Zápis z 87. zasedání Etické komise ČR

Datum: 26. února 2019
Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; PhDr. Petr Blažek, Ph.D.;
doc. JUDr. Petr Pithart, CSc.; PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D.; Ludmila Rakušanová; Mgr. Miloš Rejchrt;
prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
Počet přítomných členů: 8
Omluvení členové: žádní
Počet omluvených členů: 0
Přítomní hosté: Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.; Mgr. Světlana Ptáčníková
Počet přítomných hostů: 2
Omluvení hosté: plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA
Počet omluvených hostů: 1
Přítomné osoby zařazené v Sekretariátu: Mgr. Josef Mička; Mgr. Vítězslav Suchomel;
Mgr. Tomáš Zavadil
Počet přítomných osob zařazených v Sekretariátu: 3
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. jednání se zástupci ABS a ÚSTR;
3.2. pro informaci - předvolání k soudnímu jednání ve věci žaloby pana Ing. Z. V.
proti rozhodnutí Etické komise ze dne 17.07.2017, čj. 10177/2016-EKO-5;
3.3. pro informaci - předvolání k soudnímu jednání ve věci žaloby pana L. Š.
proti rozhodnutí Etické komise ze dne 18.11.2015, čj. 19363/2015-EKO;
3.4. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické
komise.

4.

Spisy k projednání:
4.1. spis č. 497 - odvolání/ žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti pana M. L. P.
ve věci osvědčení Ministerstva obrany ČR, ev. č. 262003827/13/2018-1322, ze dne
14.12.2018;
4.2. spis D č. 6 - návrh pana B. V. na obnovu řízení ke spisu č. 402 - odvolání pana B. V.
proti rozhodnutí Etické komise, čj. 12308/2016-EKO-33, ze dne 06.06.2017;
4.3. spis č. 528 - odvolání paní R. A., roz. I., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR,
čj. 262003697/12/2018-1322, ze dne 31.07.2018;

4.4. spis č. 529 - odvolání pana S. V. proti rozhodnutí Ministerstva
čj. 262004759/17/2018-1322, ze dne 03.05.2018;
4.5. spis č. 530 - odvolání paní I. A. S. proti rozhodnutí Ministerstva
čj. 262004837/17/2018-1322, ze dne 07.11.2018;
4.6. spis č. 531 - odvolání paní J. K. proti rozhodnutí Ministerstva
čj. 262004889/2018-1322, ze dne 22.11.2018;
4.7. spis č. 514 - odvolání pana L. I. (za dědečka J. S.) proti rozhodnutí
obrany ČR, čj. 262002750/17/2018-1322, ze dne 20.02.2018.

obrany ČR,
obrany ČR,
obrany ČR,
Ministerstva

Průběh zasedání:
1.

Schválení programu jednání:
Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, navrhl schválení předloženého programu jednání
Etické komise.
Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 87. zasedání dle návrhu předsedy Etické
komise.
Pro

Proti

Nehlasoval

8

0

0

2.

Kontrola plnění úkolů

3.

