
Etická komise České republiky
pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Zápis z 12. zasedání na Úřadu vlády ČR

Datum: 7. března 2013

Přítomní členové:
Mgr. Jiří Kaucký, PhDr. Marie Rút Křížková, MVDr. Jiří Liška, Miloslav Nerad, Mgr. Miloš 
Rejchrt,  prof. PhDr.  Jan  Sokol,  CSc.,  Ph.D.,  JUDr. Jan Kudrna,  Ph.D.,  JUDr.  Stanislav 
Devátý, Dr.

Počet přítomných členů:
8

Omluvení členové:
místopředseda PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.

Počet omluvených členů:
1

Hosté dle čl. 5 Jednacího řádu Etické komise:
Omluvení hosté:
Petruška  Šustrová, PhDr.  Zlatuše  Kukánová,  MUDr.  Naděžda  Kavalírová,  Ing.  František 
Šedivý, Mgr. Daniel Herman, JUDr. Jan Kněžínek

Počet omluvených hostů:
6

Sekretariát:
Mgr.  Postupová,  Mgr.  Martina Horčičková,  Mgr.  Tereza  Mazancová,  Mgr.  Iva Kučerová, 
Ivana Langmajerová

Počet přítomných zaměstnanců sekretariátu:
5

Návrh programu:
1. úvod, přivítání, různé

1.1. kontrola plnění úkolů:

1.1.1. zajištění finančního, organizačního, technického a materiálního zajištění Etické 

komise – úkol číslo 2012/1/3 + připravit náměty k novelizaci zákona č. 262/2011 

Sb. - úkol č. 2012/5/1.1.1b

- úkol trvá

1



- odpovídá: sekretariát
1.1.2. zajistit odborné podklady ke „Stočesově skupině“ a tzv. kulakům - úkol číslo 

2012/4/1.2.7.

- úkol splněn

1.2. různé:

1.2.1. podnět k přezkumu a návrh na obnovu řízení – pan M. J.

1.2.2. pro informaci – vyjádření pana J. M.

1.2.3. informace  ze  semináře  pořádaného  předsedou  Senátu  a  ÚSTRem  „Role 

a význam institucí  historické  paměti“  a  diskuze o navázání  spolupráce  Etické 

komise s obdobnými orgány v Evropě

1.2.4. možné navázání spolupráce s občanskými sdruženími apod.

2. spisy k projednání:

2.1. spis  č.  79  -  Odvolání  pana  F.  T. proti  rozhodnutí  Ministerstva  obrany  č. j. 

262000589/11/2012-1027 ze dne 7. prosince 2012.

2.2. spis  č.  80  -  Odvolání  pana  J.  V. proti  rozhodnutí  Ministerstva  obrany  č.  j. 

262000454/11/2012-1027 ze dne 30. listopadu 2012.

2.3. spis  č.  82  –  Odvolání  paní  L.  K.  proti  rozhodnutí  Ministerstva  obrany  č. j. 

2620001171/11/2012-1027  ze  dne  16.  října  2012,  kterým  byla  zamítnuta  žádost 

o vydání osvědčení o účastni jejího zemřelého manžela, pana F. K., v odboji a odporu 

proti komunismu.

2.4. spis  č.  81  –  Odvolání  pana  Č.  N. proti  rozhodnutí  Ministerstva  obrany  č. j. 

2620001746/11/2012-1027 ze dne 17. prosince 2012, kterým byla zamítnuta žádost o 

vydání osvědčení o účastni jeho zemřelé matky, paní H. N., v odboji a odporu proti 

komunismu.

2.5. Odvolání pana  O. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č.j. 262000005/11/2012-

1027 ze dne 17. prosince 2012.

Průběh zasedání:
Ad.  1 -  Úvod,  přivítání,  různé –  Pan  předseda  Etické  komise  zahájil  zasedání  a  přivítal 
zúčastněné. 
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Členové hlasovali o schválení návrhu programu jednání.

