
 

  

Zápis z 68. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 6. června 2017 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; PhDr. Petr Blažek, Ph.D.; 
doc. JUDr. Petr Pithart, CSc.; PhDr. Jiří Rajlich; Ludmila Rakušanová; Mgr. Miloš Rejchrt; 
prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 
Počet přítomných členů: 8 

Omluvení členové: žádný 
Počet omluvených členů: 0 
 
Přítomní hosté: žádný 
Počet přítomných hostů: 0 
 
Omluvení hosté: žádný 
Počet omluvených hostů: 0 

Přítomné osoby zařazené v Sekretariátu: Mgr. Josef Mička; Mgr. Vítězslav Suchomel; 
Mgr. Andrea Šigutová; Mgr. Tomáš Zavadil 
Počet přítomných osob zařazených v Sekretariátu: 4 

Omluvené osoby zařazené v Sekretariátu: JUDr. Martina Plachá 
Počet omluvených osob zařazených v Sekretariátu: 1 

Návrh programu: 

1. Schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické komise; 
3.2. pro informaci – žaloba pana Z. A. proti rozhodnutí Etické komise, čj. 2608/2016-EKO-

9. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 470 - odvolání pana M. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262004368/16/2017-1322, ze dne 13.03.2017;  

4.2. spis č. 471 - odvolání pana V. N. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262004369/16/2017-1322, ze dne 13.03.2017;  

4.3. spis č. 374 - odvolání paní L. S., roz. Ř. (za manžela J. S.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262002750/12/2015-1322, ze dne 31.12.2015;  

4.4. spis C č. 34 - přezkumné řízení zahájené z moci úřední – ve věci paní M. P. (za 
matku M. P.), rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262001878/11/2016-1322, ze dne 
10.05.2016;  
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4.5. spis D č. 1 – návrh na obnovu řízení pana O. N. proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262000568/11/2014-1027, ze dne 30.07.2014;  

4.6. spis č. 475 - odvolání pana R. D. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262003791/13/2016-1322, ze dne 23.12.2016;  

4.7. spis č. 402 - odvolání pana B. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262002345/12/2016-1322, ze dne 18.04.2016;  

4.8. spis č. 392 - odvolání pana A. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262002499/12/2016-1322, ze dne 11.03.2016;  

4.9. spis č. 393 - odvolání pana Ing. Z. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262003348/12/2016-1322, ze dne 11.04.2016;  

4.10. spis č. 394 - odvolání pana S. S. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262000998/11/2016-1322, ze dne 31.03.2016;  

4.11. spis č. 397 - odvolání pana Z. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262001026/11/2016-1322, ze dne 19.04.2016;  

4.12. spis č. 401 - odvolání pana V. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262002838/12/2016-1322, ze dne 26.04.2016;  

4.13. spis č. 411 - odvolání pana Mgr. J. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262003650/12/2016-1322, ze dne 22.06.2016.  
 

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 68. zasedání dle návrhu předsedy Etické 
komise. 

Pro Proti Nehlasovalo 

7 0 1 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické komise 
- předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, přivítal přítomné členy Etické komise 
a předal slovo tajemníkovi Etické komise, Mgr. Josefu Mičkovi, který sdělil všem 
přítomným, že projednaná a odsouhlasená Výroční zpráva Etické komise za rok 2016 
byla předložena pro informaci vládě České republiky a dne 05.06.2017 byla vládou  
vzata na vědomí.  
Zároveň přítomným členům Etické komise podal zprávu o tom, že byla vyhlášena 
výběrová řízení na obsazení dvou míst na Sekretariátu Etické komise. O výsledku 
výběrových řízení budou členové Etické komise informováni. 
Následně tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, postoupil slovo Mgr. Andree 
Šigutové, která informovala přítomné členy Etické komise o tom, že Sekretariát Etické 
komise obdržel pozvánku od místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky 
pana I. B., Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, 
na mezinárodní konferenci u příležitosti 10. výročí přijetí zákona o vzniku ÚSTR a ABS, 
která se bude konat dne 16.06.2017 od 9.00 hodin v Jednacím sále Valdštejnského 
paláce. Pozvánku spolu s programem obdrželi členové Etické komise elektronickou 
poštou. Vzhledem k tomu, že se předseda Etické komise nemůže z časových důvodů 
konference zúčastnit, pověřila Etická komise jako svého zástupce PhDr. Petra Blažka, 
Ph.D., aby vystoupil s příspěvkem na téma spolupráce Etické komise a ÚSTR/ABS dle 
§ 7 odst. 7 zák. č. 262/2011 Sb. Předseda Etické komise v tomto smyslu zašle dopis 
řediteli ÚSTR. 
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V měsíci červnu 2017 jsou rovněž organizovány níže uvedené pietní akce, ke kterým 
obdržel Sekretariát Etické komise pozvánky:  

