Etická komise České republiky
pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
Zápis z 13. zasedání na Úřadu vlády ČR

Datum: 28. března 2013
Přítomní členové:
Mgr. Jiří Kaucký, PhDr. Marie Rút Křížková, MVDr. Jiří Liška, Miloslav Nerad, prof. PhDr.
Jan Sokol, CSc., Ph.D., JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., JUDr. Stanislav Devátý, Dr., PhDr. Prokop
Tomek, Ph.D.
Počet přítomných členů:
8, JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. se účastnil jednání od 10. 00 hod
Omluvení členové:
Mgr. Miloš Rejchrt
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, Mgr. Simona Botková
Počet přítomných zaměstnanců sekretariátu:
6
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
- odpovídá: sekretariát

1.1.2. rešerše právních úprav sousedních států týkající se problematiky odboje
a odporu proti komunistickému režimu v těchto státech - úkol č. 2013/12/1.2.3.
- úkol trvá
- odpovídá: sekretariát
1.1.3. sdělení k podnětu k přezkumu a návrhu na obnovu řízení panu M. J. – úkol
číslo 2013/12/1.2.1.
- úkol splněn
1.1.4. vyjádření k podání pana J. M. - úkol č. 2013/12/1.2.3.
- úkol splněn
1.2. různé:
1.2.1. vyjádření pana J. M.
1.2.2. statistika řešení žádostí na Ministerstvu obrany
1.2.3. vyjádření pana M. J.
1.2.4. vyjádření PhDr. Marie Křížkové k zveřejnění nepravdivých informací k její
osobě
2. spisy k projednání:
2.1. spis č. 83 - Odvolání paní L. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j.
262001586/11/2012-1027 ze dne 17. ledna 2013
2.2. spis č. 84 - Odvolání paní B. Č. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j.
262000248/11/2013-1027 ze dne 17. ledna 2013
2.3. spis č. 85 – Odvolání pana Z. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j.
2620000820/11/2012-1027 ze dne 17. ledna 2013
2.4. spis č. 88 – Odvolání paní A. R. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j.
262003143/12/2013-1027 ze dne 6. února 2013
Doplnění programu na žádost PhDr. Křížkové:
- úvodní slovo a vyjádření Dr. Marie Rút Křížkové k informacím zveřejněným o její
osobě
Usnesení:
Etická komise schvaluje zařazení informace Dr. Marie Rút Křížkové jako bodu
1.1.5. programu svého 13. zasedání; dle čl. 4 odst. 4 Jednacího řádu bude jednání
uzavřené.
pro
7

proti
0

nehlasovalo
0
2

Schválení programu:
Usnesení:
Etická komise schvaluje program svého 13. zasedání.
pro
proti
nehlasovalo
7
0
0
Průběh zasedání:
Ad. 1. Úvod, přivítání, různé - předseda Etické komise přivítal zúčastněné, představil novou
kolegyni ze sekretariátu Mgr. Simonu Botkovou.
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. Martina Postupová seznámila členy Etické komise s připravenými variantami
návrhu dohody o pracovní činnosti; Etická komise vyslovila souhlas s návrhem
dohody připraveným sekretariátem, jako s přijatelnou variantou;
- úkol trvá
- odpovídá: sekretariát
1.1.2. rešerše právních úprav sousedních států týkající se problematiky odboje
a odporu proti komunistickému režimu v těchto státech - úkol č. 2013/12/1.2.3. –
Mgr. Simona Botková informovala Etickou komisi o krocích učiněných sekretariátem
pro navázání spolupráce s obdobnými institucemi v zahraničí; prof. PhDr. Jan Sokol,
CSc., upozornil, že by bylo vhodné zaměřit se nejen na země střední Evropy, ale i na
pobaltské země;

předseda Etické komise Mgr. Kaucký vyslovil návrh, aby byla

„zpráva o zahraniční spolupráci“ předložena Etické komisi na jejím jednání cca za 3
měsíce; členové Etické komise s tímto návrhem předsedy Etické komise vyslovili
souhlas;
- úkol trvá
- odpovídá: sekretariát
1.1.3. sdělení k podnětu k přezkumu a návrhu na obnovu řízení panu M. J. – úkol
číslo 2013/12/1.2.1. –
-

úkol splněn
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1.1.4. vyjádření k podání pana J. M. - úkol č. 2013/12/1.2.3. –
- úkol splněn
1.1.5. úvodní slovo a vyjádření Dr. Marie Rút Křížkové k informacím zveřejněným
o její osobě
Etická komise vzala na vědomí vyjádření Dr. Marie Rút Křížkové;

1.1.6. Předseda Etické komise Mgr. Jiří Kaucký v souladu s čl. 4 odst. 7 Jednacího
řádu navrhl členům Etické komise ke zvážení přijetí usnesení k situaci na Ústavu
pro studium totalitních režimů a navrhl zařadit projednání takového usnesení
do programu jako další bod;
Usnesení:
Etická komise schvaluje zařazení projednání usnesení k situaci na Ústavu pro
studium totalitních režim jako bodu 1.1.6. programu svého 13. zasedání; dle čl. 4
odst. 4 Jednacího řádu bude jednání uzavřené;
pro
proti
nehlasovalo
8
0
0
1.1.7. úvodní slovo předsedy Etické komise, Mgr. Jiřího Kauckého k situaci
na Ústavu pro studium totalitních režimů;
Členové Etické komise vyslovili v rámci rozpravy k tomuto bodu jednání svá
stanoviska a přijali usnesení, které bude ve schváleném znění publikováno na
internetových stránkách Etické komise; zveřejnění usnesení zajistí sekretariát.

1.2. různé:
1.2.1

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.

1.2.2

statistika řešení žádostí na Ministerstvu obrany – Etická komise vzala
statistiku na vědomí.

1.2.3

vyjádření pana M. J. – vyjádření bylo projednáno spolu s ostatními podklady
žádosti pana M. J. o obnovu řízení a bylo přijato rozhodnutí, které je součástí
spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je
neveřejné
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2. spisy k projednání:
2.1. spis č. 83 - Odvolání paní L. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j.
262001586/11/2012-1027 ze dne 17. ledna 2013 – bylo přijato rozhodnutí, které je
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je
neveřejné.
2.2. spis č. 84 - Odvolání paní B. Č. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j.
262000248/11/2013-1027 ze dne 17. ledna 2013 – bylo přijato rozhodnutí, které je
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je
neveřejné.
2.3. spis č. 85 – Odvolání pana Z. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j.
2620000820/11/2012-1027 ze dne 17. ledna 2013 – bylo přijato rozhodnutí, které je
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je
neveřejné.
2.4. spis č. 88 – Odvolání paní A. R. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j.
262003143/12/2013-1027 ze dne 6. února 2013 – bylo přijato rozhodnutí, které je
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je
neveřejné.

Zapisovatel:

Schválil:

Mgr. Martina Postupová, v. r.
tajemnice Etické komise

Mgr. Jiří Kaucký, v. r.
předseda Etické komise
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