
 

 

Zápis z 90. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 28. května 2019 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; doc. JUDr. Petr Pithart, CSc.; 
PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D.; Mgr. Miloš Rejchrt; prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 
Počet přítomných členů: 6 

Omluvení členové: PhDr. Petr Blažek, Ph.D.; Ludmila Rakušanová 
Počet omluvených členů: 2 
 
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:  
plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA 
Počet omluvených hostů: 1 

Přítomné osoby zařazené v Sekretariátu: Mgr. Josef Mička; Mgr. Vítězslav Suchomel; 
Mgr. Andrea Šigutová 
Počet přítomných osob zařazených v Sekretariátu: 3 
 
Omluvené osoby zařazené v Sekretariátu: JUDr. Ota Srba 
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 - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické 

komise; 
3.3. pro informaci - pozvánka předsedy správní rady Ústavu pämati národa SR, 

pana Jána Pálffyho. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 500 - odvolání paní V. Č., roz. S. (za manžela J. Č.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262004407/16/2017-1322, ze dne 20.07.2017;  

4.2. spis č. 520 - odvolání paní Mgr. D. H., roz. J. (za otce V. J.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262004759/17/2018-1322, ze dne 03.05.2018;  

4.3. spis č. 529 - odvolání pana S. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004759/17/2018-1322, ze dne 03.05.2018; 

4.4. spis č. 532 - odvolání pana PhDr. J. K., Ph.D. (za dědečka J. K.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262004231/15/2017-1322, ze dne 13.02.2017. 
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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 90. zasedání dle návrhu předsedy Etické 
komise.  

Pro Proti Nehlasoval 

6 0 2 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. jednání se zástupci ABS a ÚSTR - předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, přivítal 
čestné hosty pozvané dle čl. 4 odst. 4 jednacího řádu Etické komise ČR, 
a to ředitelku Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlanu Ptáčníkovou 
a ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeňka Hazdru, Ph.D. 
Zároveň omluvil předsedu Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, 
plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, Ph.D., MBA, který se z pracovních důvodů nemohl 
zasedání Etické komise zúčastnit. 
Poté předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, postoupil slovo čestným hostům. 
Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., pozdravil 
všechny přítomné a uvedl, že ve věci žádosti čj. 8918/2017-EKO Ústav pro studium 
totalitních režimů očekává v brzké době od německého BstU odpověď na svoji žádost 
spolu s dostupnými archivními materiály. 
Rovněž přítomné členy Etické komise informoval o tom, že webové stránky 
etickakomisecr.cz, které spravuje Ústav pro studium totalitních režimů na základě 
dohody s Etickou komisí, již byly aktualizovány a plně fungují. 
Slova se následně ujala ředitelka Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlana 
Ptáčníková, která poskytla 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. V této souvislosti sdělila, že v současné době Archiv 
bezpečnostních složek zpracovává průměrně 25 odborných stanovisek za měsíc. 
 

3.2. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické 
komise - předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, předal slovo tajemníkovi Etické 
komise, Mgr. Josefu Mičkovi, který přednesl přítomným členům Etické komise 
navrhované termíny červnového jednání. Členové Etické komise jednomyslně 
odsouhlasili datum konání zasedání Etické komise dne 25.06.2019.  
 
Poté tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, postoupil slovo Mgr. Andree Šigutové, 
která seznámila přítomné členy Etické komise s plánovanými pietními akcemi, 
kterých se každoročně v měsíci červnu zúčastňují zástupci z řad členů Etické komise, 
a to dle následujícího harmonogramu. 
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Datum  Čas Organizátor akce 
a místo konání 

Pietní akt  
 

21.06.2019 10.00 - MO, GŠ AČR a KPV 
- před budovou Generálního 
štábu AČR 

uctění památky generála 
Heliodora Píky 

26.6.2019 10.00 - SBPV 
- Čestné pohřebiště 
popravených a umučených 
politických vězňů 
II. a III. odboje 
na Ďáblickém hřbitově 
v Praze 8 

Uctění památky obětí 
komunistického teroru 
 

27.6.2019 10.00 - hl. m. Praha a KPV  
- u Pomníku obětem 
komunismu na pražském 
Újezdě 

uctění památky obětí komunismu 

27.6.2019 13.00 - VV Praha-Pankrác a KPV  
- autentické místo popravy 
Dr. Horákové v areálu 
VV Praha-Pankrác 

uctění památky 
JUDr. Milady Horákové 
a obětí politických procesů 
komunistického režimu 

 
Mgr. Andrea Šigutová přítomným členům Etické komise sdělila, že pozvánky 
s programem pietních shromáždění budou odeslány elektronicky všem členům Etické 
komise, jakmile budou Sekretariátu Etické komise doručeny organizátory pietních 
setkání.  
Členové Etické komise se předběžně vyslovili ke své osobní účasti na těchto pietních 
shromážděních a vzali shora citované informace na vědomí. 
 

3.3. pro informaci - pozvánka předsedy správní rady Ústavu pämati národa SR, 
pana Jána Pálffyho - tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, seznámil přítomné 
členy Etické komise s pozvánkou k setkání, kterou obdržel Sekretariát Etické komise 
od předsedy správní rady Ústavu pämati národa SR, pana Ing. arch. Mgr. Jána 
Pálffyho, Ph.D., přičemž předmětem setkání by bylo prohloubení spolupráce a výměna 
zkušeností mezí Etickou komisí a Ústavem pämati národa SR při aplikaci zákonů 
o III. odboji. Pozvánka byla všem členům Etické komise zaslána elektronicky a rovněž 
jim byla předložena v tištěné podobě před zahájením jednání Etické komise. Přítomní 
členové Etické komise prodiskutovali svoji případnou účast na setkání s tím, 
že by v úvahu připadal zářijový termín setkání. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 500 - odvolání paní V. Č., roz. S. (za manžela J. Č.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262004407/16/2017-1322, ze dne 20.07.2017 - bylo přijato 
rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 
správního řízení je neveřejné;  

4.2. spis č. 520 - odvolání paní Mgr. D. H., roz. J. (za otce V. J.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262004759/17/2018-1322, ze dne 03.05.2018 - nebylo 
přijato rozhodnutí a věc byla odročena na 91. jednání Etické komise; 

4.3. spis č. 529 - odvolání pana S. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004759/17/2018-1322, ze dne 03.05.2018 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 
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4.4. spis č. 532 - odvolání pana PhDr. J. K., Ph.D. (za dědečka J. K.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262004231/15/2017-1322, ze dne 13.02.2017 - bylo přijato 
rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 
správního řízení je neveřejné. 

 
 
Zapisoval:        Schválil: 
 
 
 
Mgr. Josef Mička v. r.           Mgr. Jiří Kaucký v. r. 


