
 

 

Zápis ze 113. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 21. září 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.; Ludmila Rakušanová; 

Mgr. Miloš Rejchrt 

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: Mgr. Světlana 

Ptáčníková 

Počet přítomných hostů: 1 

 

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

Stehlík, Ph.D., MBA; Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.; PhDr. Pavel Kugler, Ph.D. 

Počet omluvených hostů: 3 

 

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; 

3.3. pro informaci - seznámení s informací o probíhajícím řízení u Nejvyššího 

správního soudu v Brně ze dne 09.09.2021, čj. 9 As 200/2021-16, v právní věci 

žalobce pana B. V. proti žalované Etické komisi České republiky pro ocenění účastníků 

odboje a odporu proti komunismu, proti rozhodnutí žalované ze dne 12.06.2018, 

čj. 18014/2017-EKO-35, v řízení o kasační stížnosti žalobce pana B. V. proti 

rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16.06.2021, čj. 9 A 62/2019-101. 
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4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 517 - odvolání pana PhDr. M. J. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. MO 240812/2021-7460, ev. č. 262002501/2021-7460, ze dne 26.07.2021; 

4.2. spis č. 538 - odvolání paní D. B. (za otce pana M. B.) proti rozhodnutí Ministerstva 

obrany ČR, čj. MO 229051/2021-7460, ev. č. 262004203/18/2021-7460, ze dne 

16.06.2021; 

4.3. spis č. 550 - odvolání pana Mgr. D. D. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. MO 229135/2021-7460, ev. č. 262004879/18/2021-7460, ze dne 25.06.2021; 

4.4. spis č. 563 - odvolání pana J. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

ev. č. 262004343/15/2021-7460, ze dne 28.06.2021; 

4.5. spis č. 564 - odvolání paní S. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

ev. č. 262004344/15/2021-7460, ze dne 19.05.2021. 

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 113. zasedání dle návrhu předsedy 

Etické komise.  

Pro Proti Nehlasoval 

7 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 čestného hosta, a to 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 ředitele Ústavu 

pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeňka Hazdru, Ph.D. a rovněž 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. 

Následně 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.  

Poté předseda Etické komise, doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., poděkoval ředitelce 

Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlaně Ptáčníkové, za její účast na jednání 

Etické komise a za poskytnuté informace a rozloučil se s ní. 

 

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

komise - předseda Etické komise, doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., podal přítomným 
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členům Etické komise zprávu o organizačních záležitostech, které jsou řešeny v rámci 

Sekretariátu Etické komise. Členové Etické komise vzali tyto informace na vědomí. 

 

3.3. pro informaci - seznámení s informací o probíhajícím řízení u Nejvyššího 

správního soudu v Brně ze dne 09.09.2021, čj. 9 As 200/2021-16, v právní věci 

žalobce pana B. V. proti žalované Etické komisi České republiky pro ocenění účastníků 

odboje a odporu proti komunismu, proti rozhodnutí žalované ze dne 12.06.2018, 

čj. 18014/2017-EKO-35, v řízení o kasační stížnosti žalobce pana B. V. proti 

rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16.06.2021, čj. 9 A 62/2019-101 - 

předseda Etické komise, doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., předal slovo tajemnici Etické 

komise, Mgr. Lence Píčové, která sdělila všem přítomným členům Etické komise, že 

dne 09.09.2021 obdržel Sekretariát Etické komise informaci o probíhajícím řízení 

u Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 09.09.2021, čj. 9 As 200/2021-16, 

v právní věci žalobce pana B. V. proti žalované Etické komisi České republiky pro 

ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, proti rozhodnutí žalované ze dne 

12.06.2018, čj. 18014/2017-EKO-35, v řízení o kasační stížnosti žalobce pana B. V. 

proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16.06.2021, čj. 9 A 62/2019-101. 

Současně členy Etické komise seznámila s obsahem předmětné kasační stížnosti 

a s návrhem vyjádření Etické komise, které bude odesláno na adresu Nejvyššího 

správního soudu v Brně. 

 Všem členům Etické komise bylo před zahájením jednání postoupeno jedno 

vyhotovení informace o probíhajícím řízení u Nejvyššího správního soudu v Brně, 

včetně jednoho vyhotovení kasační stížnosti.  

 Členové Etické komise se obeznámili s jejich obsahem a uvedené informace vzali 

na vědomí. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 517 - odvolání pana PhDr. M. J. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. MO 240812/2021-7460, ev. č. 262002501/2021-7460, ze dne 26.07.2021 - bylo 

přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu 

neveřejnosti správního řízení je neveřejné;  

4.2. spis č. 538 - odvolání paní D. B. (za otce pana M. B.) proti rozhodnutí Ministerstva 

obrany ČR, čj. MO 229051/2021-7460, ev. č. 262004203/18/2021-7460, ze dne 

16.06.2021 - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem 

na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné;  

4.3. spis č. 550 - odvolání pana Mgr. D. D. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. MO 229135/2021-7460, ev. č. 262004879/18/2021-7460, ze dne 25.06.2021 - bylo 

přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu 

neveřejnosti správního řízení je neveřejné;  

4.4. spis č. 563 - odvolání pana J. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

ev. č. 262004343/15/2021-7460, ze dne 28.06.2021 - bylo přijato rozhodnutí, které 

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

je neveřejné;  

4.5. spis č. 564 - odvolání paní S. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

ev. č. 262004344/15/2021-7460, ze dne 19.05.2021 - bylo přijato rozhodnutí, které 

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

je neveřejné. 

5. Závěrečné informace 
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Předseda Etické komise, doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., potvrdil datum konání příštího 

jednání Etické komise dne 19.10.2021, které bylo schváleno všemi členy Etické komise 

již na minulém zasedání. Dále navrhl termín pro jednání Etické komise dne 

16.11.2021. Členové Etické komise jej jednomyslně odsouhlasili a vzali ho na vědomí. 

 

 

 

Zapisovala:        Schválil: 

 

 

Mgr. Lenka Píčová v. r.          doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. v. r. 


