
 

  

Zápis z 74. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 14. listopadu 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: žádní 
Počet omluvených členů: 0 
 
Přítomní hosté: Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.; Mgr. Světlana Ptáčníková 
Počet přítomných hostů: 2 
 
Omluvení hosté: PhDr. Emilie Benešová 
Počet omluvených hostů: 1 

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: žádné 
Počet omluvených osob zařazených v Sekretariátu: 0 

Návrh programu: 

1. Schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. jednání se zástupci ABS a ÚSTR; 
3.2. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické 

komise; 
3.3. pro informaci - seznámení se žalobou pana Z. V. proti rozhodnutí Etické komise ze 

dne 17.07.2017, čj. 10177/2016-EKO-5, kterým bylo zamítnuto odvolání Ing. Z. V. proti 
rozhodnutí Ministerstva obrany ČR ze dne 19.04.2016, čj. 262001026/11/2016-1322, o 
zamítnutí jeho žádosti o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis D č. 2 - návrh pana B. V. na obnovu řízení ke spisu č. 402 – odvolání pana B. V. 
proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 262002345/12/2016-1322, ze dne 18.04.2016 
(zpětvzetí odvolání proti usnesení o přerušení řízení a žádost o přerušení řízení); 

4.2. spis č. 353 - odvolání pana J. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002386/12/2015-1322, ze dne 25.11.2015; 
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4.3. spis č. 410 - odvolání paní D. Š., roz. B. (za manžela V. Š.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262002713/12/2016-1322, ze dne 17.06.2016; 

4.4. spis č. 417 - odvolání paní I. D., roz. Z., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003668/12/2016-1322, ze dne 01.07.2016; 

4.5. spis č. 418 - odvolání pana Ing. M. F. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002520/12/2016-1322, ze dne 04.07.2016; 

4.6. spis č. 427 - odvolání pana F. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003406/12/2016-1322, ze dne 02.08.2016; 

4.7. spis č. 432 - odvolání pana V. A. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003739/12/2016-1322, ze dne 23.08.2016; 

4.8. spis č. 434 - odvolání pana JUDr. K. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003825/13/2016-1322, ze dne 22.08.2016; 

4.9. spis č. 443 - odvolání pana ThDr. Ing. Bc. phil. E. V. proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262004165/14/2016-1322, ze dne 27.10.2016. 

 

Průběh zasedání: 

1. Schválení programu jednání: 

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

Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 74. zasedání dle návrhu předsedy Etické 
komise.  

Pro Proti Nehlasovalo 

7 0 1 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. jednání se zástupci ABS a ÚSTR - předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, přivítal 
na zasedání Etické komise přítomné členy Etické komise, ředitele Ústavu pro studium 
totalitních režimů, Mgr. Zdeňka Hazdru, Ph.D. a ředitelku Archivu bezpečnostních 
složek, Mgr. Světlanu Ptáčníkovou, která omluvila nepřítomnost předsedkyně Rady 
Ústavu pro studium totalitních režimů, PhDr. Emilie Benešové. 
Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, předal slovo pozvaným hostům. Ředitel 
Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., poděkoval 
za pozvání, pozdravil členy Etické komise a pro informaci shrnul statistické údaje 
vztahující se k agendě zákona č. 262/2011 Sb. 
K problematice agendy shora citovaného zákona se vyjádřila také ředitelka Archivu 
bezpečnostních složek, Mgr. Světlana Ptáčníková. 
Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. a ředitelka 
Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlana Ptáčníková, rovněž informovali 
o aktivitách obou institucí.  

 
Přítomní členové Etické komise vzali shora citované informace na vědomí a posléze 
diskutovali o těchto tématech. 
 