Různé:
3.1. jednání se zástupci ABS a ÚSTR - předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, přivítal
na zasedání jménem svým i přítomných členů Etické komise čestné hosty,
a to ředitelku Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlanu Ptáčníkovou a ředitele
Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeňka Hazdru, Ph.D. Zároveň předseda
Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, omluvil předsedu Rady Ústavu pro studium totalitních
režimů, plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, Ph.D., MBA, který se z pracovních důvodů
nemohl jednání Etické komise zúčastnit. Následně předal slovo pozvaným hostům.
Slova se ujal ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.,
který poskytl statistické údaje 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, ve znění pozdějších předpisů. Uvedl, že za rok 2018
bylo za Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek zpracováno
celkem 286 odborných stanovisek. Dále sdělil, že ve věci žádosti čj. 8918/2017-EKO
Ústav pro studium totalitních režimů stále očekává archivní materiály od německého
BstU.
Ředitelka Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlana Ptáčníková, zkonstatovala,
že v uplynulém roce došlo ke značnému nárůstu přijatých žádostí. Archiv
bezpečnostních složek k dnešnímu datu odeslal celkem 4679 odborných stanovisek.
V současné době zbývá vyřídit Archivu bezpečnostních složek přibližně 200 žádostí
Ministerstva obrany ČR o odborné stanovisko.
Ve věci webových stránek etickakomisecr.cz informoval tajemník Etické komise,
Mgr. Josef Mička, členy Etické komise a přítomné hosty o tom, že Úřad vlády ČR
uhradí náklady upgradu těchto stránek tak, aby je Ústav pro studium totalitních režimů
mohl nadále spravovat.
Přítomní členové Etické komise vzali shora citované informace na vědomí.
3.2. pro informaci - předvolání k soudnímu jednání ve věci žaloby pana Ing. Z. V.
proti rozhodnutí Etické komise ze dne 17.07.2017, čj. 10177/2016-EKO-5 - tajemník
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Etické komise, Mgr. Josef Mička, informoval o tom, že Sekretariát Etické komise
obdržel předvolání Městského soudu v Praze na den 15.03.2019, ve věci žaloby pana
Ing. Z. V. proti rozhodnutí Etické komise ze dne 17.07.2017, čj. 10177/2016-EKO-5.
Členům Etické komise připomněl průběh správního řízení v této věci a uvedl,
že o výsledku soudního řízení bude po jeho skončení referovat Etické komisi.
3.3. pro informaci - předvolání k soudnímu jednání ve věci žaloby pana L. Š.
proti rozhodnutí Etické komise ze dne 18.11.2015, čj. 19363/2015-EKO - tajemník
Etické komise, Mgr. Josef Mička, přítomným sdělil, že Sekretariátu Etické komise bylo
doručeno předvolání Městského soudu v Praze na den 27.03.2019, ve věci žaloby
pana L. Š. proti rozhodnutí Etické komise ze dne 18.11.2015, čj. 19363/2015-EKO.
Rovněž pro členy Etické komise shrnul průběh správního řízení v této věci
a zkonstatoval, že o výsledku soudního řízení podá zprávu po jeho skončení Etické
komisi.
3.4. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické
komise - předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, postoupil slovo tajemníkovi Etické
komise, Mgr. Josefu Mičkovi, který přítomným členům Etické komise předložil návrhy
možných termínů jednání Etické komise v měsíci březnu a dubnu 2019. Členové Etické
komise odsouhlasili data konání nadcházejících zasedání Etické komise, která se
uskuteční dne 12.03.2019 a dne 16.04.2019.
Poté tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, členům Etické komise sdělil, že ke dni
28.02.2019 odchází ze Sekretariátu Etické komise Mgr. Tomáš Zavadil a zároveň mu
poděkoval za jeho působení. K poděkování se připojili členové Etické komise.
Dále uvedl, že obdržel emailový dotaz na výši odměn členů Etické komisi a požádal
Etickou komisi o návrh odpovědi. V reakci na tento dotaz se přítomní členové Etické
komise jednomyslně rozhodli publikovat výši svých měsíčních odměn na webu Etické
komise.
Závěrem předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, poděkoval přítomným hostům
za jejich účast na jednání Etické komise a za poskytnuté informace a následně se
s nimi rozloučil.
4.

Spisy k projednání:
4.1. spis č. 497 - odvolání/ žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti pana M. L. P.
ve věci osvědčení Ministerstva obrany ČR, ev. č. 262003827/13/2018-1322, ze dne
14.12.2018 - bylo přijato usnesení, které je součástí spisového materiálu a s ohledem
na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné;
4.2. spis D č. 6 - návrh pana B. V. na obnovu řízení ke spisu č. 402 - odvolání pana B. V.
proti rozhodnutí Etické komise, čj. 12308/2016-EKO-33, ze dne 06.06.2017 - bylo
přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu
neveřejnosti správního řízení je neveřejné;
4.3. spis č. 528 - odvolání paní R. A., roz. I., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR,
čj. 262003697/12/2018-1322, ze dne 31.07.2018 - bylo přijato rozhodnutí, které je
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je
neveřejné;
4.4. spis č. 529 - odvolání pana S. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR,
čj. 262004759/17/2018-1322, ze dne 03.05.2018 - nebylo přijato rozhodnutí, odročuje
se na další jednání Etické komise za účelem obstarání dodatečných podkladů pro
vydání rozhodnutí;
4.5. spis č. 530 - odvolání paní I. A. S. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR,
čj. 262004837/17/2018-1322, ze dne 07.11.2018 - nebylo přijato rozhodnutí, odročuje
se na další jednání Etické komise za účelem obstarání dodatečných podkladů pro
vydání rozhodnutí;
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4.6. spis č. 531 - odvolání paní J. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR,
čj. 262004889/2018-1322, ze dne 22.11.2018 - bylo přijato rozhodnutí, které je
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je
neveřejné;
4.7. spis č. 514 - odvolání pana L. I. (za dědečka J. S.) proti rozhodnutí Ministerstva
obrany ČR, čj. 262002750/17/2018-1322, ze dne 20.02.2018 - nebylo přijato
rozhodnutí, odročuje se na další jednání Etické komise.

Zápis o jednání komise se vyhotovuje s využitím zvukového záznamu.

Zapisoval:

Schválil:

Mgr. Josef Mička v. r.

Mgr. Jiří Kaucký v. r.
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