
 

Zápis z 26. zasedání Etické komise ČR  

Datum: 17. června 2014 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; JUDr. Stanislav Devátý, Dr.; 
PhDr. Marie Rút Křížková; JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.; Miloslav Nerad; Mgr. Miloš Rejchrt; 
prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 
Počet přítomných členů: 8 

Omluvení členové: MVDr. Jiří Liška 
Počet omluvených členů: 1 

Přítomní hosté: PhDr. Emilie Benešová; Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.; Mgr. Světlana 
Ptáčníková  
Počet přítomných hostů: 3 

Omluvení hosté: Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.; MUDr. Naděžda Kavalírová 
Počet omluvených hostů: 2 

Sekretariát: Mgr. Martina Horčičková, Mgr. Tereza Mazancová, Mgr. Petr Nobilis, 
Mgr. Andrea Šigutová, Mgr. Josef Štípský 
Počet přítomných zaměstnanců sekretariátu: 5 

Návrh programu: 

1. Schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů 

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 - příprava slavnostního předávání ocenění účastníkům odboje 

a odporu proti komunismu. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 121 - odvolání pana A. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262001050/11/2014-1027, ze dne 29. ledna 2014; 

4.2. spis č. 125 - odvolání pana M. W. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262001542/11/2014-1027, ze dne 4. února 2014; 
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4.3. 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; 

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

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

4.5. spis č. 135 – odvolání pana I. K. proti osvědčení účastníka odboje a odporu proti 

komunismu vydanému Ministerstvem obrany ČR dne 31. března 2014, pod 

č. j. 262002615/12/2014-1027; 

4.6. spis č. 138 – odvolání pana J. F. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262000340/11/2014-1027, ze dne 31. března 2014; 

4.7. spis č. 139 – odvolání Ing. J. D. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262002773/12/2014-1027, ze dne 31. března 2014. 

Průběh zasedání: 

1. Schválení programu jednání 

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

byl předložen. 

Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 26. zasedání dle návrhu předsedy 

Etické komise. 

Pro Proti nehlasovalo 

8 0  0  

2. Kontrola plnění úkolů: 

3. Různé: 

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

komise, Mgr. Jiří Kaucký, předal slovo tajemnici Etické komise, Mgr. Martině 

Horčičkové, která informovala přítomné členy Etické komise o aktuálním stavu 

řešení materiálního zabezpečení Etické komise a o jednání, které probíhá v této 

věci s vedením Úřadu vlády. 

3.2. pro informaci - určení věcně příslušného nadřízeného správního orgánu 

ve vztahu k Ministerstvu obrany ČR - předseda Etické komise Mgr. Jiří Kaucký 

informoval členy Etické komise 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; 
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3.3. pro informaci - příprava slavnostního předávání ocenění účastníkům odboje 

a odporu proti komunismu – předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, předal 

slovo tajemnici Etické komise, Mgr. Martině Horčičkové, která seznámila přítomné 

s místem a časem konání slavnostního předávání ocenění účastníkům odboje 

a odporu proti komunismu a informovala o průběhu příprav. Rovněž požádala 

komisaře o podepsání dekretů pro čtyři oceněné účastníky řízení. Akce se 

ze zdravotních důvodů nezúčastní jedna účastnice řízení. Předseda Etické 

komise, Mgr. Jiří Kaucký, na základě podnětu tajemnice Etické komise, Mgr. 

Martiny Horčičkové a diskuse se členy Etické komise, navrhl předání ocenění 

v místě jejího bydliště, za účasti předsedy, jednoho z komisařů a jednoho člena 

Sekretariátu Etické komise. Tajemnice Etické komise, Mgr. Martina Horčičková, 

následně předala slovo Mgr. Andree Šigutové, která přednesla členům Etické 

komise seznam pozvaných hostů a upřesnila jména hostů, kteří potvrdili svoji 

účast či se omluvili z tohoto slavnostním aktu.  

 

Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, udělil slovo pozvaným hostům. PhDr. 

Emilie Benešová, předsedkyně Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, 

ředitelka Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlana Ptáčníková a Mgr. Zdeněk 

Hazdra, Ph.D., ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů informovali členy 

Etické komise o aktuálním dění v Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu 

bezpečnostních složek. 

 

Mgr. Jiří Kaucký, předseda Etické komise, poděkoval přítomným hostům 

za informace a za dosavadní spolupráci a rovněž je srdečně pozval na slavnostní 

předávání ocenění účastníkům odboje a odporu proti komunismu, které se 

uskuteční následující týden a následně se s nimi rozloučil. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 121 - odvolání pana A. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262001050/11/2014-1027, ze dne 29. ledna 2014 - bylo přijato rozhodnutí, 

které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 

správního řízení je neveřejné; 

4.2. spis č. 125 - odvolání pana M. W. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262001542/11/2014-1027, ze dne 4. února 2014 - bylo přijato rozhodnutí, 

které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 

správního řízení je neveřejné; 
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4.3. 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; 

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

č. j. 262000094/11/2014-1027, ze dne 28. února 2014 - bylo přijato rozhodnutí, 

které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 

správního řízení je neveřejné; 

4.5. spis č. 135 – odvolání pana I. K. proti osvědčení účastníka odboje a odporu proti 

komunismu vydanému Ministerstvem obrany ČR dne 31. března 2014, pod 

č. j. 262002615/12/2014-1027 - bylo přijato usnesení, které je součástí spisového 

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

4.6. spis č. 138 – odvolání pana J. F. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262000340/11/2014-1027, ze dne 31. března 2014 - bylo přijato usnesení, 

které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 

správního řízení je neveřejné; 

4.7. spis č. 139 – odvolání Ing. J. D. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262002773/12/2014-1027, ze dne 31. 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 
 

 

 


