
 

 

Zápis z 92. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 30. července 2019 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; PhDr. Petr Blažek, Ph.D.; 
PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D.; Ludmila Rakušanová; Mgr. Miloš Rejchrt; prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., 
CSc. 
Počet přítomných členů: 7 

Omluvení členové: doc. JUDr. Petr Pithart, CSc. 
Počet omluvených členů: 1 
 
Přítomní hosté pozvaní dle čl. 4 odst. 4 jednacího řádu Etické komise ČR: PhDr. Jan Synek 
Počet přítomných hostů: 1 
 
Omluvení hosté pozvaní dle čl. 4 odst. 4 jednacího řádu Etické komise ČR: Mgr. Zdeněk 
Hazdra, Ph.D.; Mgr. Světlana Ptáčníková 
Počet omluvených hostů: 2 

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 - seznámení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 

18.07.2019, čj. 14 A 66/2019-61, ve věci žaloby pana T. K. proti rozhodnutí Etické 
komise ze dne 31.10.2018, čj. 10490/2018-EKO-9; 

3.4. pro informaci - předvolání k soudnímu jednání ve věci žaloby pana JUDr. V. F. 
proti rozhodnutí Etické komise ze dne 11.12.2018, čj. 27954/2018-EKO-5. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 454 - odvolání pana MgA. M. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002941/12/2019-7460, ze dne 24.04.2019; 

4.2. spis č. 539 - odvolání pana Ing. V. Č. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262005116/18/2019-7460, ze dne 24.04.2019; 
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4.3. spis č. 540 - odvolání pana Ing. V. V. (za otce V. V.) proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262004431/18/2019-7460, ze dne 30.04.2019; 

4.4. spis č. 542 - odvolání paní E. F. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004784/17/2018-1322, ze dne 16.10.2018. 
 

Průběh zasedání: 

1. Schválení programu jednání: 

Místopředseda Etické komise, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., omluvil z úvodní části jednání 
předsedu Etické komise, Mgr. Jiřího Kauckého a posléze navrhl schválení předloženého 
programu jednání Etické komise. 

Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 92. zasedání dle návrhu místopředsedy 
Etické komise.  

Pro Proti Nehlasoval 

6 0 2 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. jednání se zástupci ABS a ÚSTR - místopředseda Etické komise, PhDr. Prokop 
Tomek, Ph.D., přivítal PhDr. Jana Synka, vedoucího oddělení agendy zákona o třetím 
odboji Ústavu pro studium totalitních režimů, který byl pověřen zastupováním 
pozvaných čestných hostů, a to ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, 
Mgr. Zdeňka Hazdry, Ph.D. a ředitelky Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlany 
Ptáčníkové, kteří se nemohli z pracovních důvodů zasedání Etické komise zúčastnit. 
Následně místopředseda Etické komise, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., předal slovo 
PhDr. Janu Synkovi, který se ujal slova a uvedl, že Ústav pro studium totalitních režimů 
obdržel na konci května letošního roku archivní materiály od německého BStU k osobě 
pana E. M. a v současné době jsou tyto podklady vyhodnocovány a zpracovávány. 
Dále ve věci žádosti Etické komise čj. 14072/2019-UVCR o odborné stanovisko 
k osobě pana M. H. požádal o upřesnění požadavků ze strany členů Etické komise, 
k čemuž se členové Etické komise vyjádřili a upřesnili žádost 
čj. 14072/2019-UVCR.  
Na závěr tohoto bodu programu poděkoval místopředseda Etické komise, 
PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., za účast na jednání a za poskytnuté informace 
PhDr. Janu Synkovi a poté se s ním rozloučil. 
 

3.2. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické 
komise - místopředseda Etické komise, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., postoupil slovo 
tajemníkovi Etické komise, Mgr. Josefu Mičkovi, který připomněl přítomným členům 
Etické komise pozvání předsedy správní rady Ústavu pamäti národa SR, 
pana Jána Pálffyho. Návštěva se má uskutečnit v zájmu prohloubení vzájemné 
spolupráce a výměny zkušeností s aplikací zákonů o třetím odboji.  
Pozvánka byla všem členům Etické komise zaslána elektronicky a také jim byla 
předložena v tištěné podobě.  
Tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, navrhl přítomným členům Etické komise 
termín konání shora citované návštěvy, a to dne 04.10.2019, který vzešel ze společné 
dohody se zástupci Ministerstva obrany, kteří byli rovněž pozváni. 
Přítomní členové Etické komise vzali shora citované informace na vědomí, odsouhlasili 
navržený termín a vyjádřili se ke své osobní účasti na tomto setkání. 
 

3.3. pro informaci - seznámení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 
18.07.2019, čj. 14 A 66/2019-61, ve věci žaloby pana T. K. proti rozhodnutí Etické 
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komise ze dne 31.10.2018, čj. 10490/2018-EKO-9 - tajemník Etické komise, Mgr. 
Josef Mička, seznámil přítomné členy Etické komise s usnesením Městského soudu 
v Praze vydaným dne 18.07.2019, pod čj. 14 A 66/2019-61, ve věci žaloby pana T. K. 
proti rozhodnutí Etické komise ze dne 31.10.2018, čj. 10490/2018-EKO-9, které bylo 
doručeno Sekretariátu Etické komise dne 22.07.2019. 

 
3.4. pro informaci - předvolání k soudnímu jednání ve věci žaloby pana JUDr. V. F. 

proti rozhodnutí Etické komise ze dne 11.12.2018, čj. 27954/2018-EKO-5 - tajemník 
Etické komise, Mgr. Josef Mička, informoval přítomné, že Sekretariát Etické komise 
obdržel předvolání Městského soudu v Praze ve věci žaloby pana JUDr. V. F. proti 
rozhodnutí Etické komise ze dne 11.12.2018, čj. 27954/2018-EKO-5, na den 
05.09.2019. Zároveň členům Etické komise připomněl průběh správního řízení v této 
věci a sdělil, že o výsledku soudního řízení bude referovat na zářijovém jednání Etické 
komise. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 454 - odvolání pana MgA. M. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002941/12/2019-7460, ze dne 24.04.2019 - bylo přijato rozhodnutí, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné; 

4.2. spis č. 539 - odvolání pana Ing. V. Č. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262005116/18/2019-7460, ze dne 24.04.2019 - bylo přijato rozhodnutí, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné; 

4.3. spis č. 540 - odvolání pana Ing. V. V. (za otce V. V.) proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262004431/18/2019-7460, ze dne 30.04.2019 - nebylo přijato 
rozhodnutí, odročuje se na další jednání Etické komise; 

4.4. spis č. 542 - odvolání paní E. F. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004784/17/2018-1322, ze dne 16.10.2018 - byla přijata rozhodnutí, která jsou 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
jsou neveřejné. 

 

Zápis o jednání komise se vyhotovuje s využitím zvukového záznamu. 

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


