
 

 

Zápis z 93. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 27. srpna 2019 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; PhDr. Petr Blažek, Ph.D.; 
Ludmila Rakušanová; Mgr. Miloš Rejchrt; prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 
Počet přítomných členů: 6 

Omluvení členové: doc. JUDr. Petr Pithart, CSc.; PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D. 
Počet omluvených členů: 2 
 
Přítomní hosté pozvaní dle čl. 4 odst. 4 jednacího řádu Etické komise ČR: 
plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA; Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.; Mgr. Světlana Ptáčníková 
Počet přítomných hostů: 3 
 
Omluvení hosté pozvaní dle čl. 4 odst. 4 jednacího řádu Etické komise ČR: žádní 
Počet omluvených hostů: 0 

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 Nejvyššího správního soudu v Brně 

ze dne 31.07.2019, čj. 3 As 130/2019-24, v řízení o kasační stížnosti žalobce 
pana L. Š. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27.03.2019, 
čj. 10 A 10/2016-43; 

3.4. pro informaci - seznámení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 
24.05.2019, čj. 9A 115/2017-113, ve věci žaloby pana B. V. proti rozhodnutí Etické 
komise ze dne 06.06.2017, čj. 12308/2016-EKO-33. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 537 - odvolání paní M. S., roz. T., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004652/16/2019-7460, ze dne 26.03.2019; 

4.2. spis č. 541 - odvolání pana M. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262005104/18/2019-7460, ze dne 31.05.2019. 
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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 93. zasedání dle návrhu předsedy Etické 
komise.  

Pro Proti Nehlasoval 

6 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 Etické komise přítomné členy Etické komise 
a čestné hosty, a to předsedu Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, 
plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, Ph.D., MBA, dále ředitele Ústavu pro studium 
totalitních režimů, Mgr. Zdeňka Hazdru, Ph.D. a ředitelku Archivu bezpečnostních 
složek, Mgr. Světlanu Ptáčníkovou. Zároveň poblahopřál jménem Etické komise 
plk. gšt. PhDr. Eduardu Stehlíkovi, Ph.D., MBA, k jeho opětovnému jmenování 
do funkce předsedy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. 
Následně předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, předal slovo pozvaným hostům.  
 
Slova se jako první ujal plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA, předseda Rady 
Ústavu pro studium totalitních režimů a poděkoval za gratulaci a milé přivítání 
na zasedání Etické komise.  
Následně přítomné členy Etické komise seznámil se stavem řízení vedených 
dle zák. č. 262/2011 Sb. na Ministerstvu obrany ČR, přičemž uvedl, že v posledním 
období došlo k nárůstu podaných žádostí o vydání osvědčení účastníka odboje 
a odporu proti komunismu.  
 
Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., přítomným 
členům Etické komise sdělil, v jaké fázi zpracování se nachází žádost 
čj. 8918/2017-EKO. Rovněž se vyjádřil k žádosti Etické komise o odborné stanovisko 
čj. 14072/2019-UVCR. 
 
Ředitelka Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlana Ptáčníková, potvrdila 
markantní nárůst počtu příchozích žádostí a dále uvedla, že k dnešnímu dni bylo 
odesláno 4.840 stanovisek na Ministerstvo obrany ČR, z toho bylo 180 doplňujících 
stanovisek. 
 
Následně se znovu ujal slova předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, a oznámil 
přítomným členům Etické komise, že zemřel bývalý člen Etické komise, pan Miloslav 
Nerad. V této souvislosti postoupil slovo tajemníkovi Etické komise, Mgr. Josefu 
Mičkovi, který poskytl informace k poslednímu rozloučení se zesnulým, které se bude 
konat dne 02.09.2019 ve 13.00 hodin ve Velké obřadní síni Strašnického krematoria. 
 
Na závěr tohoto bodu programu poděkoval jménem Etické komise její předseda, 
Mgr. Jiří Kaucký, čestným hostům za účast na jednání a za poskytnuté informace 
a poté se s nimi rozloučil. 
 

3.2. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické 
komise - Tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, přítomným členům Etické komise 
podal zprávu o organizačních záležitostech týkajících se návštěvy Ústavu pamäti 
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národa SR, která proběhne na základě pozvání předsedy správní rady, pana Jána 
Pálffyho, a jejíž termín byl všemi zúčastněnými stranami odsouhlasen a potvrzen 
na den 04.10.2019. 

 
Následně tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, předal slovo Mgr. Andree 
Šigutové, která přítomným členům Etické komise předložila návrhy termínů dalších 
jednání Etické komise v měsíci září, říjnu, listopadu a prosinci letošního roku.  
Členové Etické komise jednomyslně odsouhlasili data konání zasedání Etické komise 
dne 17.09.2019, 15.10.2019, 12.11.2019 a 17.12.2019.  
Zároveň jednomyslně odhlasovali datum slavnostního předávání ocenění účastníkům 
odboje a odporu proti komunismu, které se uskuteční dne 12.11.2019 
a bude následovat bezprostředně po jednání Etické komise.  

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

ze dne 31.07.2019, čj. 3 As 130/2019-24, v řízení o kasační stížnosti žalobce 
pana L. Š. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27.03.2019, 
čj. 10 A 10/2016-43 - tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, seznámil přítomné 
členy Etické komise s usnesením Nejvyššího správního soudu v Brně vydaným dne 
31.07.2019, pod čj. 3 As 130/2019-24, v řízení o kasační stížnosti žalobce pana L. Š. 
proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27.03.2019, čj. 10 A 10/2016-43, které 
bylo doručeno Sekretariátu Etické komise dne 06.08.2019. 

  
3.4. pro informaci - seznámení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 

24.05.2019, čj. 9A 115/2017-113, ve věci žaloby pana B. V. proti rozhodnutí Etické 
komise ze dne 06.06.2017, čj. 12308/2016-EKO-33 - tajemník Etické komise, Mgr. 
Josef Mička, seznámil přítomné členy Etické komise s rozsudkem Městského soudu 
v Praze ze dne 24.05.2019, čj. 9A 115/2017-113, který obdržel Sekretariát Etické 
komise dne 14.08.2019. 
 
Přítomní členové Etické komise vzali výše uvedené informace na vědomí. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 537 - odvolání paní M. S., roz. T., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004652/16/2019-7460, ze dne 26.03.2019 - bylo přijato rozhodnutí, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné 
 

4.2. spis č. 541 - odvolání pana M. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262005104/18/2019-7460, ze dne 31.05.2019 - bylo přijato rozhodnutí, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné. 

 
 
Zápis o jednání komise se vyhotovuje s využitím zvukového záznamu. 

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


