
 

 

Zápis ze 48. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 19. ledna 2016 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; JUDr. Stanislav Devátý, Dr.; 
PhDr. Marie Rút Křížková; JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.; MVDr. Jiří Liška; Miloslav Nerad; 
Mgr. Miloš Rejchrt; prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. 
Počet přítomných členů: 9 

Omluvení členové: žádný 
Počet omluvených členů: 0 
 
Přítomní hosté: Mgr. Zdeněk Bárta; Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.; Mgr. Ondřej Matějka; 
Mgr. Světlana Ptáčníková 
Počet přítomných hostů: 4 

Omluvení hosté: PhDr. Emilie Benešová, MUDr. Naděžda Kavalírová 
Počet omluvených hostů: 2 

Přítomní pracovníci Sekretariátu: Mgr. Barbora Benešová, DiS.; Mgr. Martina Horčičková; 
Mgr. Josef Mička; Mgr. Vítězslav Suchomel; Mgr. Andrea Šigutová; Mgr. Josef Štípský 
Počet přítomných pracovníků sekretariátu: 6 

Návrh programu: 

1. Schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. pro informaci – zabezpečení činnosti Etické komise; 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 266 – odvolání paní M. Š., roz. M. (za manžela J. Š.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262001160/11/2015-7542, ze dne 13. března 2015; 

4.2. spis č. 297 – odvolání paní E. V., roz. J., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002286/12/2015-7542, ze dne 29. května 2015; 

4.3. spis č. 312 – odvolání pana M. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262000882/11/2015-7542, ze dne 27. května 2015; 

4.4. spis č. 314 – odvolání pana J. H. (za otce J. H.), proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262002974/12/2015-1322, ze dne 23. června 2015; 

4.5. spis č. 324 – odvolání pana J. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002158/11/2015-1322, ze dne 19. srpna 2015; 

4.6. spis č. 328 – odvolání paní M. H., roz. G. (za manžela L. H.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262002270/12/2015-7542, ze dne 17. srpna 2015; 

4.7. spis č. 332 – odvolání pana J. M., roz. T., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003152/12/2015-1322, ze dne 26. srpna 2015. 
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Průběh zasedání: 

1. Schválení programu jednání: 

Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, navrhl schválení jednotlivých bodů 
dle předloženého programu jednání Etické komise. 

Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 48. zasedání dle návrhu předsedy Etické 
komise. 

Pro Proti Nehlasovalo 

9 0 0 

 
 

2. Kontrola plnění úkolů 

Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, požádal o slovo tajemnici Etické komise, 
Mgr. Martinu Horčičkovou, která připomněla přítomným, že byla přijata novela zákona 
č. 262/2011 Sb., která umožňuje Etické komisi a Ministerstvu obrany zřízení přístupu 
do registru obyvatel (ROB) a informačních systémů veřejné správy. V této souvislosti byla 
vypracována informace pro vedoucího Úřadu vlády ČR, ve které byl o této skutečnosti 
informován. Přístup bude zřízen Odborem informatiky ÚV. V případě, že se nepodaří 
přístupy urychleně zřídit k plnění zákonné povinnosti Etické komise, zašle Etická komise 
dopis adresovaný vedoucímu Úřadu vlády ČR s žádostí o rychlé zřízení přístupů.  

Mgr. Martina Horčičková dále seznámila přítomné členy Etické komise s tím, že od 1. února 
2016 dojde k organizačním změnám v rámci zařazení Oddělení sekretariátu Etické komise 
ČR v Úřadu vlády ČR. Sekretariát bude přímo podřízen náměstkovi pro řízení Sekce 
Legislativní rady vlády. 

Rovněž informovala členy Etické komise o průběhu schůzky se zástupci Ministerstva obrany. 
Schůzky se za Odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany zúčastnil Mgr. Pavel Kugler, 
Ph.D., Mgr. Petra Zámečníková a další dvě státní zaměstnankyně zařazené v odboru pro 
válečné veterány Ministerstva obrany. Předmětem schůzky bylo projednání rozhodovací 
činnosti Etické komise a Ministerstva obrany za období roku 2015.  

Sekretariát Etické komise dále připravil podklad pro závěrečný účet kapitoly Úřadu vlády ČR, 
jehož obsahem byly statistické údaje o rozhodovací činnosti Etické komise za rok 2015.  

Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, požádal sekretariát, aby urgoval Odbor 
informatiky ÚV, aby byly zařízeny pro Etickou komisi přislíbené 4G LTE datové přenosy. 

Členové Etické komise vzali výše uvedené informace na vědomí. 

 
3. Různé: 

3.1. pro informaci – zabezpečení činnosti Etické komise - předseda Etické komise, Mgr. Jiří 
Kaucký, předal slovo tajemnici Etické komise, Mgr. Martině Horčičkové, která 
informovala přítomné členy Etické komise o současné personální a materiální situaci 
na Sekretariátu Etické komise. 
 
Poté o slovo požádal člen Etické komise, Mgr. Miloš Rejchrt, který připomněl, že 
do dnešního dne nebylo dořešeno finanční ohodnocení členů Etické komise za jejich 
činnost. 
 
Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, přivítal na jednání Etické komise přítomné 
hosty. Předal slovo ředitelce Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlaně 
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Ptáčníkové, která se vyjádřila k otázce odborných stanovisek zpracovávaných 
archivem na základě žádosti Ministerstva obrany v rámci výkonu agendy dle zákona 
č. 262/2011 Sb. Dále se vyjádřila k nové podobě těchto stanovisek. Zároveň 
konstatovala, že kvalita stanovisek je po odborné stránce nadále velmi dobrá, přičemž 
archiv měsíčně vypracuje cca 80 odborných stanovisek.  

K diskusi na toto téma se připojil náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních 
režimů, Mgr. Ondřej Matějka. Současně Mgr. Ondřej Matějka sdělil, že na měsíc únor 
2016 je naplánováno jednání Ústavu pro studium totalitních režimů společně se 
zástupci Ministerstva obrany u veřejné ochránkyně práv, Mgr. Anny Šabatové, Ph.D.  

O slovo požádal ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeněk Hazdra, 
Ph.D., který doplnil informace svých předřečníků o statistické údaje. Od roku 2012 bylo 
přijato od Ministerstva obrany celkem 3 982 žádostí, z toho bylo zpracováno 
a odesláno zpět 3 235 stanovisek. Potvrdil, že Archiv bezpečnostních složek a Ústav 
pro studium totalitních režimů vyhotovuje celkem 80 odborných stanovisek měsíčně. 

Na závěr Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. využil této příležitosti k předání ceny Václava 
Bendy, resp. medaile za svobodu a demokracii, která je určena lidem, kteří se svými 
postoji a svými činy zasadili o hodnoty svobody a demokracie a obnovení těchto 
hodnot v naší společnosti, člence Etické komise, PhDr. Marii Rút Křížkové, která se 
slavnostního předání ceny nemohla zúčastnit. PhDr. Marie Rút Křížková poděkovala 
za předání tohoto ocenění. 

Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, poděkoval hostům za jejich účast 
na jednání Etické komise a za poskytnuté informace a následně se s nimi rozloučil. 
 
 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 266 – odvolání paní M. Š., roz. M. (za manžela J. Š.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262001160/11/2015-7542, ze dne 13. března 2015 - bylo 
přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu 
neveřejnosti správního řízení je neveřejné;  

4.2. spis č. 297 – odvolání paní E. V., roz. J., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002286/12/2015-7542, ze dne 29. května 2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné;  

4.3. spis č. 312 – odvolání pana M. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262000882/11/2015-7542, ze dne 27. května 2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné;  

4.4. spis č. 314 – odvolání pana J. H. (za otce J. H.), proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262002974/12/2015-1322, ze dne 23. června 2015 - bylo přijato 
rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 
správního řízení je neveřejné;  

4.5. spis č. 324 – odvolání pana J. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002158/11/2015-1322, ze dne 19. srpna 2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné;  

4.6. spis č. 328 – odvolání paní M. H., roz. G. (za manžela L. H.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262002270/12/2015-7542, ze dne 17. srpna 2015 - bylo 
přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu 
neveřejnosti správního řízení je neveřejné;  

4.7. spis č. 332 – odvolání pana J. M., roz. T., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003152/12/2015-1322, ze dne 26. srpna 2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
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součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné.  
 
 

Zapisoval:             Schválil: 

 
Mgr. Martina Horčičková v. r. 

 
Mgr. Jiří Kaucký v. r. 

tajemnice Etické komise předseda Etické komise 
 


