
 

 

Zápis ze 115. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 25. ledna 2022 

Přítomní členové: doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; PhDr. Petr 

Blažek, Ph.D.; Mgr. František Bublan, JUDr. Stanislav Devátý, Dr.; Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.; 

Ludmila Rakušanová 

Počet přítomných členů: 7 

Omluvení členové: žádní 

Počet omluvených členů: 0 

 

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

Počet přítomných hostů: 0 

 

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

Počet omluvených hostů: 0 

 

Přítomné osoby zařazené v Sekretariátu: Mgr. Lenka Píčová; Mgr. Vítězslav Suchomel 

Počet přítomných osob zařazených v Sekretariátu: 2 

 

Omluvené osoby zařazené v Sekretariátu: Mgr. Andrea Šigutová 

Počet omluvených osob zařazených v Sekretariátu: 1 

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 s informací o řízení Nejvyššího správního soudu v Brně 

ze dne 09.12.2021, čj. 5 As 389/2021-5, v právní věci žalobce pana B. V. proti 

žalované Etické komisi České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu 

proti komunismu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského 

soudu v Praze ze dne 08.11.2021, čj. 8 A 32/2019-44; 
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3.3. pro informaci - seznámení s usnesením Nejvyššího správního soudu v Brně 

ze dne 07.01.2022, čj. 10 As 309/2021-36, v právní věci žalobce pana B. V. proti 

žalované Etické komisi České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu 

proti komunismu, proti rozhodnutím žalované ze dne 22.09.2020,               

čj. 7827/2020-UVCR-25, čj. 14621/2020-UVCR-2 a čj. 14627/2020-UVCR-25, v řízení 

o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 

29.06.2021, čj. 14 A 110/2020-55; 

 

3.4. pro informaci - seznámení se žalobou pana PhDr. M. J. ze dne 25.11.2021 

proti rozhodnutí Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje 

a odporu proti komunismu ze dne 24.09.2021, čj. 16557/2018-EKO-34, kterým bylo 

zamítnuto odvolání pana PhDr. M. J. proti usnesení Ministerstva obrany ČR ze dne 

16.07.2021, ev. č. 262002501/2021-7460, kterým bylo zastaveno řízení o vydání 

nového rozhodnutí ve věci žádosti účastníka řízení ze dne 07.01.2021 o vydání 

osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu; 

 

3.5. pro informaci – seznámení s usnesením Ústavního soudu ze dne 04.01.2022,                 

čj. IV. ÚS 3073/21, ve věci ústavní stížnosti pana E. M. proti II. a III. výroku 

rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22.09.2021, čj. 1 As 240/2021-53 

a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28.07.2021, čj. 9 A 68/2021-40, 

za účasti Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, jako účastníků 

řízení, a Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti 

komunismu, jako vedlejší účastnice řízení. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis D č. 15 - žádost pana B. V. (rozhodnutí o odvolání pana B. V. ze dne 12.11.2021 

proti usnesení Etické komise o zastavení řízení ze dne 01.11.2021,                                         

čj. 30372/2021-UVCR-10); 

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

čj. MO 191190/2021-7460, ev. č. 262004879/18/2021-7460, ze dne 25.06.2021 

(opravné usnesení); 

4.3. spis č. 551 - odvolání pana P. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

ev. č. 262003787/13/2020-7460, ze dne 08.11.2021; 

4.4. spis č. 567 - odvolání pana J. J. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj.  MO 347517/2021-7460, ev. č. 262005501/2021-7460, ze dne 24.11.2021. 

 

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 115. zasedání dle návrhu předsedy 

Etické komise.  

Pro Proti Nehlasoval 

7 0 0 
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2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

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

komise - předseda Etické komise přivítal přítomné členy Etické komise a současně 

všechny nově zvolené členy Etické komise, kterým poblahopřál k jejich zvolení 

do funkce a vyjádřil víru v úspěšnou budoucí spolupráci. 

 

3.2. pro informaci - seznámení s informací o řízení Nejvyššího správního soudu v Brně 

ze dne 09.12.2021, čj. 5 As 389/2021-5, v právní věci žalobce pana B. V. 

proti žalované Etické komisi České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu 

proti komunismu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského 

soudu v Praze ze dne 08.11.2021, čj. 8 A 32/2019-44 - tajemnice Etické komise 

seznámila přítomné členy Etické komise s informací o řízení Nejvyššího správního 

soudu v Brně ze dne 09.12.2021, čj. 5 As 389/2021-5, v právní věci žalobce pana B. V. 

proti žalované Etické komisi České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu 

proti komunismu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu 

v Praze ze dne 08.11.2021, čj. 8 A 32/2019-44, kterou obdržel Sekretariát Etické 

komise dne 09.12.2021. Všem členům Etické komise bylo před zahájením jednání 

postoupeno jedno vyhotovení výše uvedené informace a tito vzali její obsah 

na vědomí. 

