
 

  

Zápis z 53. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 10. května 2016 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký, předseda Etické komise; JUDr. Stanislav Devátý, Dr.; 
PhDr. Marie Rút Křížková; JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. (přítomen od bodu programu č. 4.6. včetně); 
MVDr. Jiří Liška; Miloslav Nerad; Mgr. Miloš Rejchrt.  
Počet přítomných členů: 7 

Omluvení členové: PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., místopředseda Etické komise; prof. PhDr. Jan 
Sokol, CSc., Ph.D.; JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. do bodu programu č. 4.5. včetně. 
 
Sekretariát: Mgr. Barbora Benešová, DiS.; Mgr. Martina Horčičková; Mgr. Josef Mička; 
Mgr. Vítězslav Suchomel; Mgr. Andrea Šigutová; Mgr. Josef Štípský. 
Počet přítomných zaměstnanců sekretariátu: 6 

Návrh programu: 

1. Schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické komise; 
3.2. pro informaci – průběh soudního řízení ve věci paní O. M. a ve věci pana V. P.; 
3.3. pro informaci – odpověď předsedkyni Konfederace politických vězňů ČR MUDr. 

Naděždě Kavalírové.; 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis C 16 – podnět pana Z. R. k zahájení přezkumného řízení ke spisu č. 236 - 
odvolání pana Z. R. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262000965/11/2014-
1027, ze dne 16.12.2014;  

4.2. spis C 17 – podnět paní V. Z., roz. J. (za manžela O. Z.), k zahájení přezkumného 
řízení ke spisu č. 239 - odvolání paní V. Z., roz. J. (za manžela O. Z.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262001222/11/2014-1027, ze dne 16.12.2014;  

4.3. spis C 18 – podnět pana A. Z. k zahájení přezkumného řízení ke spisu č. 213 - 
odvolání pana A. Z. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262002918/12/2014-
1027, ze dne 17.10.2014;  

4.4. spis C 19 – podnět pana J. V. k zahájení přezkumného řízení ke spisu č. 321 - 
odvolání pana J. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262002481/12/2015-
1322, ze dne 30.07.2015;  

4.5. spis C 20 – podnět paní J. S., roz. P. (za otce L. P.), k zahájení přezkumného řízení 
ke spisu č. 226 - odvolání paní J. S., roz. P. (za otce L. P.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262003007/12/2014-1027, ze dne 27.11.2014;  

4.6. spis č. 272 - odvolání pana P. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262001846/11/2015-7542, ze dne 30.03.2015;  
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4.7. spis č. 274 – odvolání pana V. Š. (za dědečka J. Š.), proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262002484/12/2015-7542, ze dne 31.03.2015;  

4.8. spis č. 360 - odvolání pana O. N. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003367/12/2015-1322, ze dne 31.12.2015;  

4.9. spis č. 378 – odvolání pana Ing. A. N. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002737/12/2016-1322, ze dne 26.02.2016; 

4.10. spis č. 379 - odvolání pana Ing. arch. J. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003155/12/2016-1322, ze dne 11.02.2016;  

4.11. spis č. 380 – odvolání paní J. M., roz. K. (za manžela J. M.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262003094/12/2016-1322, ze dne 11.02.2016;  

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 53. zasedání dle návrhu předsedy Etické 
komise. 

Pro Proti Nehlasovalo 

6 0 0 

2. Kontrola plnění úkolů 

Tajemnice Etické komise, Mgr. Martina Horčičková, informovala přítomné členy Etické 
komise o průběhu schvalování novely zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje 
a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 262/2011 Sb.“). 
K tomuto uvedla, že projednávání novely bylo zařazeno na 24. schůzi Senátu PČR, která 
proběhne dne 26. května 2016. K novele zákona č. 262/2011 Sb. se vyjádřil rovněž 
předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, a to zejména k běhu lhůt v době, kdy je požádáno 
o odborná stanoviska od Archivu bezpečnostních složek. Dále upozornil na agendu 
přezkumných řízení a obnovy řízení již pravomocných rozhodnutí Ministerstva obrany, která 
na základě novely připadne právě Etické komisi. Závěrem upozornil na komplikovanou 
definici „spolehlivosti“ při výkonu funkce člena Etické komise. Tajemnice Etické komise, Mgr. 
Martina Horčičková, dále informovala členy Etické komise o plánovaném předložení výroční 
zprávy Etické komise ČR, která byla schválena na minulém zasedání, na zasedání Vlády 
České republiky. Rovněž poukázala na skutečnost, že na základě původního usnesení vlády 
k zabezpečení činnosti Etické komise vedoucí Úřadu vlády ČR předloží do konce roku 2016 
návrh na zajištění dalšího financování činnosti Etické komise od roku 2018.  

