Výroční zpráva
Etické komise České republiky
pro ocenění účastníků odboje a odporu proti
komunismu
za rok 2015

Úvod
Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti
komunismu (dále jen „Etická komise“) je nezávislým správním orgánem, který rozhoduje
podle § 7 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti
komunismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 262/2011 Sb.), o odvoláních
proti rozhodnutím Ministerstva obrany České republiky (dále jen „Ministerstvo obrany“)
podle § 6 odst. 3 a 6 téhož zákona. Etická komise tedy není poradním nebo obdobným
orgánem jako např. rozkladová komise ministra, nýbrž je správním orgánem
vykonávajícím veřejnou moc při rozhodování o subjektivních právech jednotlivých
žadatelů o vydání osvědčení účastníků odboje a odporu proti komunismu.
Etická komise se skládá z devíti členů. Po dvou členech volí Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR, Senát Parlamentu ČR, Vláda ČR a Rada Ústavu pro studium totalitních
režimů, jednoho člena jmenuje prezident republiky. Předsedu Etické komise volí vláda
z členů volených vládou. Členy Etické komise jsou významné osobnosti společenského
a politického života, z nichž se mnohé samy
postavily proti komunistickému režimu
v Československu, tj. prof. PhDr. Jan Sokol,
CSc., Ph.D., Miloslav Nerad, PhDr. Marie
Rút Křížková, JUDr. Stanislav Devátý, Dr.,
Mgr. Miloš Rejchrt, a dále osobnosti, které
se svou činností zasadily o přijetí zákona
č. 262/2011 Sb. nebo se dlouhodobě
problematikou totalitních režimů zabývají, tj.
MVDr. Jiří Liška, JUDr. Jan Kudrna Ph.D.,
PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., místopředseda
Etické komise, a Mgr. Jiří Kaucký, předseda
Etické komise.
Působnost Etické komise upravuje ustanovení § 7 zákona č. 262/2011 Sb. Podmínky
a principy, kterými se Etická komise při své činnosti řídí, upravuje zejména zákon
č. 262/2011 Sb., zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Etická komise poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.).
Dokument obsahující povinně zveřejňované údaje dle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
je zveřejněn na úřední desce Etické komise v budově Úřadu vlády ČR a na jejím webu
na adrese www.etickakomisecr.cz.