3.2. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické 
komise - předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, postoupil slovo tajemníku Etické 
komise, Mgr. Josefu Mičkovi.  
Tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, podal zprávu o výsledku soudního řízení, 
které se konalo dne 02.11.2017 u Městského soudu v Praze, ve věci žaloby pana M. J. 
proti rozhodnutí Etické komise ze dne 18.06.2013, čj. 7871/2013-EKO.  
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Zároveň všem přítomným členům sdělil, že Sekretariát Etické komise obdržel 
předvolání Městského soudu v Praze na den 15.11.2017, ve věci žaloby pana Z. A. 
proti rozhodnutí Etické komise ze dne 18.04.2017, čj. 2608/2016-EKO-9. Členům 
Etické komise připomněl průběh správního řízení v této věci a uvedl, že o výsledku 
soudního řízení bude referovat na prosincovém jednání Etické komise. 
Poté tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, předal slovo Mgr. Andree Šigutové, 
která seznámila přítomné členy Etické komise s plánovaným pietním shromážděním, 
kterého se každoročně v měsíci listopadu zúčastňují zástupci z řad členů Etické 
komise u příležitosti uctění památky obětem komunismu dne 17.11.2017 u Pomníku 
obětem komunismu na pražském Újezdě. Členové Etické komise se vyslovili ke své 
osobní účasti na tomto pietním setkání. 
Mgr. Andrea Šigutová rovněž požádala všechny přítomné členy Etické komise 
o součinnost, a to v souvislosti s probíhající inventurou majetku Úřadu vlády ČR, 
který je na základě smlouvy v užívání členů Etické komise.  
Dále se ujal slova předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, který v reakci 
na odstoupení pana ThDr. Ondreje Krajňáka, Ph.D. z funkce předsedy Správní rady 
Ústavu pamäti národa navrhl znění děkovného dopisu. Všichni přítomní členové Etické 
komise se vyjádřili k obsahu děkovného dopisu a následně o tom proběhlo hlasování. 

Usnesení: Etická komise schvaluje odeslání děkovného dopisu, který bude adresován 
panu ThDr. Ondreji Krajňákovi, Ph.D., v souvislosti s jeho odstoupením z funkce 
předsedy Správní rady Ústavu pamäti národa. Obsahem dopisu bude vyjádření 
poděkování panu PaedDr. ThDr. Ondreji Krajňákovi, PhD. a Ústavu pamäti národa 
za mnohaletou a nedocenitelnou spolupráci při plnění úkolů Etické komise 
vyplývajících ze zákona č. 262/2011 Sb.   
 

Pro Proti Nehlasovalo 

7 0 1 

 

Členové Etické komise vzali výše uvedené informace na vědomí. 

3.3. pro informaci - seznámení se žalobou pana Z. V. proti rozhodnutí Etické komise ze 
dne 17.07.2017, čj. 10177/2016-EKO-5, kterým bylo zamítnuto odvolání Ing. Z. V. proti 
rozhodnutí Ministerstva obrany ČR ze dne 19.04.2016, čj. 262001026/11/2016-1322, 
o zamítnutí jeho žádosti o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti 
komunismu - tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, přítomným členům Etické 
komise shrnul Etickou komisí již projednanou věc - odvolání pana Z. V., který následně 
podal žalobu proti rozhodnutí Etické komise ze dne 17.07.2017, čj. 10177/2016-EKO-5. 
Všichni přítomní členové Etické komise obdrželi před zahájením jednání jedno 
vyhotovení žaloby, seznámili se s jejím obsahem a uvedené informace vzali na 
vědomí. 

Závěrem předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, poděkoval hostům za jejich účast 
na jednání Etické komise a za poskytnuté informace.  

 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis D č. 2 - návrh pana B. V. na obnovu řízení ke spisu č. 402 – odvolání pana B. V. 
proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 262002345/12/2016-1322, ze dne 18.04.2016 
(zpětvzetí odvolání proti usnesení o přerušení řízení a žádost o přerušení řízení) - 
bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu 
neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.2. spis č. 353 - odvolání pana J. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002386/12/2015-1322, ze dne 25.11.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
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součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.3. spis č. 410 - odvolání paní D. Š., roz. B. (za manžela V. Š.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262002713/12/2016-1322, ze dne 17.06.2016 - bylo přijato 
rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 
správního řízení je neveřejné; 

4.4. spis č. 417 - odvolání paní I. D., roz. Z., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003668/12/2016-1322, ze dne 01.07.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.5. spis č. 418 - odvolání pana Ing. M. F. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002520/12/2016-1322, ze dne 04.07.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.6. spis č. 427 - odvolání pana F. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003406/12/2016-1322, ze dne 02.08.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.7. spis č. 432 - odvolání pana V. A. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003739/12/2016-1322, ze dne 23.08.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.8. spis č. 434 - odvolání pana JUDr. K. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003825/13/2016-1322, ze dne 22.08.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.9. spis č. 443 - odvolání pana ThDr. Ing. Bc. phil. E. V. proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262004165/14/2016-1322, ze dne 27.10.2016 - 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 
 


