
 

Zápis z 28. zasedání Etické komise ČR  

Datum: 29. července 2014 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký; JUDr. Stanislav Devátý, Dr.; PhDr. Marie Rút Křížková; 
JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.; Miloslav Nerad; prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.; 
Mgr. Miloš Rejchrt 
Počet přítomných členů: 7 

Omluvení členové: PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; MVDr. Jiří Liška 
Počet omluvených členů: 2 

Přítomní hosté: žádný 
Počet přítomných hostů: 0 

Omluvení hosté: Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.; PhDr. Emilie Benešová; Mgr. Michal Uhl; 
Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.; Mgr. Světlana Ptáčníková 
Počet omluvených hostů: 5 

Přítomní zaměstnanci Sekretariátu: Mgr. Martina Horčičková; Mgr. Tereza Mazancová; 
Mgr. Petr Nobilis; Mgr. Josef Štípský 
Počet přítomných zaměstnanců sekretariátu: 4 

Omluvení zaměstnanci Sekretariátu: Mgr. Andrea Šigutová 
Počet omluvených zaměstnanců sekretariátu: 1 

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. ke schválení – Zpráva o činnosti sekretariátu Etické komise k 30. červnu 2014; 

3.4. pro informaci – Zpráva o institucích a orgánech majících obdobný charakter jako 

Etická komise v zemích střední a východní Evropy – (viz rešerše právních úprav 

sousedních států týkající se problematiky odboje a odporu proti komunistickému 

režimu v těchto státech – 2013/20/1.2.4, 2013/12/1.2.3.); 

3.5. pro informaci – usnesení Městského soudu v Praze o zastavení řízení ve věci 

žalobce V. H. proti žalované Etické komisi;  
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4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. B21 – odvolání J. S. proti rozhodnutí Etické komise ČR o zamítnutí obnovy 

řízení, č. j. 7855/2014, ze dne 30. května 2014; 

4.2. spis č. B25 – vyřízení podnětu k přezkumnému řízení Z. H.; 

4.3. spis č. 129 – odvolání 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. 136 – odvolání PhDr. J. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

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

4.5. spis č. 143 - odvolání L. S. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262001094/11/2014-1027, ze dne 31. března 2014; 

4.6. spis č. 145 – odvolání M. K. (žádost za zemřelého manžela J. K.) proti rozhodnutí 

Ministerstva obrany ČR, č. j. 262000766/11/2014-1027, ze dne 28. dubna 2014; 

4.7. spis č. 146 – odvolání E. S., roz. G., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262001525/11/2014-1027, ze dne 27. května 2014; 

4.8. spis č. 147 – odvolání J. F.  proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262000914/11/2014-1027, ze dne 30. května 2014. 

Průběh zasedání: 

1. Schválení programu jednání 

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

byl předložen s tím, že z podnětu PhDr. Marie Rút Křížkové bude přidán bod 3.6 -

seznámení s případem, který je v současné době řešen na Ministerstvu obrany ČR. 

Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 28. zasedání dle návrhu předsedy 

Etické komise. 

Pro Proti nehlasovalo 

7 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; 
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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; 

3.3. ke schválení – Zpráva o činnosti sekretariátu Etické komise k 30. červnu 2014 –  

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

Mgr. Martině Horčičkové, která seznámila všechny přítomné členy Etické komise 

se zprávou o činnosti Sekretariátu Etické komise České republiky k 30. červnu 

2014, kterou každý z nich obdržel po jednom vyhotovení; 

3.4. pro informaci – Zpráva o institucích a orgánech majících obdobný charakter jako 

Etická komise v zemích střední a východní Evropy – (viz rešerše právních úprav 

sousedních států týkající se problematiky odboje a odporu proti komunistickému 

režimu v těchto státech – 2013/20/1.2.4, 2013/12/1.2.3.) – tajemnice Etické komise 

předložila zprávu vypracovanou Sekretariátem Etické komise České republiky 

v druhém pololetí roku 2013 a v prvním pololetí roku 2014. Zpráva obsahovala 

informace, jakým způsobem jsou oceňovány a rehabilitovány osoby zapojené 

do protikomunistického odboje či odporu v zemích Střední a východní Evropy, 

a to zejména se zaměřením na zjištění, zda v těchto zemích existuje či vyvíjí 

činnost orgán obdobného charakteru jakým je Etická komise České republiky pro 

ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu; 

3.5. pro informaci – usnesení Městského soudu v Praze o zastavení řízení ve věci 

žalobce V. H. proti žalované Etické komisi – členové Etické komise byli seznámení 

s obsahem usnesení a tento vzali na vědomí; 

3.6. pro informaci – paní PhDr. Marie Rút Křížková, seznámila ostatní členy Etické 

komise s případem pana J. H., který je v současné době řešen na Ministerstvu 

obrany. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. B21 – odvolání J. S. proti rozhodnutí Etické komise ČR o zamítnutí obnovy 

řízení, č. j. 7855/2014, ze dne 30. května 2014 - bylo přijato rozhodnutí, které je 

součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 

je neveřejné; 

4.2. spis č. B25 – vyřízení podnětu k přezkumnému řízení Z. H. - bylo přijato usnesení, 

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 F. F. (žádost za zemřelého manžela J. F.) proti rozhodnutí 

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

bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem 

na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.4. spis č. 136 – odvolání PhDr. J. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262002254/12/2014-1027, 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. 143 - odvolání L. S. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262001094/11/2014-1027, ze dne 31. března 2014 - bylo přijato rozhodnutí, 

které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 

správního řízení je neveřejné; 

4.6. spis č. 145 – odvolání M. K. (žádost za zemřelého manžela J. K.) proti rozhodnutí 

Ministerstva obrany ČR, č. j. 262000766/11/2014-1027, ze dne 28. dubna 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; 

4.7. spis č. 146 – odvolání E. S., roz. G., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262001525/11/2014-1027, ze dne 27. května 2014 - bylo přijato rozhodnutí, 

které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 

správního řízení je neveřejné; 

4.8. spis č. 147 – odvolání J. F. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262000914/11/2014-1027, ze dne 30. května 2014 - 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. Mgr. Jiří Kaucký v. r. 
tajemnice Etické komise předseda Etické komise 
 