 

3.3. pro informaci - seznámení s usnesením Nejvyššího správního soudu v Brně 

ze dne 07.01.2022, čj. 10 As 309/2021-36, v právní věci žalobce pana B. V. proti 

žalované Etické komisi České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu 

proti komunismu, proti rozhodnutím žalované ze dne 22.09.2020,              

čj. 7827/2020-UVCR-25, čj. 14621/2020-UVCR-2 a čj. 14627/2020-UVCR-25, v řízení 

o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 

29.06.2021, čj. 14 A 110/2020-55 - tajemnice informovala přítomné, že na Sekretariát 

Etické komise bylo dne 07.01.2022 doručeno usnesení Nejvyššího správního soudu 

v Brně ze dne 07.01.2021, čj. 10 As 309/2021-36, v právní věci žalobce pana B. V. 

proti žalované Etické komisi České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu 

proti komunismu, proti rozhodnutím žalované ze dne 22.09.2020,                                             

čj. 7827/2020-UVCR-25, čj. 14621/2020-UVCR-2 a čj. 14627/2020-UVCR-25, v řízení 

o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 

29.06.2021, čj. 14 A 110/2020-55. Před zahájením jednání bylo každému členu Etické 

komise předáno jedno vyhotovení shora citovaného usnesení a tito vzali jeho obsah na 

vědomí. 

 

3.4. pro informaci - seznámení se žalobou pana PhDr. M. J. ze dne 25.11.2021 

proti rozhodnutí Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje 

a odporu proti komunismu ze dne 24.09.2021, čj. 16557/2018-EKO-34, kterým bylo 

zamítnuto odvolání pana PhDr. M. J. proti usnesení Ministerstva obrany ČR ze dne 

16.07.2021, ev. č. 262002501/2021-7460, kterým bylo zastaveno řízení o vydání 

nového rozhodnutí ve věci žádosti účastníka řízení ze dne 07.01.2021 o vydání 

osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu - tajemnice přítomným členům 

Etické komise shrnula Etickou komisí již projednanou věc, a to odvolání pana PhDr. 

M. J., který následně podal žalobu proti rozhodnutí Etické komise ze dne 24.09.2021, 

čj. 16557/2018-EKO-34, která byla doručena Sekretariátu Etické komise dne 

09.02.2022. Všichni přítomní členové Etické komise obdrželi před zahájením jednání 
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jedno vyhotovení žaloby, seznámili se s jejím obsahem a uvedené informace vzali 

na vědomí. 

 

3.5. pro informaci - seznámení s usnesením Ústavního soudu ze dne 04.01.2022,                 

čj. IV. ÚS 3073/21, ve věci ústavní stížnosti pana E. M. proti II. a III. výroku 

rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22.09.2021, čj. 1 As 240/2021-53 

a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28.07.2021, čj. 9 A 68/2021-40, 

za účasti Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, jako účastníků 

řízení, a Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti 

komunismu, jako vedlejší účastnice řízení - tajemnice členy Etické komise obeznámila 

s usnesením Ústavního soudu ze dne 04.01.2022, čj. IV. ÚS 3073/21, ve věci ústavní 

stížnosti pana E. M. proti II. a III. výroku rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 

22.09.2021, čj. 1 As 240/2021-53 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 

28.07.2021, čj. 9 A 68/2021-40, za účasti Nejvyššího správního soudu a Městského 

soudu v Praze, jako účastníků řízení, a Etické komise České republiky pro ocenění 

účastníků odboje a odporu proti komunismu, jako vedlejší účastnice řízení. Shora 

citované usnesení bylo doručeno Sekretariátu Etické komise dne 05.01.2022. Členové 

Etické komise převzali před zahájením jednání jedno vyhotovení shora citovaného 

usnesení, seznámili se s jeho obsahem a uvedené informace vzali na vědomí. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis D č. 15 - žádost pana B. V. (rozhodnutí o odvolání pana B. V. ze dne 12.11.2021 

proti usnesení Etické komise o zastavení řízení ze dne 01.11.2021,                                         

čj. 30372/2021-UVCR-10) - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového 

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

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

čj. MO 191190/2021-7460, ev. č. 262004879/18/2021-7460, ze dne 25.06.2021 

(opravné usnesení) - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu 

a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné;  

4.3. spis č. 551 - odvolání pana P. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

ev. č. 262003787/13/2020-7460, ze dne 08.11.2021 - bylo přijato rozhodnutí, které je 

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

neveřejné;  

4.4. spis č. 567 - odvolání pana J. J. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR,                   

čj. MO 347517/2021-7460, ev. č. 262005501/2021-7460, ze dne 24.11.2021 - bylo 

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

neveřejnosti správního řízení je neveřejné.  

5. Závěrečné informace 

Předseda Etické komise závěrem jednání navrhl termíny pro konání dalších zasedání 

Etické komise. Členové Etické komise jednomyslně odsouhlasili, že následující jednání 

Etické komise proběhnou dne 01.03.2022, 29.03.2022 a dne 26.04.2022. Členové 

Etické komise vzali tyto termíny na vědomí. 

 

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


