
 

 

Zápis ze 119. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 24. května 2022 

Přítomní členové: doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.; PhDr. Petr Blažek, Ph.D.; Mgr. František 

Bublan; JUDr. Stanislav Devátý, Dr.; PhDr. Jan Kalous, Ph.D.; Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.; Ludmila 

Rakušanová; Mgr. Jiří Zajíc 

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. Světlana 

Ptáčníková; doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.; PhDr. Pavel Kugler, Ph.D. 

Počet přítomných hostů: 3 

 

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

Stehlík, Ph.D., MBA 

Počet omluvených hostů: 1 

 

Přítomné osoby zařazené v Sekretariátu: Mgr. Kateřina Slezáková; 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. 570 - odvolání pana Z. S. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. MO 32410/2022-7460, ev. č. 262005509/21/2022-7460, ze dne 24.01.2022. 
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5. Pro informaci: 

5.1. spis č. 535 – J. H., roz. N. (za manžela M. H.) - informace ke spisu. 

 

6. 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 119. 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 ředitelku Archivu bezpečnostních složek Mgr. Světlanu 

Ptáčníkovou, dále pověřeného ředitele odboru pro válečné veterány Ministerstva 

obrany PhDr. Pavla Kuglera, Ph.D. a ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů 

doc. PhDr. Ladislava Kudrnu, Ph.D. Zároveň omluvil pozvaného čestného hosta, 

a to předsedu Rady Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Eduarda Stehlíka, 

Ph.D., MBA, který nemohl být z pracovních důvodů přítomen na jednání Etické komise. 

Předseda Etické komise jménem všech členů Etické komise poblahopřál 

doc. PhDr. Ladislavu Kudrnovi, Ph.D. k jeho jmenování do funkce ředitele Ústavu 

pro studium totalitních režimů a poté mu předal slovo. Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, 

Ph.D. poděkoval členům Etické komise za vřelé přijetí a vyjádřil pevnou víru v budoucí 

vzájemnou spolupráci. Přítomné členy Etické komise seznámil se současnou situací 

v Ústavu pro studium totalitních režimů a s následným směřováním této instituce 

pod jeho vedením. Rovněž se vyslovil ke stavu vyřizované žádosti o odborné 

stanovisko podané Etickou komisí ve věci čj. 14072/2019-UVCR-17. 

Následně předseda Etické komise udělil slovo pověřenému řediteli odboru pro válečné 

veterány Ministerstva obrany PhDr. Pavlu Kuglerovi, Ph.D., který uvedl zejména 

statistické údaje týkající se počtu evidovaných a vyřízených žádostí ze strany 

Ministerstva obrany za předcházející období.  

Předseda Etické komise postoupil slovo ředitelce Archivu bezpečnostních složek 

Mgr. Světlaně Ptáčníkové, která přednesla přítomným členům Etické komise zprávu 

o činnosti Archivu bezpečnostních složek týkající se zpracovávaných žádostí o odborná 

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

o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Na konci svého vystoupení 

Mgr. Světlana Ptáčníková pozvala členy Etické komise na den otevřených dveří 

organizovaný Archivem bezpečnostních složek.  
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Závěrem tohoto bodu programu poděkoval předseda Etické komise čestným hostům 

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

 

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

komise - předseda Etické komise sdělil přítomným členům Etické komise, 

že Sekretariát Etické komise obdržel pozvánku na pietní akt za oběti rudého teroru 

z let 1948 - 1989, který se uskuteční dne 26.06.2022 od 10.00 hodin na Čestném 

pohřebišti popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího 

odboje v areálu hřbitova Ďáblice v Praze 8. Pozvánka byla všem členům Etické komise 

zaslána elektronicky a také jim byla předložena v tištěné podobě před zahájením 

jednání Etické komise. Současně předseda Etické komise informoval přítomné členy 

Etické komise o pietním shromáždění k výročí popravy Dr. Milady Horákové, které se 

v minulých letech konalo dne 27.06. ve 13:00 hodin ve Vazební věznici Praha-Pankrác, 

a kterého se každoročně v měsíci červnu zúčastňují zástupci z řad členů Etické 

komise. Dosud však Sekretariátu nebyla pozvánka doručena. 

Přítomní členové Etické komise se vyslovili ke své osobní účasti na těchto pietních 

aktech a vzali shora citované informace na vědomí. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 570 - odvolání pana Z. S. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

čj. MO 32410/2022-7460, ev. č. 262005509/21/2022-7460, ze dne 24.01.2022 - bylo 

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

neveřejnosti správního řízení je neveřejné.  

5. Pro informaci: 

5.1. spis č. 535 – J. H., roz. N. (za manžela M. H.) - informace ke spisu - předseda Etické 
komise předal členům Etické komise informace týkající se předmětného spisu, 
které vzali přítomní členové Etické komise na vědomí. 

6. Závěrečné informace 

Předseda Etické komise na závěr jednání potvrdil termín příštího zasedání Etické 

komise dne 21.06.2022, který  již byl odsouhlasen všemi přítomnými členy Etické 

komise na březnovém jednání.  

Poté předseda Etické komise připomněl plánovaná data zasedání Etické komise 

v letních měsících, a to dne 19.07.2022 a 30.08.2022.  

Členové Etické komise vzali výše uvedené informace na vědomí. 

 

 

Zapisovala:        Schválil: 

 

 

Mgr. Kateřina Slezáková v. r.         doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. v. r. 

 

 

 

 