Usnesení:
Etická komise schvaluje návrh programu svého 12. zasedání.
pro proti nehlasovalo 
8 0 0

Ad. 1.1 - Kontrola plnění úkolů:

1.1.1. - zajištění finančního, organizačního, technického a materiálního zajištění Etické  

komise – úkol číslo 2012/1/3 + připravit náměty k novelizaci zákona č. 262/2011 Sb. - úkol  

č. 2012/5/1.1.1b  –  Mgr.  Postupová  informovala  členy  Etické  komise  o  rozhodnutí  pana 

ministra  a  předsedy Legislativní  rady vlády dr.  Petra  Mlsny ukončit  připomínkové  řízení 

k novele zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komisnímu, s tím, že 

sekretariátu byl uložen úkol najít vhodnou alternativu řešení problému. 

1.2. různé:

1.2.1. podnět k přezkumu a návrh na obnovu řízení – pan M. J. – Etická komise vzala 

podnět na vědomí a považuje ho za nedůvodný s tím, že panu M. J. bude toto 

rozhodnutí sděleno. 

pro proti nehlasovalo 
8 0 0

1.2.2. pro informaci – vyjádření pana J. M. – Etická komise vzala podání pana J. M. 

na  vědomí  s tím,  že  další  úkony  nejsou  nutné  činit;  podatel  o  tom  bude 

informován.

pro proti nehlasovalo 
8 0 0

1.2.3. informace  ze  semináře  pořádaného  předsedou  Senátu  a  ÚSTRem  „Role 

a význam institucí historické paměti“ a diskuze o navázání spolupráce Etické  

komise s obdobnými orgány v Evropě  – sekretariát  připraví rešerši  právních 

úprav  sousedních  států  týkající  se  problematiky  odboje  a  odporu  proti 

komunistickému  režimu  v těchto  státech,  zda  jsou  v jiných  státech  zřízeny 
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obdobné orgány jako je  Etická  komise  v Německu,  Polsku a  na  Slovenku, 

případně dalších otázek.

1.2.4. možné navázání spolupráce s občanskými sdruženími apod. –  členové Etické 

komise vedli debatu nad nastolenou otázkou s tím, že v diskusi se bude dále 

pokračovat.

2. Spisy k projednání:
2.1. spis  č.  79  -  Odvolání  pana  F.  T. proti  rozhodnutí  Ministerstva  obrany  č.  j.  

262000589/11/2012-1027 ze dne 7. prosince 2012 – bylo přijato usnesení, které je součástí 
spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné.

2.2. spis  č.  80  -  Odvolání  pana  J.  V. proti  rozhodnutí  Ministerstva  obrany  č.  j.  
262000454/11/2012-1027 ze dne 30. listopadu 2012 – bylo odhlasováno rozhodnutí, které je 
součástí  spisového  materiálu  a  s ohledem  na  zásadu  neveřejnosti  správního  řízení  je 
neveřejné.

2.3.      spis  č.  82  – Odvolání  paní  L.  K.  proti  rozhodnutí  Ministerstva  obrany č.  j.  
2620001171/11/2012-1027 ze dne 16. října 2012, kterým byla zamítnuta žádost o  
vydání  osvědčení  o  účastni  jejího  zemřelého  manžela,  pana  F.  K., v odboji  a  
odporu  proti  komunismu –  bylo  odhlasováno  rozhodnutí,  které  je  součástí 
spisového  materiálu  a  s ohledem  na  zásadu  neveřejnosti  správního  řízení  je 
neveřejné.

2.4.      spis  č.  81 – Odvolání  pana  Č. N. proti  rozhodnutí  Ministerstva obrany č.  j.  
2620001746/11/2012-1027  ze  dne  17.  prosince  2012,  kterým  byla  zamítnuta  
žádost o vydání osvědčení o účastni jeho zemřelé matky, paní  H. N., v odboji a  
odporu  proti  komunismu  – bylo  odhlasováno  rozhodnutí,  které  je  součástí 
spisového  materiálu  a  s ohledem  na  zásadu  neveřejnosti  správního  řízení  je 
neveřejné.

2.5. Odvolání  pana  O.  K. proti  rozhodnutí  Ministerstva  obrany 
č.j. 262000005/11/2012-1027 ze  dne  17. prosince  2012  – bylo  odhlasováno 
rozhodnutí,  které  je  součástí  spisového  materiálu  a  s ohledem  na  zásadu 
neveřejnosti správního řízení je neveřejné.

Zápis byl vyhotoven s využitím záznamu z jednání. 

Zapisovatel: Schválil:

Mgr. Martina Postupová Mgr. Jiří Kaucký
tajemnice Etické komise předseda Etické komise
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