018-1322, ze dne 29.03.2018;  

3.5. pro informaci - seznámení s výsledky dožádání dalších podkladů ke spisu č. 529 - 
odvolání pana S. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj.    
262004759/17/2018-1322, ze dne 03.05.2018; 

3.6. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické 
komise. 
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4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 533 - odvolání pana Ing. P. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262005085/18/2019-7460, ze dne 04.01.2019. 
 

Průběh zasedání: 

1. Schválení programu jednání: 

Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, navrhl schválení předloženého programu jednání 
Etické komise. 

Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 89. zasedání dle návrhu předsedy Etické 
komise.  

Pro Proti Nehlasoval 

7 0 1 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. jednání se zástupci ABS a ÚSTR - předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, omluvil 
hosty pozvané dle čl. 4 odst. 4 jednacího řádu Etické komise ČR, a to předsedu Rady 
Ústavu pro studium totalitních režimů, plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, Ph.D., MBA 
a ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeňka Hazdru, Ph.D. 
a rovněž ředitelku Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlanu Ptáčníkovou, 
kteří se z pracovních důvodů nemohli zasedání Etické komise zúčastnit. 

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

27.03.2019, čj. 10A 10/2016-43-44, ve věci žaloby pana L. Š. proti rozhodnutí Etické 
komise ze dne 18.11.2015, čj. 19363/2015-EKO - tajemník Etické komise, Mgr. Josef 
Mička, podal zprávu o výsledku soudního řízení, které se konalo dne 27.03.2019 
u Městského soudu v Praze, ve věci žaloby pana L. Š. proti rozhodnutí Etické komise 
ze dne 18.11.2015, čj. 19363/2015-EKO. 

 
3.3. pro informaci – seznámení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 

15.03.2019, čj. 9A 164/2017-52, ve věci žaloby pana Ing. Z. V. proti rozhodnutí 
Etické komise ze dne 17.07.2017, čj. 10177/2016-EKO-5 - tajemník Etické komise, 
Mgr. Josef Mička, seznámil přítomné členy Etické komise s rozsudkem Městského 
soudu v Praze vydaným dne 15.03.2019, pod čj. 9A 164/2017-52, ve věci žaloby pana 
Ing. Z. V. proti rozhodnutí Etické komise ze dne 17.07.2017, čj. 10177/2016-EKO-5. 

 
3.4. pro informaci – seznámení s výsledky dožádání dalších podkladů ke spisu č. 517 - 

odvolání pana PhDr. M. J. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002501/12/2018-1322, ze dne 29.03.2018 - tajemník Etické komise, 
Mgr. Josef Mička, sdělil členům Etické komise výsledky dožádání podkladových 
materiálů ve věci odvolání pana PhDr. M. J. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002501/12/2018-1322, ze dne 29.03.2018. 

 
3.5. pro informaci - seznámení s výsledky dožádání dalších podkladů ke spisu č. 529 - 

odvolání pana S. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj.      
262004759/17/2018-1322, ze dne 03.05.2018 - tajemník Etické komise, 
Mgr. Josef Mička, shrnul pro přítomné členy Etické komise výsledky dožádání 
podkladových materiálů ve věci odvolání pana S. V. proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262004759/17/2018-1322, ze dne 03.05.2018. 
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3.6. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické 
komise - předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, postoupil slovo tajemníkovi Etické 
komise, Mgr. Josefu Mičkovi, který v souvislosti s personálním obsazením oddělení 
sekretariátu Etické komise informoval přítomné členy Etické komise o předpokládaném 
nástupu nového zaměstnance oddělení v průběhu dubna 2019. 

 
Poté referoval o organizačních záležitostech týkajících se výjezdního zasedání Etické 
komise, které se uskuteční dne 28.05.2019 v areálu Památníku Vojna u Příbrami.  
 
Členové Etické komise vzali výše uvedené informace na vědomí. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 533 - odvolání pana Ing. P. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262005085/18/2019-7460, ze dne 04.01.2019 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné. 

 
 

Zápis o jednání komise se vyhotovuje s využitím zvukového záznamu. 

 
 
Zapisoval:        Schválil: 
 
 
Mgr. Josef Mička  v. r.          Mgr. Jiří Kaucký v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


