
 

 

Zápis z 83. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 20. září 2018 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D.; 
Mgr. Miloš Rejchrt; prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 
Počet přítomných členů: 5 

Omluvení členové: PhDr. Petr Blažek, Ph.D.; doc. JUDr. Petr Pithart, CSc.; Ludmila Rakušanová 
Počet omluvených členů: 3 
 
Přítomní hosté: žádní 
Počet přítomných hostů: 0 
 
Omluvení hosté: plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA; Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.; 
Mgr. Světlana Ptáčníková  
Počet omluvených hostů: 3 

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. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické 
komise;  

3.2. pro informaci - seznámení se žalobou pana M. N. proti rozhodnutí Etické komise 
ze dne 26.03.2018, čj. 3759/2017-EKO-7, kterým bylo zamítnuto odvolání pana M. N. 
proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR ze dne 20.12.2016,                                         
čj. 262003779/13/2016-1322, o zamítnutí jeho žádosti o vydání osvědčení účastníka 
odboje a odporu proti komunismu; 

3.3. pro informaci - předvolání k soudnímu jednání ve věci žaloby paní E. K. 
proti rozhodnutí Etické komise ze dne 15.05.2018, čj. 11079/2017-EKO-10; 

3.4. pro informaci – vyrozumění veřejné ochránkyně práv o skončení šetření ve věci 
podnětu paní E. A. Y. na nečinnost ve věci žádosti o odškodnění,                             
čj. 17777/2018-EKO. 
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4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 460 - odvolání paní M. Z., roz. V., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003765/12/2017-1322, ze dne 17.01.2017;  

4.2. spis č. 44 - odvolání pana J. Š. proti usnesení Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262000085/17/2018-1322, ze dne 02.02.2018;  

4.3. spis č. 497 - odvolání pana M. L. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003827/13/2017-1322, ze dne 25.05.2017;  

4.4. spis č. 499 - odvolání pana V. Š. (za otce V. Š.) proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262004411/16/2017-1322, ze dne 20.07.2017;  

4.5. spis č. 501 - odvolání pana JUDr. M. H., Ph.D. (za otce J. H.) proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262003579/12/2017-1322, ze dne 12.09.2017;  

4.6. spis č. 506 - odvolání pana L. D. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004651/16/2017-1322, ze dne 15.09.2017;  

4.7. spis č. 507 - odvolání pana J. C. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004436/16/2017-1322, ze dne 28.11.2017;  

4.8. spis č. 511 - odvolání pana T. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004650/16/2018-1322, ze dne 01.02.2018.  

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 83. zasedání dle návrhu předsedy Etické 
komise.  

Pro Proti Nehlasoval 

5 0 3 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1 pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické 
komise - předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, postoupil slovo tajemníkovi Etické 
komise, Mgr. Josefu Mičkovi, který navrhl přítomným členům Etické komise 
k odsouhlasení termín slavnostního předávání ocenění účastníkům odboje a odporu 
proti komunismu dne 20.11.2018.  
 
Přítomní členové Etické komise jednomyslně odsouhlasili datum konání slavnostního 
předávání ocenění dne 20.11.2018. 
 

3.2 pro informaci - seznámení se žalobou pana M. N. proti rozhodnutí Etické komise 
ze dne 26.03.2018, čj. 3759/2017-EKO-7, kterým bylo zamítnuto odvolání pana M. N. 
proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR ze dne 20.12.2016,                                         
čj. 262003779/13/2016-1322, o zamítnutí jeho žádosti o vydání osvědčení účastníka 
odboje a odporu proti komunismu - tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, 
přítomným členům Etické komise shrnul proběhlé správní řízení ve věci odvolání pana 
M. N. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR ze dne 20.12.2016, 
čj. 262003779/13/2016-1322 a následně správní žalobu pana M. N. ve věci rozhodnutí 
Etické komise ze dne 26.03.2018, čj. 3759/2017-EKO-7.  
 
Všichni přítomní členové Etické komise obdrželi před zahájením jednání kopii žaloby, 
seznámili se s jejím obsahem a uvedené informace vzali na vědomí. 
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3.3.  pro informaci - předvolání k soudnímu jednání ve věci žaloby paní E. K. 
proti rozhodnutí Etické komise ze dne 15.05.2018, čj. 11079/2017-EKO-10 - 
tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, informoval o tom, že Sekretariátu Etické 
komise bylo doručeno předvolání Městského soudu v Praze na den 24.09.2018, 
ve věci žaloby paní E. K. proti rozhodnutí Etické komise ze dne 15.05.2018, 
čj. 11079/2017-EKO-10. Současně členům Etické komise připomněl průběh správního 
řízení v této věci a na závěr uvedl, že o výsledku soudního řízení bude referovat 
na příštím jednání Etické komise.  

 
Přítomní členové Etické komise vzali shora citované informace na vědomí.  

 
3.4.  pro informaci - vyrozumění veřejné ochránkyně práv o skončení šetření ve věci 

podnětu paní E. A. Y. na nečinnost ve věci žádosti o odškodnění,                             
čj. 17777/2018-EKO - tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, seznámil přítomné 
členy Etické komise s obsahem vyrozumění veřejné ochránkyně práv o skončení 
šetření ve věci podnětu paní E. A. Y. na nečinnost ve věci žádosti o odškodnění, 
čj. 17777/2018-EKO., z něhož vyplynulo, že Etická komise ani Úřad vlády České 
republiky nejsou ústředními správními úřady příslušnými jednat v předmětné 
záležitosti jménem státu. 

 
Každý z přítomných členů Etické komise obdržel kopii shora citovaného vyrozumění 
před zahájením jednání Etické komise a vzal jej na vědomí. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 460 - odvolání paní M. Z., roz. V., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003765/12/2017-1322, ze dne 17.01.2017 - nebylo přijato rozhodnutí, odročuje 
se na další jednání Etické komise; 

4.2. spis č. 44 - odvolání pana J. Š. proti usnesení Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262000085/17/2018-1322, ze dne 02.02.2018 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.3. spis č. 497 - odvolání pana M. L. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003827/13/2017-1322, ze dne 25.05.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.4. spis č. 499 - odvolání pana V. Š. (za otce V. Š.) proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262004411/16/2017-1322, ze dne 20.07.2017 - bylo přijato rozhodnutí, 
které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního 
řízení je neveřejné; 

4.5. spis č. 501 - odvolání pana JUDr. M. H., Ph.D. (za otce J. H.) proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262003579/12/2017-1322, ze dne 12.09.2017 - bylo přijato 
rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 
správního řízení je neveřejné; 

4.6. spis č. 506 - odvolání pana L. D. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004651/16/2017-1322, ze dne 15.09.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.7. spis č. 507 - odvolání pana J. C. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004436/16/2017-1322, ze dne 28.11.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.8. spis č. 511 - odvolání pana T. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004650/16/2018-1322, ze dne 01.02.2018 - nebylo přijato rozhodnutí, odročuje 
se na další jednání Etické komise. 
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Zápis o jednání komise se vyhotovuje s využitím zvukového záznamu. 

 
 
Zapisoval:        Schválil: 
 
 
Mgr. Josef Mička v. r.           Mgr. Jiří Kaucký v. r. 