Činnost Etické komise
Etická komise zahájila činnost na svém prvním jednání dne 11. června 2012.
Odborné, organizační a materiální zabezpečení plnění úkolů Etické komise zajišťuje na
základě zákona č. 262/2011 Sb. a usnesení vlády České republiky č. 332/2012,
o materiálním zabezpečení činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků
odboje a odporu proti komunismu, ze dne 9. května 2012 Sekretariát Etické komise
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České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen
„sekretariát“).
Funkci sekretariátu vykonává dle čl. 8 odst. 1 Jednacího řádu Etické komise
samostatné oddělení zařazené na Úřadu vlády České republiky. Sekretariát tvoří vedoucí
oddělení, čtyři referenti a jedna asistentka. Vedoucí oddělení plní rovněž funkci
tajemníka Etické komise, jehož prostřednictvím ukládají členové komise sekretariátu
úkoly. Hlavní činnost sekretariátu spočívá ve vypracovávání návrhů rozhodnutí Etické
komise o odvoláních proti rozhodnutím Ministerstva obrany, kterými jsou zamítány
žádosti o vydání osvědčení účastníků odboje a odporu proti komunismu.
Etická komise obdržela v roce 2015 prostřednictvím sekretariátu 131 spisů. Všechny
případy projednané Etickou komisí v roce 2015 byly řešeny jako odvolání podle § 81
a násl. správního řádu.
V roce 2015 se uskutečnilo 13 jednání Etické komise, na kterých bylo projednáno
85 případů, z toho 38 případů, které byly Etické komisi ČR postoupeny v roce 2014, a 47
případů napadlých v roce 2015. Právní moci nabylo 75 rozhodnutí.
Nárůst nápadu spisové agendy, který započal v druhé polovině roku 2014, kdy oproti
roku 2013 došlo k nárůstu o 170 %, trval i v roce 2015, kdy oproti roku 2013 obdržela
Etická komise o více než 235 % spisů celkové agendy za rok 2013, (tj. v roce 2015 bylo
proti rozhodnutím Ministerstva obrany podáno k Etické komisi České republiky komisi
trojnásobné množství odvolání oproti roku 2013). Od června roku 2012 do září roku 2014
vyřizovala Etická komise ČR všechna odvolání v zákonných lhůtách, tedy do 30 dnů,
popř. do 60 dnů ve složitějších případech (s výjimkou skutkově složitějších případů, kdy
bylo prováděno došetření). V současné době s ohledem na enormní nápad spisové agendy
nelze skutkově složité případy z objektivních důvodů ve lhůtách uvedených projednat
a rozhodnutí vydat.
Etická komise se potýká nejen se zvýšeným nápadem spisové agendy, ale i s vyšší
skutkovou složitostí případů, které musí řešit. V roce 2015 zaměstnanci sekretariátu
za účelem přípravy jednání Etické komise prostudovali cca 187 000 stran spisového
materiálu, tj. v průměru 2 200 stran na jeden spis. V této souvislosti Etická komise
poukazuje na skutečnost, že ke složitosti posuzování jednotlivých případů přispívá
i skutečnost, že od podzimu 2015 zpracovává Archiv bezpečnostních složek odborná
stanoviska dle § 6 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb. v nové podobě, kdy bylo ustoupeno
od podrobnější rešerše z archivních materiálů a nově jsou rešerše zpracovávány formou
odkazů na jednotlivé listiny z archivních materiálů.
Etická komise v roce 2015 změnila podle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu
v 7 případech rozhodnutí Ministerstva obrany tak, že rozhodla o vydání osvědčení
účastníka odboje a odporu proti komunismu dle § 6 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 262/2011
Sb.
V 62 případech rozhodla Etická komise podle § 90 odst. 5 správního řádu o zamítnutí
odvolání účastníka řízení a potvrdila rozhodnutí Ministerstva obrany, ve 2 případech
zrušila podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu rozhodnutí Ministerstva obrany a věc
vrátila k novému projednání, ve 4 případech bylo odvolací řízení zastaveno usnesením
dle § 90 odst. 4 ve spojení s § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu a v 10 případech bylo
Etickou komisí rozhodnuto dle § 92 odst. 1 správního řádu o zamítnutí odvolání z důvodu
nedodržení zákonné odvolací lhůty (opožděná odvolání).
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Jednou z náplní práce sekretariátu je také zastupovat Etickou komisi před příslušnými
soudy České republiky v řízeních o žalobách proti rozhodnutím nebo činnosti Etické
komise a i v jiných řízeních. Proti rozhodnutí Etické komise byla v roce 2015 v jednom
případě podána správní žaloba. V roce 2015 bylo nařízeno jednání v případě jedné
správní žaloby podané proti Etické komise již v roce 2012; žaloba byla Městským
soudem v Praze zamítnuta (následně podaná kasační stížnost byla Nejvyšším správním
soudem odmítnuta). V současné době probíhají tři soudní řízení.

Etická komise

2012

2013

2014

2015

celkem

Počet jednání

9

11

14

13

47

Počet obdržených spisů

75

39

105

131

350

Projednáno Etickou komisí ČR

64

46

69

85

264

75

254 (240)*

Meritorní rozhodnutí v právní moci
Rozhodnuto o udělení osvědčení
Rozhodnuto o udělení postavení
válečného veterána
Správní žaloba

64 (59)* 46 (43)* 69 (63)*
4

8

15

7

34

0

0

1

0

1

1

1

2

1
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* Údaje v závorkách představují údaje publikované ve výročních zprávách z minulých let, přičemž v mezidobí již všechna rozhodnutí
nabyla právní moci.

