Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR

Datum: 28. ledna 2014
Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký, Miloslav Nerad, prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., Mgr.
Miloš Rejchrt, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., JUDr. Stanislav Devátý, Dr., JUDr. Jan Kudrna,
Ph.D., MVDr. Jiří Liška, PhDr. Marie Rút Křížková
Počet přítomných členů: 9
Přítomní hosté: Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Lukáš Jelínek
Počet přítomných hostů: 2
Omluvení hosté: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph. D., PhDr. Emilie Benešová, Mgr. Pavla Foglová
Počet omluvených hostů: 3
Sekretariát: Mgr. Martina Horčičková, Mgr. Tereza Mazancová, Mgr. Patrik Košický, Mgr.
Josef Štípský, Ivana Langmajerová
Počet přítomných zaměstnanců sekretariátu: 5

Návrh programu:
1.

Schválení programu jednání

2.

Kontrola plnění úkolů:
2.1. prezentace Etické komise (logo – logo manuál, leták) (18/1.1.1.)
2.2. nové řešení zabezpečených stránek pro Etickou komisi (20/1.2.3.)

3.

Různé:
3.1. ke schválení - Výroční zpráva Etické komise za rok 2013
3.2. ke schválení - Zpráva o činnosti sekretariátu Etické komise k 31. prosinci 2013
3.3. pro informaci - příprava slavnostního předávání ocenění dne 25. února 2014
3.4. pro informaci - nová podoba webových stránek Etické komise
3.5. pro informaci - dopis ministra obrany ze dne 20. ledna 2014
3.6. pro informaci - postoupení spisu ministrovi obrany ve věci podání Petra Hese

4.

Spisy k projednání:
4.1. Spis č. 112 – Odvolání pana P. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j.
262000383/11/2012-1027 ze dne 17. října 2013.
4.2. Spis č. 113 – Odvolání pana JUDr. L. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j.
262001405/11/2013-1027 ze dne 28. listopadu 2013.
4.3. Spis č. 114 – Odvolání pana J. D. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j.
262000989/11/2013-1027 ze dne 21. listopadu 2013.
4.4. Spis č. 116 – Odvolání pana J. O. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j.
262000220/11/2013-1027 ze dne 14. října 2013.

Průběh zasedání:
1.

Schválení programu jednání
Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 21. zasedání.

2.

pro

proti

nehlasovalo

9

0

0

Kontrola plnění úkolů:
2.1. prezentace Etické komise (logo – logo manuál, leták) (18/1.1.1.) – Mgr. Horčičková
informovala, že sekretariátu Etické komise byl ředitelkou Archivu bezpečnostních
složek, Mgr. Světlanou Ptáčníkovou, doručen souhlas s využitím archivních
dokumentů uložených v Archivu bezpečnostních složek, které budou využity
pro leták o Etické komisi; členům Etické komise byl předán výtisk logo manuálu
a členové Etické komise schválili logo manuál v předloženém znění;
Usnesení: Etická komise schvaluje logo manuál.
pro

proti

9

0

nehlasovalo
0

2.2. nové řešení zabezpečených stránek pro Etickou komisi (20/1.2.3.) – vzhledem
k nefunkční verzi stávajícího webového rozhraní, bude zprovozněno nové rozhraní
databáze Lotus a vypracován nový manuál;
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3.

Různé:
3.1. ke schválení - Výroční zpráva Etické komise za rok 2013 – členové Etické komise
schválili znění Výroční zprávy Etické komise za rok 2013, ke které bude v příloze
připojeno usnesení Etické komise k situaci na Ústavu pro studium totalitních
režimů ze dne 28. března 2013 a usnesení ke zpochybňování další potřebnosti tzv.
lustračního zákona ze dne 17. listopadu 2013; sekretariát výroční zprávu předloží
vládě pro informaci;
Usnesení: Etická komise schvaluje Výroční zprávu Etické komise za rok 2013.
pro

