
 

 

Zápis ze 101. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 18. srpna 2020 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; PhDr. Petr Blažek, Ph.D.; 

doc. JUDr. Petr Pithart, CSc.; Ludmila Rakušanová; Mgr. Miloš Rejchrt; prof. PhDr. Jan 

Sokol, Ph.D., CSc. 

Počet přítomných členů: 7 

Omluvení členové: PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D. 

Počet omluvených členů: 1 

 

Přítomní hosté pozvaní dle čl. 4 odst. 4 jednacího řádu Etické komise ČR: PhDr. Eduard 

Stehlík, Ph.D., MBA; Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.; Mgr. Světlana Ptáčníková 

Počet přítomných hostů: 3 

 

Omluvení hosté pozvaní dle čl. 4 odst. 4 jednacího řádu Etické komise ČR:  

plk. Ing. Karel Vávra, Ph.D.; PhDr. Pavel Kugler, Ph.D. 

Počet omluvených hostů: 2 

Přítomné osoby zařazené v Sekretariátu: Mgr. Josef Mička; Mgr. Vítězslav Suchomel; 

Mgr. Andrea Šigutová 

Počet přítomných osob zařazených v Sekretariátu: 3 

 

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 MO, ABS a ÚSTR; 

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

komise; 

3.3. pro informaci - informace o řízení ve věci žalobce pana J. R. proti žalované Etické 

komisi v řízení o kasační stížnosti žalobce pana J. R. proti rozsudku Městského 

soudu v Praze ze dne 04.05.2020, čj. 8 A 104/2016-77; 

3.4. pro informaci - informace o řízení ve věci žalobce pana Ing. Z. V. proti žalované Etické 

komisi v řízení o kasační stížnosti žalobce pana Ing. Z. V. proti rozsudku 

Městského soudu v Praze ze dne 15.03.2019, čj. 9 A 164/2017-52; 
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3.5. pro informaci – seznámení s rozsudkem Nejvyššího správního soudu v Brně 

ze dne 23.07.2020, čj. 3 As 385/2019-27, v právní věci žalobkyně paní J. N. proti 

žalované Etické komisi, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně paní J. N. proti 

rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22.10.2019, čj. 3 A 77/2016-56. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis D č. 7 - zpětvzetí návrhu pana MUDr. J. H. na obnovu řízení zakončeného 

pravomocným rozhodnutím Etické komise, čj. 9453/2016-EKO-41, ze dne 16.07.2018 

(spis č. 386) - zastavení řízení; 

4.2. spis č. 544 - odvolání pana M. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. 262005020/18/2019-7460, ze dne 21.08.2019; 

4.3. spis č. 552 - odvolání pana J. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

ev. č. 262000085/11/2020-7460, ze dne 19.05.2020. 

Průběh zasedání: 

1. Schválení programu jednání: 

Místopředseda Etické komise, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., omluvil pro jiné naléhavé 

pracovní povinnosti z úvodní části zasedání předsedu Etické komise, Mgr. Jiřího Kauckého 

a navrhl schválení předloženého programu jednání Etické komise. 

Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 101. zasedání dle návrhu místopředsedy 

Etické komise. 

Pro Proti Nehlasoval 

6 0 0 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. jednání se zástupci MO, ABS a ÚSTR - místopředseda Etické komise, PhDr. Prokop 

Tomek, Ph.D., přivítal na zasedání Etické komise přítomné členy Etické komise 

a čestné hosty, a to předsedu Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, 

PhDr. Eduarda Stehlíka, Ph.D., MBA, ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, 

Mgr. Zdeňka Hazdru, Ph.D. a rovněž ředitelku Archivu bezpečnostních složek, 

Mgr. Světlanu Ptáčníkovou. Zároveň omluvil pozvané čestné hosty, a to ředitele 

Odboru pro válečné veterány MO, plk. Ing. Karla Vávru, Ph.D. a vedoucího Oddělení 

vydávání osvědčení - 3. odboj, Odboru pro válečné veterány, Sekce správy a řízení 

organizací MO, PhDr. Pavla Kuglera, Ph.D., kteří se nemohli zúčastnit jednání Etické 

komise. 

 

Poté místopředseda Etické komise, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., postoupil slovo 

předsedovi Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, PhDr. Eduardu Stehlíkovi, 

Ph.D., MBA., který pozdravil přítomné členy Etické komise a podal zprávu o naplňování 

zákona č. 262/2011 Sb. Ústavem pro studium totalitních režimů. Na uvedené následně 

navázal ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeněk Hazdra, který 

pozdravil přítomné členy Etické komise a informoval je o stavu vyřizování odborných 

stanovisek vyžádaných Etickou komisí. 
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Následně se slova ujala ředitelka Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlaně 

Ptáčníkové, která poskytla statistické údaje týkající se zpracovávaných žádostí 

o odborná stanoviska pro Ministerstvo obrany ČR dle § 6 odst. 3 zák. č. 262/2011 Sb., 

o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Přítomné členy Etické komise 

informovala dále o tom, že Archiv bezpečnostních složek zaslal Etické komisi 

jí vyžádaná odborná stanoviska pod čj. 31267/2019-UVCR-9 a čj. 14072/2019-UVCR-4.  