Etická komise v roce 2015 vyřídila prostřednictvím svého sekretariátu rovněž 15
podání, která byla ve většině případů z důvodu nepříslušnosti podle § 12 správního řádu
usnesením postoupena příslušným správním orgánům, a dále prostřednictvím sekretariátu
odpovídala na podání či dotazy různých osob.
V návaznosti na některé případy, které řešila Etická komise na svých zasedáních, bylo
do současné doby vypracováno 6 „obecných závěrů“, které jsou k dispozici
na internetových stránkách Etické komise. Tyto závěry mají sloužit zejména
k informování širší veřejnosti o rozhodovací praxi Etické komise, a to i v případech,
u kterých Etická komise předpokládala, že by se mohly týkat většího okruhu žadatelů.
1. K důsledkům realizace usnesení vlády č. 135 ze dne 6. února 1958 a usnesení
vlády č. 256 ze dne 14. března 1958
2. K novým skutečnostem a návrhům na provedení nových důkazů uváděných
v odvolacím řízení
3. K pojmu veřejnost dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb. ve vztahu
k tzv. verbovce StB, která probíhala na služebně StB
4. K posuzování spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou ve smyslu ust.
§ 3 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb.
5. K posuzování pracovní persekuce jako odboje či odporu proti komunismu
ve smyslu zákona č. 262/2011 Sb.
6. K posouzení vstupu do Francouzské cizinecké legie jako odboje či odporu
proti komunismu ve smyslu zákona č. 262/2011 Sb.
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Slavnostní předání dekretů oceněným účastníkům
V případech kdy Etická komise změnila rozhodnutí Ministerstva obrany tak, že
udělila ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu, sekretariát připravil
slavnostní předání pamětních dekretů a odznaků oceněným účastníkům třetího odboje.

Strakova akademie – 2. června 2015
Oceněnými účastníky odboje a odporu proti komunismu v roce 2015 byly dvě osoby,
jimž bylo osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu vydáno již v prosinci
roku 2014, a to Alexandra Součková a František Havelka (in memoriam). Oceněna
dále byla Jaroslava Králová a in memoriam byli oceněni Karel Král, Bohumil
Jakubek a Václav Topš, za které ocenění převzali jejich rodinní příslušníci.
Jaroslavě Králové, nar. 1926,
udělila Etická komise osvědčení
účastnice odboje a odporu proti
komunismu, neboť se v letech 1948 až
1950 aktivně zapojila do činnosti
skupiny osob (zejména bývalých členů
ČSNS) soustředěných kolem Josefa
Hinterholzingera, dále napojeného
na Josefa Černého, tím, že se podílela
na přípravě překročení státní hranice
ČSR bývalého poslance JUDr. PhDr.
Ludvíka Novotného a působila jako
spojka mezi jednotlivými členy skupiny.
Františku Havelkovi, nar. 1898, zemř. 1979, udělila Etická komise ČR osvědčení
za aktivní působení v odbojové skupině „Rudolfa Hájka a Josefa Koutníka“, která
bojovala proti komunistickému režimu šířením protikomunistických letáků,
shromažďováním zbraní a přípravou na zapojení se do státního převratu, tím, že zajistil
úkryt jinému členu odbojové skupiny a zprostředkovával spojení mezi jednotlivými členy
skupiny, a dále spojení členů skupiny s dalšími odbojovými skupinami působícími
na Tišnovsku, v období od roku 1949 do roku 1951.
Alexandře Součkové, roz. Kovářové,
nar. 1935, bylo předáno ocenění za aktivní
působení v odbojové skupině, jejíž členové
bojovali proti komunistickému režimu
v Československu zasíláním informací
o hospodářských
poměrech
v
ČSR
do Rádia Svobodná Evropa a to
prostřednictvím pracovnice zastupitelského
úřadu demokratického státu, v letech
1954-1955.
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Karlu Královi, nar. 1894, zemř. 1970, bylo uděleno osvědčení za aktivní působení
v odbojové skupině Josefa Vlasatého, jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu
v Československu zejména tiskem a rozšiřováním protikomunisticky zaměřených
publikací, opatřováním finančních prostředků pro potřeby odbojové skupiny (zejména
na podporu rodin vězněných protikomunisticky činných osob) a připravovali se na zvrat
komunistického režimu v Československu, a to v období od první poloviny srpna do září
1951.
Bohumilu Jakubkovi, nar. 1905, zemř. 1953, udělila Etická komise osvědčení
za aktivní působení v odbojové skupině označované jako „Bohumil Jakubek a spol.“, a to
v období od června do září 1952. Bohumil Jakubek byl za svou činnost popraven.
Václavu Topšovi, nar. 1928, zemř. 2013, bylo uděleno ocenění, neboť se na jaře
roku 1952 aktivně zapojil do činnosti skupiny „Modrý kříž“ tím, že získal u vojenského
útvaru, kde sloužil, informace zpravodajského charakteru, které předal členu skupiny
Jiřímu Sobotkovi za účelem dalšího využití pro ilegální protikomunistickou činnost
skupiny.
Slavnostního předávání ocenění se
za vládu ČR zúčastnil ministr kultury
Mgr. Daniel Herman, který pronesl projev.
Za Etickou komisi ČR promluvil Mgr. Miloš
Rejchrt. Dále se slova ujal předseda Etické
komise ČR Mgr. Jiří Kaucký, který poté
předal oceněným účastníkům odboje a odporu
proti komunismu pamětní dekrety a pamětní
odznaky.

