
 

Zápis z 37. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 17. února 2015 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký; JUDr. Stanislav Devátý, Dr.; MVDr. Jiří Liška; 

PhDr. Marie Rút Křížková; JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.; Mgr. Miloš Rejchrt; prof. PhDr. Jan 

Sokol, CSc., Ph.D.; Miloslav Nerad 

Počet přítomných členů: 8 

Omluvení členové: PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. 

Počet omluvených členů: 1 

 

Přítomní hosté: Mgr. Ondřej Matějka; Mgr. Světlana Ptáčníková 

Počet přítomných hostů: 2 

Omluvení hosté: Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.; PhDr. Emilie Benešová; 

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.; MUDr. Naděžda Kavalírová 

Počet omluvených hostů: 4 

Přítomní zaměstnanci sekretariátu: Mgr. Tereza Mazancová; Mgr. Petr Nobilis; Mgr. Andrea 

Šigutová; Mgr. Josef Štípský 

 

Počet přítomných zaměstnanců sekretariátu: 4 

Omluvení zaměstnanci sekretariátu: Mgr. Martina Horčičková 

Počet omluvených zaměstnanců sekretariátu: 4 

Návrh programu: 

1. Schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. aktuální informace 
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4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 176 - odvolání pana S. G. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262000153/11/2014-1027, ze dne 31. července 2014; 

4.2. spis č. 186 - odvolání paní J. J., roz. Ch., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262003027/11/2014-1027, ze dne 29. srpna 2014; 

4.3. spis č. 187 - odvolání paní L. M., roz. B. (za zesnulého manžela pana E. M.) proti 

rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 262000701/11/2014-1027, ze dne 4. září 

2014; 

4.4. spis č. 189 - odvolání pana J. K. (za zesnulého otce pana K. K.) proti rozhodnutí 

Ministerstva obrany ČR, č. j. 262001825/11/2014-1027, ze dne 11. září 2014; 

4.5. spis č. 195 - odvolání paní M. T., roz. V. (za zesnulého manžela pana V. T.) proti 

rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 262003189/12/2014-1027, ze dne 22. září 

2014 - spis bude zařazen pouze k předběžnému projednání; 

4.6. spis č. 221 - odvolání pana M. D. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262002779/12/2014-1027, ze dne 27. listopadu 2014. 

Průběh zasedání: 

1. Schválení programu jednání: 

Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, navrhl schválení jednotlivých bodů dle 

předloženého programu jednání Etické komise. 

Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 37. zasedání dle návrhu předsedy 

Etické komise. 

Pro Proti Nehlasovalo 

8 0 0 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. aktuální informace 

3.2. pro informaci – situace v Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu 

bezpečnostních složek - předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, udělil slovo 

pozvaným hostům Mgr. Ondřeji Matějkovi, prvnímu náměstkovi ředitele Ústavu 

pro studium totalitních režimů, a Mgr. Světlaně Ptáčníkové, ředitelce Archivu 
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bezpečnostních složek, kteří informovali o aktuálním dění v Ústavu pro studium 

totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. 

 

Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, poděkoval hostům za jejich účast 

na jednání Etické komise a za poskytnuté informace a následně se s nimi 

rozloučil. 

 

Mg. Tereza Mazancová předala slovo Mgr. Petru Nobilisovi, který informoval 

přítomné členy Etické komise o nových skutečnostech týkajících se spisu č. 206 – 

ve věci odvolání pana L. N. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 

262001364/11/2014-1027, ze dne 17. října 2014. Podání 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. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 176 - odvolání pana S. G. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 

262000153/11/2014-1027, ze dne 31. července 2014 - odvolání bylo projednáno, 

nebylo přijato rozhodnutí, budou doplněny informace 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. 186 - odvolání paní J. J., roz. Ch., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262003027/11/2014-1027, ze dne 29. srpna 2014 –  

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

na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.3. spis č. 187 - odvolání paní L. M., roz. B. (za zesnulého manžela pana E. M.) proti 

rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 262000701/11/2014-1027, ze dne 4. září 

2014 - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem 

na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.4. spis č. 189 - odvolání pana J. K. (za zesnulého otce pana K. K.) proti rozhodnutí 

Ministerstva obrany ČR, č. j. 262001825/11/2014-1027, ze dne 11. září 2014 - bylo 

přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu 

neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.5. spis č. 195 - odvolání paní M. T., roz. V. (za zesnulého manžela pana V. T.) proti 

rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, č. j. 262003189/12/2014-1027, ze dne 22. září 

2014 - odvolání bylo projednáno, nebylo přijato rozhodnutí, budou doplněny 
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informace a případ bude znovu projednán na dalším jednání; s ohledem na zásadu 

neveřejnosti správního řízení je informace o jeho průběhu neveřejná; 

4.6. spis č. 221 - odvolání pana M. D. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

č. j. 262002779/12/2014-1027, ze dne 27. listopadu 2014- bylo přijato rozhodnutí, 

které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 

správního řízení je neveřejné; 

Zapisoval:      Schválil: 

 

Mgr. Andrea Šigutová v r. 

 

Mgr. Jiří Kaucký v. r. 

za tajemnici Etické komise předseda Etické komise 

 