 

Po následné diskusi členů Etické komise s čestnými hosty místopředseda Etické 

komise, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., poděkoval čestným hostům za jejich účast 

na jednání Etické komise a za poskytnuté informace a rozloučil se s nimi.  

 

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

komise - slova se ujal tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, který všem 

přítomným sdělil, že s ohledem na vývoj epidemiologické situace v ČR byla na ÚV ČR 

přijata preventivní opatření, kdy lze na každém z objektů Úřadu vlády ČR organizovat 

pouze jedno pracovní jednání denně, a to do počtu max. 20 osob. V souvislosti s tím 

navrhl, aby se zasedání Etické komise do odvolání uskutečnila v budově Ministerstva 

dopravy, a to v  termínech 15.09.2020, 20.10.2020 a 24.11.2020 s tím, že emailem 

budou tyto termíny potvrzeny a v případě obsazenosti místnosti navrženy náhradní. 

Členové Etické komise jednomyslně odsouhlasili data konání jednání Etické komise. 

 

3.3. pro informaci - informace o řízení ve věci žalobce pana J. R. proti žalované Etické 

komisi, v řízení o kasační stížnosti žalobce pana J. R. proti rozsudku Městského 

soudu v Praze ze dne 04.05.2020, čj. 8 A 104/2016-77 - tajemník Etické komise, 

Mgr. Josef Mička, informoval členy Etické komise o tom, že Nejvyšší správní soud 

v Brně obdržel ve shora označené věci dne 15.06.2020 kasační stížnost, která byla 

postoupena Etické komisi dne 07.07.2020 a vyzval Etickou komisi o vyjádření. 

Tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, přítomným shrnul obsah předmětné 

kasační stížnosti, včetně vyjádření Etické komise, které bylo odesláno na adresu 

Nejvyššího správního soudu v Brně. 

 

3.4. pro informaci - informace o řízení ve věci žalobce pana Ing. Z. V. proti žalované Etické 

komisi, v řízení o kasační stížnosti žalobce pana Ing. Z. V. proti rozsudku 

Městského soudu v Praze ze dne 15.03.2019, čj. 9 A 164/2017-52 - tajemník Etické 

komise, Mgr. Josef Mička, podal členům Etické komise zprávu o tom, že Sekretariátu 

Etické komise byla dne 08.07.2020 doručena od Nejvyššího správního soudu v Brně 

kasační stížnost, spolu s výzvou k vyjádření Etické komise ve shora uvedené věci. 

Tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, přítomným členům Etické komise přednesl 

stručný obsah kasační stížnosti a také vyjádření Etické komise, které bylo adresováno 

Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. 

 

3.5. pro informaci - seznámení s rozsudkem Nejvyššího správního soudu v Brně 

ze dne 23.07.2020, čj. 3 As 385/2019-27, v právní věci žalobkyně paní J. N. proti 

žalované Etické komisi, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně paní J. N. proti 

rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22.10.2019, čj. 3 A 77/2016-56 - 

tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, seznámil přítomné členy Etické komise 

s rozsudkem Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 23.07.2020, 

čj. 3 As 385/2019-27, v právní věci žalobkyně paní J. N. proti žalované Etické komisi, 

v řízení o kasační stížnosti žalobkyně paní J. N. proti rozsudku Městského soudu 
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v Praze ze dne 22.10.2019, čj. 3 A 77/2016-56, který byl doručen Sekretariátu Etické 

komise dne 28.07.2020. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis D č. 7 - zpětvzetí návrhu pana MUDr. J. H. na obnovu řízení zakončeného 

pravomocným rozhodnutím Etické komise, čj. 9453/2016-EKO-41, ze dne 16.07.2018 

(spis č. 386) - zastavení řízení - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového 

materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné;  
 

4.2. spis č. 544 - odvolání pana M. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. 262005020/18/2019-7460, ze dne 21.08.2019 - bylo přijato rozhodnutí, které 

je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 

je neveřejné; 

Po projednání bodu č. 4.2. přivítal místopředseda Etické komise, PhDr. Prokop Tomek, 

předsedu Etické komise, Mgr. Jiřího Kauckého, který převzal řízení jednání a omluvil 

se za pozdní příchod. 

4.3. spis č. 552 - odvolání pana J. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

ev. č. 262000085/11/2020-7460, ze dne 19.05.2020 - 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. 

 

 

 