proti

nehlasovalo

9

0

0

3.2. ke schválení - Zpráva o činnosti sekretariátu Etické komise k 31. prosinci 2013 členové Etické komise schválili znění Zprávy o činnosti sekretariátu Etické komise
k 31. prosinci 2013;
Usnesení: Etická komise schvaluje Zprávu o činnosti sekretariátu Etické komise
k 31. prosinci 2013.
pro

proti

nehlasovalo

9

0

0

3.3. pro informaci - příprava slavnostního předávání ocenění dne 25. února 2014 –
Mgr. Horčičková informovala členy Etické komise o přípravách slavnostního
předávání ocenění účastníkům odboje a odporu proti komunismu, které se bude
konat dne 25. února 2014; Etická komise vyslovila souhlas s přípravou dekretů
Etické komise, které budou předány oceněným účastníkům odboje a odporu proti
komunismu; přípravu dekretů zajistí sekretariát;
3.4. pro informaci - nová podoba webových stránek Etické komise – Mgr. Horčičková
informovala členy Etické komise o nové podobě webových stránek Etické komise;
členové Etické komise schválili vzhled úvodní stránky; sekretariát dopracuje
vzhled stránek Etické komise, jejich zpřehlednění a aktualizaci;
Usnesení: Etická komise schvaluje vzhled úvodní webové stránky Etické komise.
pro

proti

nehlasovalo

9

0

0

3

3.5. pro informaci - dopis ministra obrany ze dne 20. ledna 2014 – Mgr. Jiří Kaucký
informoval členy Etické komise o obsahu dopisu ministra obrany, Ing. Vlastimila
Picka, ze dne 20. ledna 2014, kterým se obrátil na Etickou komisi s tím, aby Etická
komise vykonávala ve vztahu k Ministerstvu obrany, odboru pro válečné veterány,
ve věci agendy dle zákona č. 262/2011 Sb. funkci nadřízeného správního orgánu
v plném rozsahu; členové Etické komise vzali obsah dopisu na vědomí a shodli se
na nutnosti jednání s novým vedením Ministerstva obrany ČR v této věci; Etická
komise setrvává na svém právním názoru;
3.6. pro informaci - postoupení spisu ministrovi obrany ve věci podání Petra Hese –
Mgr. Horčičková seznámila členy Etické komise s vyřízením podání pana Petra
Hese;
Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, předal slovo pozvaným hostům, ředitelce Archivu
bezpečnostních složek, Mgr. Světlaně Ptáčníkové a Mgr. Lukáši Jelínkovi, místopředsedovi
Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, kteří poděkovali za pozvání a přislíbili účast
na slavnostním předávání ocenění účastníkům odboje a odporu proti komunismu dne
25. února 2014. Mgr. Jelínek informoval o aktuální situaci v Ústavu pro studium totalitních
režimů. Mgr. Ptáčníková informovala o problematice vyřizování žádostí o stanoviska ve věci
agendy dle zákona č. 262/2011 Sb. ze strany Archivu bezpečnostních složek.
4.

Spisy k projednání:
4.1. Spis č. 112 – Odvolání pana P. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j.
262000383/11/2012-1027 ze dne 17. října 2013 – bylo přijato rozhodnutí, které je
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je
neveřejné.
4.2. Spis č. 113 – Odvolání pana JUDr. L. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j.
262001405/11/2013-1027 ze dne 28. listopadu 2013 – bylo přijato rozhodnutí, které
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení
je neveřejné.
4.3. Spis č. 114 – Odvolání pana J. D. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j.
262000989/11/2013-1027 ze dne 21. listopadu 2013 – odvolání bylo projednáno,
nebylo přijato rozhodnutí, budou doplněny podklady a případ bude znovu
projednán na dalším jednání; s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je
informace o jeho průběhu neveřejná.
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4.4. Spis č. 116 – Odvolání pana J. O. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j.
262000220/11/2013-1027 ze dne 14. října 2013 – bylo přijato rozhodnutí, které je
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je
neveřejné.

Zapisoval:

Schválil:

Mgr. Martina Horčičková, v. r.
tajemnice Etické komise

Mgr. Jiří Kaucký, v. r.
předseda Etické komise
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