Slavnostního předávání ocenění se dále
kromě členů Etické komise zúčastnil
senátor Jiří Oberfalzer, předsedkyně Rady
Ústavu pro studium totalitních režimů
PhDr. Emilie Benešová, ředitel Ústavu pro
studium totalitních režimů Mgr. Zdeněk
Hazdra,
Ph.D.,
ředitelka
Archivu
bezpečnostních složek Mgr. Světlana
Ptáčníková, předseda Správní rady Ústavu
pamäti národa v Bratislavě PaeDR. ThDr.
Ondrej Krajňák, PhD., ředitel Ústavu pro
soudobé dějiny AV ČR PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D., předsedkyně Konfederace
politických vězňů MUDr. Naděžda Kavalírová a další čestní hosté.
Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu bylo v roce 2015 vydáno také
Josefu Hořákovi a in memoriam Hildegardě Přiklopilové a Jiřímu Koutníkovi.
Pamětní dekret a odznak bude oceněným, popř. jejich rodinným příslušníkům předán
v rámci slavnostního ceremoniálu dne 10. května 2016.

Výroční zpráva Etické komise za rok 2015

6

Spolupráce
V rámci své činnosti spolupracuje Etická komise a její sekretariát s Ministerstvem
obrany, zejména v rámci koordinačních schůzek, dále s Archivem bezpečnostních složek
a Ústavem pro studium totalitních režimů. Jednání Etické komise se mohou účastnit
předseda Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, ředitel Ústavu pro studium
totalitních režimů a ředitel Archivu bezpečnostních složek nebo odborníci delegovaní
těmito institucemi se souhlasem předsedy Etické komise. Etická komise na svá zasedání
zve pravidelně také zástupce Konfederace politických vězňů a Úřadu vlády České
republiky.
V r. 2015 nerealizovali členové Etické komise ani zaměstnanci sekretariátu žádné
zahraniční pracovní cesty.

Ostatní
Členové Etické komise se v roce 2015 rovněž zúčastnili pietních akcí k uctění
památky obětí totalitních režimů.
Předseda Etické komise Mgr. Jiří Kaucký se
dne 19. června 2015 zúčastnil pietní vzpomínky
k uctění památky generála Heliodora Píky,
popraveného komunistickým režimem před 66
lety. Pietní vzpomínka proběhla u pamětní
desky umístěné na budově Generálního štábu
Armády České republiky. Pietní akt byl pořádán
Konfederací politických vězňů České republiky
ve spolupráci s Ministerstvem obrany. Památku
Heliodora Píky uctil předseda Etické komise
položením kytice.
Dne 17. listopadu 2015 si členové Etické komise jako každý
rok připomněli Den boje za svobodu a demokracii a uctili památku
obětí totalitních režimů položením kytice u Památníku obětem
komunismu v Praze na Újezdu.
Pietního aktu se zúčastnil předseda Etické komise ČR Mgr. Jiří
Kaucký a člen Etické komise ČR prof. PhDr. Jan Sokol, CSc.,
Ph.D., který u této příležitosti pronesl za účasti veřejnosti proslov.

