
 

  

Zápis ze 76. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 23. ledna 2018 

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 
Počet přítomných členů: 7 

Omluvení členové: prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 
Počet omluvených členů: 1 
 
Přítomní hosté: plk. gšt. PhDr. Stehlík Eduard, Ph.D., MBA; Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.; 
Mgr. Světlana Ptáčníková 
Počet přítomných hostů: 3 
 
Omluvení hosté: žádní 
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: 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. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 498 - podání pana J. D. ve věci osvědčení, čj. 262004413/16/2017-1322, 
ze dne 31.05.2017 - postoupení pro nepříslušnost; 

4.2. spis č. 386 - pan MUDr. J. H. - námitka podjatosti státního zaměstnance zařazeného 
v Oddělení sekretariátu Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje 
a odporu proti komunismu, Mgr. Josefa Mičky, vedoucího oddělení; 

4.3. spis č. 409 - odvolání pana B. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002552/12/2016-1322, ze dne 22.06.2015;  

4.4. spis č. 423 - odvolání paní Mgr. J. H., roz. H. (za matku M. H., roz. N.), proti 
rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262002089/11/2016-1322, ze dne 15.07.2016;  
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4.5. spis č. 424 - odvolání paní I. D., roz. B. (za otce F. B.), proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262003380/12/2016-1322, ze dne 12.08.2016;  

4.6. spis č. 437 - odvolání pana J. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004306/15/2016-1322, ze dne 16.09.2016;  

4.7. spis č. 438 - odvolání paní A. M., roz. K. (za manžela F. M.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262003944/13/2016-1322, ze dne 20.09.2016;  

4.8. spis č. 442 - odvolání pana Z. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262000242/16/2016-1322, ze dne 03.10.2016;  

4.9. spis č. 450 - odvolání pana J. T. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004137/14/2016-1322, ze dne 21.11.2016;  

4.10. spis č. 451 - odvolání pana Ing. J. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004220/15/2016-1322, ze dne 21.11.2016.  

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 76. 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 a čestné hosty, nového 
předsedu Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, 
Ph.D., MBA, ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeňka Hazdru, Ph.D. 
a ředitelku Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlanu Ptáčníkovou.  
Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, poblahopřál jménem Etické komise 
plk. gšt. PhDr. Eduardu Stehlíkovi, Ph.D., MBA, k jeho jmenování do funkce předsedy 
Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. 
Následně předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, předal slovo pozvaným hostům.  
Slova se ujal plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA, předseda Rady Ústavu 
pro studium totalitních režimů a poděkoval za gratulaci a milé přivítání na zasedání 
Etické komise. Přítomné členy Etické komise seznámil se stavem řízení vedených dle 
zák. č. 262/2011 Sb. na Ministerstvu obrany ČR. 
Na dotaz ředitelky Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlany Ptáčníkové, Etická 
komise upřesnila svoji žádost o vypracování odborného stanoviska týkajícího se 
organizační struktury StB a katalogu užívaných úředních tiskopisů zejména v 70. a 80. 
letech. 
Přítomní členové Etické komise vzali shora citované informace na vědomí a posléze 
diskutovali o množství řízení vedených Ministerstvem obrany ČR a množství 
podávaných žádostí. 

 
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, který seznámil přítomné členy Etické komise s primární 
činností Sekretariátu Etické komise v současné době, kterou je příprava slavnostního 
předávání ocenění účastníkům odboje a odporu proti komunismu, které se uskuteční 
dne 20.02.2018 od 13.00 hodin v budově Úřadu vlády, ve starém tiskovém sále. V této 
souvislosti předal slovo Mgr. Andree Šigutové, která přítomným členům Etické komise 
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a čestným hostům podala zprávu o průběhu organizačních příprav slavnostního 
předávání ocenění. Zároveň přednesla seznam pozvaných hostů a rovněž nastínila 
předpokládaný časový harmonogram.  
Dále Mgr. Andrea Šigutová předala členům Etické komise, kteří si zažádali, nové 
parkovací karty k povolení vjezdu a státní na Kosárkově nábřeží pro externí 
spolupracovníky Úřadu vlády ČR. 
Poté Mgr. Andrea Šigutová přítomné členy Etické komise informovala o tom, 
že technické obtíže s notebooky, týkající se připojení k úložišti, které nastaly 
u některých členů Etické komise, budou vyřešeny v průběhu dnešního dne. 
Na závěr poděkovala členům Etické komise za zaslané písemné souhlasy se 
zveřejněním jejich aktualizovaných fotografií na webových stránkách Etické komise.  
 
Členové Etické komise vzali výše uvedené informace na vědomí. 
 
Závěrem předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, poděkoval hostům za jejich účast 
na jednání Etické komise, za poskytnuté informace a zároveň je jako čestné hosty 
osobně pozval na slavnostní předávání ocenění účastníkům odboje a odporu 
proti komunismu, které se bude konat dne 20.02.2018. Poté se s nimi rozloučil. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 498 - podání pana J. D. ve věci osvědčení, čj. 262004413/16/2017-1322, 
ze dne 31.05.2017 - postoupení pro nepříslušnost - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné;  

4.2. spis č. 386 - pan MUDr. J. H. - námitka podjatosti státního zaměstnance zařazeného 
v Oddělení sekretariátu Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje 
a odporu proti komunismu, Mgr. Josefa Mičky, vedoucího oddělení - bylo přijato 
rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 
správního řízení je neveřejné; 

4.3. spis č. 409 - odvolání pana B. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002552/12/2016-1322, ze dne 22.06.2015 - nebylo přijato rozhodnutí, odročuje 
se na další jednání Etické komise; 

4.4. spis č. 423 - odvolání paní Mgr. J. H., roz. H. (za matku M. H., roz. N.), proti 
rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262002089/11/2016-1322, ze dne 15.07.2016 - 
bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu 
neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.5. spis č. 424 - odvolání paní I. D., roz. B. (za otce F. B.), proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262003380/12/2016-1322, ze dne 12.08.2016 - bylo přijato rozhodnutí, 
které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního 
řízení je neveřejné; 

4.6. spis č. 437 - odvolání pana J. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004306/15/2016-1322, ze dne 16.09.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.7. spis č. 438 - odvolání paní A. M., roz. K. (za manžela F. M.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262003944/13/2016-1322, ze dne 20.09.2016 - nebylo 
přijato rozhodnutí, odročuje se na další jednání Etické komise; 

4.8. spis č. 442 - odvolání pana Z. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262000242/16/2016-1322, ze dne 03.10.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.9. spis č. 450 - odvolání pana J. T. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004137/14/2016-1322, ze dne 21.11.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.10. spis č. 451 - odvolání pana Ing. J. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004220/15/2016-1322, ze dne 21.11.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
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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 
 