 
1) Pietní akt obětem rudého teroru z let 1948 až 1989, který se uskuteční dne 

26.06.2017 od 10.00 hodin na Ďáblickém hřbitově v Praze 8, Čestném pohřebišti 
politických vězňů III. odboje. Účast přislíbili Mgr. Jiří Kaucký, PhDr. Prokop Tomek, 
Ph.D. a Mgr. Miloš Rejchrt.  

2) Pietní shromáždění obětem komunismu, které proběhne dne 27.06.2017 
od 10.00 hodin u Pomníku obětem komunismu na pražském Újezdě. Účast přislíbil 
PhDr. Petr Blažek, Ph.D. 

3) Pietní akt k uctění památky popravy JUDr. Milady Horákové a obětí politických 
procesů komunistického režimu, který se bude konat dne 27.06.2017 od 13.00 
hodin v areálu Vazební věznice Praha-Pankrác. Účast přislíbila paní Ludmila 
Rakušanová. 
 

Poté se ujal slova předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, a uvedl, že z pověření 
Etické komise oslovil bývalé členy Etické komise a seznámil je se změnou jednacího 
řádu a s možností přibírání bývalých členů Etické komise jako konzultantů 
v konkrétních případech na jednání Etické komise, a to po jejich předchozím souhlasu. 
 
Přítomní členové Etické komise vzali výše uvedené informace na vědomí. 

3.2. pro informaci – žaloba pana Z. A. proti rozhodnutí Etické komise, čj. 2608/2016-EKO-9 
- předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, předal slovo tajemníkovi Etické komise, 
Mgr. Josefu Mičkovi, který se ujal slova a přítomným členům Etické komise shrnul 
Etickou komisí již projednanou věc - odvolání pana Z. A., který následně podal žalobu 
proti rozhodnutí Etické komise ze dne 18.04.2017, čj. 2608/2016-EKO-9. Všichni 
přítomní členové Etické komise obdrželi před zahájením jednání jedno vyhotovení 
žaloby, seznámili se s jejím obsahem a uvedené informace vzali na vědomí. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 470 - odvolání pana M. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262004368/16/2017-1322, ze dne 13.03.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.2. spis č. 471 - odvolání pana V. N. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262004369/16/2017-1322, ze dne 13.03.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.3. spis č. 374 - odvolání paní L. S., roz. Ř. (za manžela J.  S.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262002750/12/2015-1322, ze dne 31.12.2015 - bylo přijato 
rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 
správního řízení je neveřejné; 

4.4. spis C č. 34 - přezkumné řízení zahájené z moci úřední - ve věci paní M. P. (za 
matku M. P.), rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262001878/11/2016-1322, ze dne 
10.05.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem 
na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.5. spis D č. 1 – návrh na obnovu řízení pana O. N. proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262000568/11/2014-1027, ze dne 30.07.2014 - nebylo přijato 
rozhodnutí, bylo odročeno na další jednání EK;  

4.6. spis č. 475 - odvolání pana R. D. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262003791/13/2016-1322, ze dne 23.12.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné;  

4.7. spis č. 402 - odvolání pana B. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262002345/12/2016-1322, ze dne 18.04.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
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součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.8. spis č. 392 - odvolání pana A. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262002499/12/2016-1322, ze dne 11.03.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.9. spis č. 393 - odvolání pana Ing. Z. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262003348/12/2016-1322, ze dne 11.04.2016 - nebylo přijato rozhodnutí, bylo 
odročeno na další jednání EK; 

4.10. spis č. 394 - odvolání pana S. S. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262000998/11/2016-1322, ze dne 31.03.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.11. spis č. 397 - odvolání pana Z. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262001026/11/2016-1322, ze dne 19.04.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.12. spis č. 401 - odvolání pana V. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262002838/12/2016-1322, ze dne 26.04.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.13. spis č. 411 - odvolání pana Mgr. J. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 
262003650/12/2016-1322, ze dne 22.06.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné. 
 

Zápis o jednání komise se vyhotovuje s využitím zvukového záznamu. 
 
 
Zapisoval:              Schválil: 

 
Mgr. Josef Mička v. r. 

 
Mgr. Jiří Kaucký v. r. 

tajemník Etické komise předseda Etické komise 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