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
V jednom případě vyřizoval sekretariát žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, přičemž žádosti vyhověl v plném
rozsahu a požadované informace dle § 4 zákona č. 106/1999 Sb. poskytl.
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Počet podaných žádostí o informace: 1
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled
všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními
o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladu na své vlastní
zaměstnance a nákladu na právní zastoupení: 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence: 0
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení: 0
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

Finanční, materiální a personální zajištění Etické komise
Na základě usnesení vlády České republiky o materiálním zabezpečení činnosti
Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
č. 332 ze dne 9. května 2012 bylo na rok 2015 stanoveno finanční zajištění ve výši 8 828
tis. Kč, z toho na platy, ostatní osobní výdaje včetně sociálních výdajů 5 493 tis. Kč.
Za rok 2015 bylo z těchto prostředků celkem vyčerpáno 2 600 tis. Kč na platy
zaměstnanců sekretariátu (včetně sociálního a zdravotního pojištění) a na dohody, a dále
28 tis. Kč na nákup materiálu a služeb. Z uvedeného vyplývá, že z finančních prostředků
rozpočtovaných na rok 2015 bylo na činnost sekretariátu a Etické komise samotné
vyčerpáno cca 30 %.
Nároky z nespotřebovaných výdajů (na rok 2012) ke dni 1. lednu 2015 činily 1 216
tis. Kč, z toho bylo v roce 2015 čerpáno celkem 1 116 tis. Kč (916 tis. Kč na platy, 200
tis. Kč na ostatní výdaje).
Výše uvedené finanční prostředky byly v roce 2015 čerpány především na materiální
zabezpečení sekretariátu.
Dne 23. října 2014 vstoupil v platnost zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů
souvisejících s přijetím zákona o státní službě, který novelizoval zákon č. 262/2011 Sb.
a to v § 7 odstavci 8, v němž bylo výslovně stanoveno, že s účinností od 1. ledna 2015
zabezpečuje výkon působnosti Etické komise a její ostatní činnost odborně, organizačně,
finančně a materiálně Úřad vlády České republiky a že se Etická komise pro tyto účely
považuje za organizační jednotku Úřadu vlády České republiky. Tímto byly odstraněny
pochybnosti o oprávněnosti poskytnutí materiálního a technického vybavení Etické
komisi, resp. jejím členům. V souvislosti s tím tedy bylo v roce 2015 usnesení vlády
č. 332 ze dne 9. května 2012 z části realizováno také ve vztahu ke členům Etické komise,
kdy bylo členům Etické komise Úřadem vlády ČR v březnu a dubnu 2015 poskytnuto
základní technické vybavení pro jejich činnost (notebooky a externí disky).
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Právní úprava dosud výslovně nezakotvuje právo na to, aby členové Etické komise
pobírali finanční kompenzaci za vykonávanou práci v Etické komisi. Již v průběhu roku
2014 byl připraven návrh novely zákona č. 262/2011 Sb., který byl dne 29. července
2015 schválen usnesením vlády č. 595 a který mimo jiné řeší odměňování členů Etické
komise v souvislosti s výkonem jejich funkce. Předkladatelem této novely je ministr
obrany a spolupředkladatelem je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.
Návrh novely zákona č. 262/2011 Sb. (sněmovní tisk č. 570) byl schválen
na 44. schůzi Poslanecké sněmovny dne 22. dubna 2016 usnesením č. 1197 a Senátem
(senátní tisk č. 267) na jeho 24. schůzi dne 26. května 2016. Prezident zákon podepsal
dne 7. června 2016; dne 17. června 2016 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 195.
Schválený návrh novely zákona umožňuje pro futuro poskytovat členům Etické komise
odměnu za jejich činnost v Etické komisi, která zahrnuje přípravu na jednání, studium
spisů, účast na jednání, zpracování referátů a stanovisek, podíl na tvorbě písemného
vyhotovení rozhodnutí a zastupování Etické komise na jednáních.
Od druhé poloviny roku 2014 se Etická komise potýká s enormním nárůstem spisové
agendy a tento nárůst pokračoval i v roce 2015. Na základě průběžných informací
poskytnutých sekretariátem ministrovi pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
a rovněž vedoucímu Úřadu vlády ČR rozhodla vláda ČR v rámci usnesení ze dne
15. června 2015, o první systemizaci služebních a pracovních míst podle zákona
č. 234/2014 Sb., o státní službě, o navýšení počtu systemizovaných míst na sekretariátu
o 2 místa, z toho jedno na dobu neurčitou a jedno na dobu určitou do 31. prosince 2017.
V roce 2015 se sekretariát vyjma enormního nárůstu spisové agendy potýkal v druhé
polovině tohoto roku rovněž s kritickou personální poddimenzovaností, kdy byl výkon
agendy dle zákona č. 262/2011 Sb. v zásadě zajišťován třemi zaměstnanci ve služebním
poměru (dvěma právníky a jednou asistentkou). Navíc činnost sekretariátu na počátku
roku 2015 a běh správních lhůt negativně ovlivnila redislokace na jiné pracoviště Úřadu
vlády ČR. I přes uvedené bylo sekretariátem připraveno v roce 2015 k projednání nejvíce
spisů za období 2012 až 2015.

