Etická komise České republiky
pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
Zápis z 19. zasedání

Datum: 5. listopadu 2013
Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký, Miloslav Nerad, prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., Mgr.
Miloš Rejchrt, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., JUDr. Stanislav Devátý, Dr., JUDr. Jan Kudrna,
Ph.D., MVDr. Jiří Liška
Počet přítomných členů: 8
Omluvení členové: PhDr. Marie Rút Křížková
Počet omluvených členů: 1
Hosté:
Přítomní hosté: Mgr. Světlana Ptáčníková, PhDr. Emilie Benešová
Počet přítomných hostů: 2
Omluvení hosté: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph. D., Mgr. Pavla Foglová
Počet omluvených hostů: 2
Sekretariát: Mgr. Martina Horčičková, Mgr. Tereza Mazancová, Mgr. Patrik Košický, Ivana
Langmajerová
Počet přítomných zaměstnanců sekretariátu: 4

Návrh programu:
1. úvod, přivítání, různé
1.1. kontrola plnění úkolů:
1.1.1. zpracování Závěru č. 5 o pracovních perzekucích a Závěru č. 6 o Francouzské
cizinecké legii
-

úkol splněn

1.1.2. zajištění překladů stránek Etické komise a zákona č. 262/2011 Sb., a jejich
vyvěšení na stránky Etické komise
-

úkol splněn - vyvěšeno na stránkách Úřadu vlády v sekci Etická komise
- vyvěšení na stránkách Etické komise bylo zadáno správci webu

1.1.3. příspěvek Etické komise do nového Sborníku MO k problematice III. odboje
-

úkol splněn
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1.2. různé:
1.2.1. pro informaci – prezentace Etické komise (logo, novoročenky, dopisní karty,
leták o Etické komise a sekretariátu)
1.2.2. pro informaci – pracovní cesta pracovníků sekretariátu Etické komise na
Slovensko ve dnech 14. – 15. 11. 2013
1.2.3. účast na vzpomínkových akcích ke Dni válečných veteránů a ke Dni boje za
svobodu a demokracii

2. spisy k projednání:
2.1. spis č. 106 - Odvolání paní Marie Susedkové proti rozhodnutí Ministerstva obrany
č. j. 262000630/2012-1027 ze dne 23. 9. 2013.

Doplnění programu o body:
Návrh na zařazení nového bodu jednání:
– diskuse k možnému přijetí usnesení Etické komise ke zpochybňování další
potřebnosti tzv. lustračního zákona
Usnesení: Etická komise schvaluje zařazení dalšího bodu programu svého 19. zasedání jako
bodu 1.1.4.
pro
proti
nehlasovalo
8

0

0

Schválení programu:
Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 19. zasedání.
pro

proti

nehlasovalo

8

0

0

Průběh zasedání:
1.1. úvod, přivítání, různé
1.1.1. pro informaci – prezentace Etické komise (logo, novoročenky, dopisní karty, leták
o Etické komise a sekretariátu) – Mgr. Horčičková Etickou komisi informovala
o dosavadním plnění úkolu; sekretariát ve spolupráci s ABS zajistí obrazovou část
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připravovaných materiálů využitelnou pro prezentaci Etické komise (fotografie,
motáky atd. z archivních fondů) a zabezpečí tisk prezentačních materiálů;
1.1.2. pro informaci – pracovní cesta pracovníků sekretariátu Etické komise na
Slovensko ve dnech 14. – 15. 11. 2013 – Mgr. Horčičková shrnula základní informace
o plánované služební cestě, které se zúčastní členové sekretariátu Etické komise;
1.1.3. účast na vzpomínkových akcích ke Dni válečných veteránů a ke Dni boje za
svobodu a demokracii – členové Etické komise se dohodli na účasti na
vzpomínkových akcích dne 11. listopadu na Vítkově a dne 17. listopadu na
Václavském náměstí a na Újezdě;
1.1.4.

diskuse k možnému přijetí usnesení Etické komise ke zpochybňování další

potřebnosti tzv. lustračního zákona - členové Etické komise prodiskutovali možnost
přijetí usnesení ke zpochybňování další potřebnosti tzv. lustračního zákona a shodli se
na základních bodech usnesení; konečná forma usnesení bude zfinalizována na základě
písemných připomínek jednotlivých členů; o konečném znění návrhu usnesení bude
hlasováno per rollam; v případě přijetí usnesení bude toto zveřejněno;

Předseda Etické komise dal hlasovat o tom, zda Etická komise bude hlasovat per rollam
o přijetí usnesení ke zpochybňování další potřebnosti tzv. lustračního zákona po zapracování
připomínek členů Etické komise.
Usnesení: Etická komise vyslovila souhlas s možností hlasování per rollam;
pro

proti

nehlasovalo

6

0

2

Předseda Etické komise vyzval přítomné hosty ke slovu a vyslovil zneklidnění nad veřejnou
debatou o digitalizaci archivních materiálů z depotů Archivu bezpečnostních složek a jejím
organizačním, personálním a materiálním zabezpečení. PhDr. Benešová a Mgr. Ptáčníková
poděkovaly za pozvání a ujistili přítomné, že naplnění zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících
odboje a odporu proti komunismu, a s tím spojená digitalizace archivních materiálů je hlavní
prioritou činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek a
jakékoliv organizační ani jiné změny v oblasti digitalizace nepovedou k průtahům nebo
omezení kapacity digitalizace.
Usnesení: Etická komise bere s uspokojením na vědomí ujištění ředitelky Archivu
bezpečnostních složek, Mgr. Ptáčníkové, a předsedkyně Rady Ústavu pro studium totalitních
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režimů, PhDr. Benešové, že i nadále je digitalizace archivních materiálů z fondů Archivu
bezpečnostních složek a naplnění zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti
komunismu, pro Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek prioritou
a že nebude docházet k žádnému snížení standardu digitalizace.
pro

proti

nehlasovalo

8

0

0

2. spisy k projednání:
2.1. spis č. 106 - Odvolání paní Marie Susedkové proti rozhodnutí Ministerstva obrany
č. j. 262000630/2012-1027 ze dne 23. 9. 2013 – bylo přijato rozhodnutí, které je
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je
neveřejné.

Zapisovatel:

Schválil:

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

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