
 

Zápis z 25. zasedání Etické komise ČR  

Datum: 27. května 2014 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; JUDr. Stanislav Devátý, Dr.; 
PhDr. Marie Rút Křížková; JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.; MVDr. Jiří Liška; Miloslav Nerad; 
Mgr. Miloš Rejchrt; prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 
Počet přítomných členů: 9 

Omluvení členové: žádný 
Počet omluvených členů: 0 

Přítomní hosté: Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., Mgr. Lukáš Jelínek, 
Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., Mgr. Michal Herudek 
Počet přítomných hostů: 4 

Omluvení hosté: PhDr. Emilie Benešová, Mgr. Světlana Ptáčníková, 
MUDr. Naděžda Kavalírová 
Počet omluvených hostů: 3 

Sekretariát: Mgr. Martina Horčičková, Mgr. Tereza Mazancová, Mgr. Andrea Šigutová, 
Mgr. Josef Štípský 
 
Počet přítomných zaměstnanců sekretariátu: 4 

Návrh programu: 

1. Schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů: 

2.1. prezentace Etické komise (leták) 

2.2. nová podoba webových stránek Etické komise 

3. Různé: 

3.1. pro informaci  - realizace usnesení vlády č. 332 z roku 2012 

3.2. pro informaci - určení věcně příslušného nadřízeného správního orgánu 

ve vztahu k Ministerstvu obrany ČR 

3.3. pro informaci - usnesení NS ČR č. j. 30 Cdo 2951/2012-254 ze dne 

15. ledna 2014 a usnesení NS ČR č. j. 30 Cdo 2951/2012-262 ze dne 

9. dubna 2014 ve věci žalobce V. H. proti žalované České republice – Archivu 

bezpečnostních složek 
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3.4. pro informaci - příprava slavnostního předávání ocenění účastníkům odboje 

a odporu proti komunismu 

3.5. pro informaci - žádost pana Š. V. ze dne 21. května 2014 

3.6. k projednání - vyřízení podnětu pana J. S. ze dne 20. března 2014 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 129 – odvolání paní F. F. (žádost za zemřelého manžela J. F.) proti 

rozhodnutí Ministerstva obrany ČR č. j. 262002580/12/2014-1027 ze dne 31. ledna 

2014 

4.2. spis č. 131 – odvolání pana M. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR 

č. j. 262002550/12/2014-1027 ze dne 28. února 2014 

4.3. spis č. 132 – odvolání pana E. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR  

č. j. 262000094/11/2014-1027 ze dne 28. února 2014 

4.4. spis č. 133 – odvolání pana Ing. T. M.  proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR 

č. j. 262000318/11/2014-1027 ze dne 18. března 2014 

4.5. spis č. 134 – odvolání pana E. S. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR 

č. j. 262000492/11/2014-1027 ze dne 28. února 2014 

4.6. spis č. 135 – odvolání pana I. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR 

č. j. 262002615/12/2014-1027 ze dne 31. března 2014, odvolání proti vydání 

osvědčení (status válečného veterána); k posouzení procesního postupu 

4.7. spis č. 136 – odvolání pana PhDr. J. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR 

č. j. 262002254/12/2014-1027 ze dne 18. března 2014 

Průběh zasedání: 

1. Schválení programu jednání 

Předseda Etické komise navrhl projednání bodu 3.1. a bodu 3.2., jakmile se dostaví paní 

náměstkyně Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. 

Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 25. zasedání dle návrhu předsedy 

Etické komise. 

Pro Proti nehlasovalo 

9 0  0  

2. Kontrola plnění úkolů: 

2.1. prezentace Etické komise (leták) – Mgr. Horčičková předložila tři návrhy 

předpokládané podoby letáku, které byly vytvořeny v souladu s vizuální úpravou 
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webových stránek Etické komise. Definitivní podoba letáku bude prezentována 

na dalším jednání; 

2.2. nová podoba webových stránek Etické komise - Mgr. Horčičková informovala 

členy Etické komise o prováděných úpravách webových stránek Etické komise. 

Členové Etické komise vzali informaci na vědomí. 

