Zápis ze 110. zasedání Etické komise ČR

Datum: 22. června 2021
Přítomní členové: doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; PhDr. Petr
Blažek, Ph.D.; Mgr. František Bublan; doc. JUDr. Petr Pithart, CSc.; PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D.;
Ludmila Rakušanová; Mgr. Miloš Rejchrt
Počet přítomných členů: 8
Omluvení členové: žádní
Počet omluvených členů: 0
Přítomní hosté pozvaní dle čl. 4 odst. 4 jednacího řádu Etické komise ČR: Mgr. Zdeněk
Hazdra, Ph.D.; Mgr. Světlana Ptáčníková
Počet přítomných hostů: 2
Omluvení hosté pozvaní dle čl. 4 odst. 4 jednacího řádu Etické komise ČR: PhDr. Eduard
Stehlík, Ph.D., MBA; PhDr. Pavel Kugler, Ph.D.
Počet omluvených hostů: 2
Přítomné osoby zařazené v Sekretariátu: Mgr. Lenka Píčová; 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.

4.

Spisy k projednání:
4.1. spis č. 558 - odvolání pana Ing. V. R. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR,
čj. 69914/2021-7460, ev. č. 262005447/20/2021-7460, ze dne 25.03.2021;

4.2. spis č. 559 - odvolání pana MgA. P. F., lic. phil. proti rozhodnutí Ministerstva obrany
ČR, čj. 107884/2021-7460, ev. č. 262005478/20/2021-7460, ze dne 20.04.2021.
5.

Závěrečné informace

Průběh zasedání:
1.

Schválení programu jednání:
Předseda Etické komise, doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., navrhl schválení předloženého
programu jednání Etické komise.
Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 110. zasedání dle návrhu předsedy
Etické komise.
Pro

Proti

Nehlasoval

8

0

0

2.

Kontrola plnění úkolů

3.

Různé:
3.1. jednání se zástupci MO, ABS a ÚSTR - předseda Etické komise, doc. JUDr. Jan
Kudrna, Ph.D., přivítal na zasedání Etické komise přítomné členy Etické komise
a čestné hosty, a to ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeňka
Hazdru, Ph.D. a ředitelku Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlanu Ptáčníkovou.
Zároveň omluvil pozvané čestné hosty, a to předsedu Rady Ústavu pro studium
totalitních režimů, PhDr. Eduarda Stehlíka, Ph.D., MBA 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 z pracovních důvodů
zúčastnit jednání Etické komise.
Poté předseda Etické komise, doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., postoupil slovo ředitelce
Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlaně Ptáčníkové, která informovala přítomné
členy Etické komise o činnosti Archivu bezpečnostních složek 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.
Současně zodpověděla dotazy členů Etické komise ohledně některých odborných
stanovisek.
Dále se slova ujal ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeněk Hazdra,
Ph.D., který pozdravil členy Etické komise. Následně jim podal zprávu o naplňování
zákona č. 262/2011 Sb. Ústavem pro studium totalitních režimů a seznámil je se
stavem vyřizovaných odborných stanovisek vyžádaných Etickou komisí.
Přítomným také sdělil, že Ústav pro studium totalitních režimů společně s Archivem
bezpečnostních složek v uplynulém roce předsedal evropské síti partnerských archivů,
které shromažďují materiály z činnosti bývalých bezpečnostních složek a v lednu
tohoto roku předal předsednictví svým maďarským kolegům.
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Na dotaz místopředsedy Etické komise, PhDr. Prokopa Tomka, Ph.D. obeznámil ředitel
Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. všechny přítomné
se stávající situací týkající se nového sídla Ústavu pro studium totalitních režimů.
Po následné diskusi členů Etické komise s čestnými hosty předseda Etické komise,
doc. JUDr. Jan Kudrna, 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 - předseda Etické komise, doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., připomněl přítomným
členům Etické komise, že Sekretariátu Etické komise byly doručeny pozvánky na pietní
akty, které proběhnou v měsíci červnu.
Dne 26.06.2021 v 10.00 hodin se uskuteční pietní shromáždění za oběti rudého teroru
z let 1948 - 1989 na Čestném pohřebišti v areálu hřbitova Ďáblice v Praze 8, kterého
se zúčastní členka Etické komise, paní Ludmila Rakušanová.
Na pietním setkání k výročí popravy Dr. Milady Horákové dne 27.06.2021 ve 13:00
hodin ve Vazební věznici Praha-Pankrác bude Etickou komisi reprezentovat předseda
Etické komise, doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
Dále předseda Etické komise, doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., informoval členy Etické
komise o tom, že se dne 28.06.2021 v 10.00 hodin bude konat plánovaný pietní akt
u příležitosti uctění památky obětí komunismu u Pomníku obětem komunismu
na pražském Újezdě, který je každoročně organizován v rámci Etické komise. Tohoto
pietního setkání bude přítomen předseda Etické komise, doc. JUDr. Jan Kudrna,
Ph.D., člen Etické komise, Mgr. Miloš Rejchrt, který rovněž pronese slavnostní projev
a za Sekretariát Etické komise tajemnice Etické komise, Mgr. Lenka Píčová a
pracovníci Sekretariátu Etické komise, Mgr. Vítězslav Suchomel a Mgr. Andrea
Šigutová.
Členům Etické komise, kteří budou zastupovat Etickou komisi, byl elektronicky
postoupen časový harmonogram a program pietních shromáždění. Současně byly
ze strany Sekretariátu Etické komise zajištěny kytice k uctění památky.
Členové Etické komise vzali shora uvedené informace na vědomí.
4.

Spisy k projednání:
4.1. spis č. 558 - odvolání pana Ing. V. R. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR,
čj. 69914/2021-7460, ev. č. 262005447/20/2021-7460, ze dne 25.03.2021 - bylo přijato
rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti
správního řízení je neveřejné;
4.2. spis č. 559 - odvolání pana MgA. P. F., lic. phil. proti rozhodnutí Ministerstva obrany
ČR, čj. 107884/2021-7460, ev. č. 262005478/20/2021-7460, ze dne 20.04.2021 - bylo
přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu
neveřejnosti správního řízení je neveřejné.

5.

Závěrečné informace
Předseda Etické komise, doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., závěrem jednání navrhl termín
pro konání dalšího zasedání Etické komise. Členové Etické komise jednomyslně
odsouhlasili, že příští jednání Etické komise proběhne dne 20.07.2021 a následné dne
24.08.2021.
Zápis o jednání komise se vyhotovuje s využitím zvukového záznamu.
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Zapisovala:

Schválil:

Mgr. Lenka Píčová v. r.

doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. v. r.
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