
 

  

Zápis z 60. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 15. listopadu 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: Ing. Pavel Dvořák; plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA; PhDr. Pavel 
Kugler, Ph.D.; PhDr. Emilie Benešová; Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.; Mgr. Světlana Ptáčníková; 
Mgr. Martina Postupová; Mgr. Martina Hořčičková 
Počet přítomných hostů: 8 
 
Omluvení hosté: Mgr. Jiří Dienstbier, JUDr. Jan Kněžínek Ph.D., PhDr. Naděžda Kavalírová 
Počet omluvených hostů: 3 

Sekretariát: Mgr. Josef Mička; JUDr. Martina Plachá; Mgr. Vítězslav Suchomel; Mgr. Andrea 
Šigutová 
Počet přítomných zaměstnanců sekretariátu: 4 

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 - usnesení Ústavního soudu  ze dne 19.10.2016, čj. III. ÚS 3410/16, 

o ústavní stížnosti stěžovatele J. R., proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 
27.09.2016, čj. Nao 200/2016-53 (ve věci námitky podjatosti dvou soudců Městského 
soudu v Praze), za účasti Nejvyššího správního soudu, jako účastníka řízení, a Etické 
komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, jako 
vedlejší účastnice řízení; 

3.3. pro informaci - rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.10.2016, čj. 
8 As 175/2015-116, v právní věci žalobce V. P. proti žalované Etické komisi České 
republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, v řízení o kasační 
stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21.10.2015, čj. 9 A 
158/2012-81. 
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4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 295 - odvolání pana J. CH. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002164/11/2015-7542, ze dne 29.05.2015;  

4.2. spis č. 302 - odvolání pana K. Ž. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002714/12/2015-7542, ze dne 29.05.2015;  

4.3. spis č. 289 – odvolání pana B. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262001710/11/2015-7542, ze dne 22.05.2015;  

4.4. spis č. 299 - odvolání pana J. G. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002277/12/2015-7542, ze dne 27.05.2015;  

4.5. spis č. 306 - odvolání pana M. R. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003715/12/2015-1322, ze dne 25.06.2015;  

4.6. spis č. 307 - odvolání pana M. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002060/11/2015-1322, ze dne 25.06.2015; 

4.7. spis č. 326 - odvolání pana R. S. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003023/12/2015-1322, ze dne 18.08.2015;  

4.8. spis č. 339 - odvolání pana D. E. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002742/12/2015-1322, ze dne 31.08.2015;  

4.9. spis č. 430 - odvolání pana A. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004027/14/2016-1322, ze dne 07.09.2016. 

 

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 60. zasedání. 

Pro Proti Nehlasovalo 

9 0 0 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické komise – 
předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, předal slovo tajemníku Etické komise, 
Mgr. Josefu Mičkovi, který podal informace, v součinnosti s Mgr. Andreou Šigutovou, 
týkající se termínů jednání Etické komise v období ledna až dubna roku 2017 a termínu 
slavnostního předávání ocenění účastníkům odboje a odporu proti komunismu v lednu 
roku 2017. 

3.2. pro informaci – předseda Etické komise následně předal slovo tajemníku Etické komise, 
Mgr. Josefu Mičkovi, který členy Etické komise ve stručnosti seznámil s usnesením 
Ústavního soudu  ze dne 19.10.2016, čj. III. ÚS 3410/16, o ústavní stížnosti stěžovatele 
J. R., proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27.09.2016, čj. Nao 200/2016-
53 (ve věci námitky podjatosti dvou soudců Městského soudu v Praze), za účasti 
Nejvyššího správního soudu, jako účastníka řízení, a Etické komise České republiky pro 
ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, jako vedlejší účastnice řízení, 
kterým byla pro nesplnění formálních podmínek ústavní stížnost odmítnuta; 

3.3. pro informaci – tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, poté informoval členy Etické 
komise o rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27.10.2016, čj. 8 As 175/2015-
116, v právní věci žalobce V. P. proti žalované Etické komisi České republiky pro 
ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, v řízení o kasační stížnosti 
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žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21.10.2015, čj. 9 A 158/2012-
81, přičemž uvedl, že předmětná kasační stížnost byla zamítnuta. 

Výše uvedené informace vzali přítomní členové Etické komise na vědomí. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 295 - odvolání pana J. CH. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002164/11/2015-7542, ze dne 29.05.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné;  

4.2. spis č. 302 - odvolání pana K. Ž. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002714/12/2015-7542, ze dne 29.05.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.3. spis č. 289 – odvolání pana B. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262001710/11/2015-7542, ze dne 22.05.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.4. spis č. 299 - odvolání pana J. G. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002277/12/2015-7542, ze dne 27.05.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.5. spis č. 306 - odvolání pana M. R. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003715/12/2015-1322, ze dne 25.06.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné;  

4.6. spis č. 307 - odvolání pana M. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002060/11/2015-1322, ze dne 25.06.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.7. spis č. 326 - odvolání pana R. S. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003023/12/2015-1322, ze dne 18.08.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.8. spis č. 339 - odvolání pana D. E. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002742/12/2015-1322, ze dne 31.08.2015 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.9. spis č. 430 - odvolání pana A. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004027/14/2016-1322, ze dne 07.09.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné. 
 

Po projednání bodů programu označených 4.1. až 4.9. předseda Etické komise, Mgr. Jiří 
Kaucký, v krátkosti poreferoval o účasti své a dalšího člena Etické komise Mgr. Miloše 
Rejchrta na Festivalu Svobody v Bratislavě. Poté krátce vystoupil také Mgr. Miloš Rejchrt, 
který také poreferoval o své účasti na Festivalu Svobody.  
Po skončení té části jednání Etické komise, v níž byla projednávána odvolání proti 
rozhodnutím ministerstva obrany, se dostavili pozvaní hosté, které předseda Etické komise, 
Mgr. Jiří Kaucký, přivítal na jubilejním 60. jednání Etické komise. Dále poděkoval členům 
Etické komise, kterým v blízké době skončí jejich funkční období, konkrétně paní PhDr. Marii 
Rút Křížkové a panu Miloslavu Neradovi, za jejich hodnotné působení v Etické komisi. 
Posléze se hosté ujali slova za účelem oslovení Etické komise a zhodnocení pětileté činnosti 
agendy související se zákonem č. 262/2011 Sb. Vystoupila předsedkyně Rady Ústavu pro 
studium totalitních režimů PhDr. Emilie Benešová, která Etickou komisi informovala 
o skutečnosti, že Rada Ústavu pro studium totalitních režimu zvolila dva nové členy Etické 
komise, doc. JUDr. Petra Pitharta, CSc. a Ludmilu Rakušanovou, a poděkovala jménem 
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Rady Ústavu pro studiu totalitních režimů paní PhDr. Marii Rút Křížkové a panu Miloslavu 
Neradovi za jejich činnost v Etické komisi. Dále se o slovo přihlásil plk. gšt. PhDr. Eduard 
Stehlík, Ph.D., MBA, který poděkoval Etické komisi za vynikající spolupráci s Ministerstvem 
obrany České republiky trvající pět let. Do debaty přispěl rovněž vedoucí Úřadu vlády České 
republiky Ing. Pavel Dvořák, který také poděkoval členům Etické komise za jejich práci. 
Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, poděkoval rovněž Sekretariátu Etické komise 
za odváděnou práci. 

 
 
 

Zapisoval:              Schválil: 

 
Mgr. Josef Mička v. r. 

 
Mgr. Jiří Kaucký v. r. 

tajemník Etické komise předseda Etické komise 
 
 