Závěr
Ve vztahu k Ministerstvu obrany zůstává stále nevyřešena otázka, zda je Etická
komise oprávněna ve smyslu § 7 odst. 1 a § 6 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 262/2011 Sb.
rozhodovat pouze o odvoláních proti rozhodnutím Ministerstva obrany o nevydání
osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu a proti rozhodnutím o zrušení
tohoto osvědčení, tedy meritorním rozhodnutím ve věci, či zda je Etická komise v plném
rozsahu nadřízeným správním orgánem Ministerstva obrany, odboru pro válečné
veterány. Stav přetrvávajícího kompetenčního sporu mezi ministrem obrany a Etickou
komisí je stavem „denegatio iustitiae“ ve vztahu k žadatelům o přiznání statusu
účastníka odboje a odporu proti komunismu, neboť ne-meritorní rozhodnutí nejsou
vydávána a řízení ve věci opravných prostředků proti procesním rozhodnutím, žádostí
a podnětů žadatelů nejsou vedena. I tuto otázku by měla do budoucna upravit výše
zmiňovaná novela zákona č. 262/2011 Sb., jejímž předkladatelem je ministr obrany, která
by měla upřesnit kompetence obou správních orgánů; legislativní řešení, které uvedenou
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kompetenci přiznává Etické komisi, ovšem přinese nový nápad agendy Etické komise
a nepochybně negativně ovlivní dodržování správních lhůt.
Etická komise a Ministerstvo obrany se při výkonu agendy dle zákona č. 262/2011
Sb. potýkali rovněž s tím, že zákon výslovně nestanovil jejich oprávnění přístupu
k vybraným údajům vedeným v základním registru obyvatel (ROB), informačním
systému evidence obyvatel (AISEO) a informačním systému cizinců (AISC). Absence
oprávnění využívat údaje z těchto informačních systémů působila značné obtíže při
vedení správního řízení o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu
(zejména při dohledání svědků, dohledání kontaktních údajů účastníků řízení, prověření
státního občanství účastníků řízení apod.).
Z tohoto důvodu bylo řešení této otázky včleněno do návrhu novely zákona
č. 262/2011 Sb., publikované dne 11. listopadu 2015 ve Sbírce zákonů pod č. 318/2015.
Zákonem č. 318/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony, byl v Části dvanácté změněn rovněž zákon
č. 262/2011 Sb. tak, že byl vložen nový § 7a, který výslovně zakotvil oprávnění
Ministerstva obrany, Etické komise a Úřadu vlády ČR využívat při výkonu působnosti
podle tohoto zákona údaje z informačních systémů veřejné správy, a to s účinností
od 1. ledna 2016. Funkční přístup do základního registru obyvatel (ROB) byl zřízen
v březnu 2016, přístup do informačního systému evidence obyvatel (AISEO)
a informačního systému cizinců (AISC) je prozatím díky vstřícnosti příslušných útvarů
řešen formou přímých dotazů na Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, popř.
Ředitelství služby cizinecké policie, informační oddělení.
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