3. Různé: 

3.1. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické komise 
– tajemnice sekretariátu Etické komise, Mgr. Martina Horčičková, předala v rámci 
tohoto bodu programu slovo Mgr. Andree Šigutové. Mgr. Andrea Šigutová seznámila 
členy Etické komise s finálními informacemi ohledně slavnostního předávání ocenění 
účastníků odboje a odporu proti komunismu. 

3.2. pro informaci – tajemnice Etické komise, Mgr. Martina Horčičková, seznámila členy 
Etické komise s průběhem soudního řízení ve věci žaloby paní O. M., přičemž 
výsledkem tohoto soudního řízení je nepravomocné rozhodnutí Městského soudu 
v Praze ve prospěch Etické komise, a s průběhem soudního řízení ve věci ústavní 
stížnosti pana V. P. podané k Ústavnímu soudu České republiky v Brně, jehož 
zpravodajem je ústavní soudce pan JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c. 
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3.3. členové Etické komise byli seznámeni s reakcí předsedkyně Konfederace politických 
vězňů ČR, MUDr. Naděždy Kavalírové, na odpověď Etické komise k dopisu 
Konfederace politických vězňů ČR, jehož obsahem byla žádost Konfederace 
politických vězňů ČR o prošetření údajných úniků informací ze správních řízení 
vedených Etickou komisí. Obsahem odpovědi Etické komise na tento dopis bylo 
vymezení se jak členů Etické komise, tak zaměstnanců sekretariátu Etické komise vůči 
tomuto podezření, neboť jak ze strany členů Etické komise, tak zaměstnanců 
sekretariátu Etické komise, k žádnému úniku informací nedošlo. Přítomní členové 
Etické komise byli informováni, že obsah odpovědi Etické komise vzala Konfederace 
politických vězňů ČR prostřednictvím paní předsedkyně s omluvou na vědomí.  

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis C 16 – podnět pana Z. R. k zahájení přezkumného řízení ke spisu č. 236 - 
odvolání pana Z. R. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262000965/11/2014-
1027, ze dne 16.12.2014 – Etická komise se usnesla na znění vyřízení podnětu, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné; 

4.2. spis C 17 – podnět paní V. Z., roz. J.(za manžela O. Z.), k zahájení přezkumného 
řízení ke spisu č. 239 - odvolání paní V. Z., roz. J. (za manžela O. Z.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262001222/11/2014-1027, ze dne 16.12.2014 - Etická 
komise se usnesla na znění vyřízení podnětu, které je součástí spisového materiálu 
a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.3. spis C 18 – podnět pana A. Z. k zahájení přezkumného řízení ke spisu č. 213 - 
odvolání pana A. Z. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262002918/12/2014-
1027, ze dne 17.10.2014 - Etická komise se usnesla na znění vyřízení podnětu, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné; 

4.4. spis C 19 – podnět pana J. V. k zahájení přezkumného řízení ke spisu č. 321 - 
odvolání pana J. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262002481/12/2015-
1322, ze dne 30.07.2015 - Etická komise se usnesla na znění vyřízení podnětu, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné; 

4.5. spis C 20 – podnět paní J. S., roz. P. (za otce L. P.), k zahájení přezkumného řízení 
ke spisu č. 226 - odvolání paní J. S., roz. P. (za otce L. P.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262003007/12/2014-1027, ze dne 27.11.2014 - Etická 
komise se usnesla na znění vyřízení podnětu, které je součástí spisového materiálu 
a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.6. spis č. 272 - odvolání pana P. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262001846/11/2015-7542, ze dne 30.03.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné; 

4.7. spis č. 274 – odvolání pana V. Š. (za dědečka J. Š.), proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262002484/12/2015-7542, ze dne 31.03.2015 - bylo přijato rozhodnutí, 
které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního 
řízení je neveřejné; 

4.8. spis č. 360 - odvolání pana O. N. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003367/12/2015-1322, ze dne 31.12.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné; 

4.9. spis č. 378 – odvolání pana Ing. A. N. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002737/12/2016-1322, ze dne 26.02.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.10. spis č. 379 - odvolání pana Ing. arch. J. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003155/12/2016-1322, ze dne 11.02.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 
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4.11. spis č. 380 – odvolání paní J. M., roz. K. (za manžela J. M.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262003094/12/2016-1322, ze dne 11.02.2016 - bylo přijato 
rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 
správního řízení je neveřejné; 
 
 
 

Zapisovala:              Schválil: 

 
Mgr. Martina Horčičková v. r. 

 
Mgr. Jiří Kaucký v. r. 

tajemnice Etické komise předseda Etické komise 
 