3. Různé: 

3.1. pro informaci  - realizace usnesení vlády č. 332 z roku 2012 – předseda Etické 

komise Mgr. Jiří Kaucký předal slovo paní náměstkyni Mgr. Kateřině Valachové, 

Ph.D., která informovala členy Etické komise o aktuálním stavu řešení 

materiálního zabezpečení Etické komise a o jednání, probíhajícím v této věci 

s vedením Úřadu vlády; 

3.2. pro informaci - určení věcně příslušného nadřízeného správního orgánu 

ve vztahu k Ministerstvu obrany ČR – Členové Etické komise byli informování 

o jednání se zástupci Ministerstva obrany ČR ve věci určení věcné příslušnosti 

nadřízeného správního orgánu ve vztahu k Ministerstvu obrany ČR, odboru pro 

válečné veterány; 

3.3. pro informaci - usnesení NS ČR č. j. 30 Cdo 2951/2012-254 ze dne 

15. ledna 2014 a usnesení NS ČR č. j. 30 Cdo 2951/2012-262 ze dne 9. dubna 

2014 ve věci žalobce V. H. proti žalované České republice – Archivu 

bezpečnostních složek - Vedoucí Oddělení legislativy e-governmentu 

a informatiky Ministerstva vnitra ČR, Mgr. Michal Herudek informoval členy Etické 

komise o uvedených rozhodnutích a dopadech případného zrušení ustanovení 

§ 37 odst. 11 zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a archivní 

a badatelské praxi; 

3.4. pro informaci - příprava slavnostního předávání ocenění účastníkům odboje 

a odporu proti komunismu – byl odsouhlasen termín slavnostního předávání 

ocenění účastníkům odboje a odporu proti komunismu na den 24. června 2014 

v budově Úřadu vlády; 

3.5. pro informaci - žádost pana Š. V. ze dne 21. května 2014 – Etická komise 

odsouhlasila poskytnutí základních informací o své činnosti pro účely zpracování 

diplomové práce žadatele; 

3.6. k projednání  - vyřízení podnětu pana J. S. ze dne 20. března 2014 – Etická 

komise odsouhlasila znění vyřízení podnětu pana J. S. ze dne 20. března 2014. 
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Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, udělil slovo pozvaným hostům. 

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., jakožto nový ředitel Ústavu pro studium 

totalitních režimů, přislíbil pokračování vzájemné spolupráce mezi Ústavem 

pro studium totalitních režimů a Etickou komisí. Mgr. Kaucký popřál 

Mgr. Zdeňku Hazdrovi, Ph.D. hodně úspěchů v jeho funkci a při digitalizaci 

materiálů spravovaných Archivem bezpečnostních složek. Mgr. Lukáš Jelínek 

se vyjádřil k projednávanému bodu 3.3.; současně pozval členy Etické komise 

na veřejné slyšení o Ústavu pro studium totalitních režimů, které se bude 

konat dne 3. června 2014 v Senátu Parlamentu ČR. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 129 – odvolání paní F. F. (žádost za zemřelého manžela J. F.) proti 

rozhodnutí Ministerstva obrany ČR č. j. 262002580/12/2014-1027 ze dne 31. ledna 

2014 - 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; 

4.2. spis č. 131 – odvolání pana M. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR 

č. j. 262002550/12/2014-1027 ze dne 28. února 2014 - bylo přijato rozhodnutí, 

které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 

správního řízení je neveřejné; 

4.3. spis č. 132 – odvolání pana E. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR  

č. j. 262000094/11/2014-1027 ze dne 28. února 2014 - 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; 

4.4. spis č. 133 – odvolání pana Ing. T. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR 

č. j. 262000318/11/2014-1027 ze dne 18. března 2014 - bylo přijato rozhodnutí, 

které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 

správního řízení je neveřejné; 

4.5. spis č. 134 – odvolání pana E. S. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR 

č. j. 262000492/11/2014-1027 ze dne 28. února 2014 - bylo přijato rozhodnutí, 

které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 

správního řízení je neveřejné; 

4.6. spis č. 135 – odvolání pana I. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR 

č. j. 262002615/12/2014-1027 ze dne 31. března 2014 - byl odsouhlasen procesní 
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postup, s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je informace 

o průběhu jednání neveřejná; 

4.7. spis č. 136 – odvolání pana PhDr. J. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR 

č. j. 262002254/12/2014-1027 ze dne 18. března 2014 - 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. 

 

 

Zapisoval: 

 

 
Schválil: 

Mgr. Martina Horčičková v. r. Mgr. Jiří Kaucký v. r. 
tajemnice Etické komise předseda Etické komise 
 

 


