
 

  

Zápis z 75. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 12. prosince 2017 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; PhDr. Petr Blažek, Ph.D.; 
doc. JUDr. Petr Pithart, CSc.; PhDr. Jiří Rajlich; Ludmila Rakušanová; Mgr. Miloš Rejchrt; 
prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 
Počet přítomných členů: 8 

Omluvení členové: žádní 
Počet omluvených členů: 0 
 
Přítomní hosté: Mgr. Zdeněk Bárta; Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.; Mgr. Světlana Ptáčníková 
Počet přítomných hostů: 3 
 
Omluvení hosté: žádní 
Počet omluvených hostů: 0 

Přítomné osoby zařazené v Sekretariátu: Mgr. Josef Mička; Mgr. Vítězslav Suchomel; 
Mgr. Andrea Šigutová; Mgr. Tomáš Zavadil                 
Počet přítomných osob zařazených v Sekretariátu: 4 

Omluvené osoby zařazené v Sekretariátu: žádné 
Počet omluvených osob zařazených v Sekretariátu: 0 

Návrh programu: 

1. Schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. jednání se zástupci ABS a ÚSTR; 
3.2. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické 

komise; 
3.3. pro informaci - seznámení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 

02.11.2017, čj. 8A 117/2013-74-78, ve věci žaloby pana M. J. proti rozhodnutí Etické 
komise ze dne 18.06.2013, čj. 7871/2013-EKO; 

3.4. pro informaci - seznámení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 
15.11.2017, čj. 3A 91/2017-68, ve věci žaloby pana Z. A. proti rozhodnutí Etické 
komise ze dne 18.04.2017, čj. 2608/2016-EKO-9; 

3.5. pro informaci - seznámení se žalobou pana B. V. proti rozhodnutí Etické komise 
ze dne 06.06.2017, čj. 12308/2016-EKO-33, kterým bylo zamítnuto odvolání pana B. V. 
proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR ze dne 18.04.2016, čj. 262002345/12/2016-
1322, o zamítnutí jeho žádosti o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti 
komunismu. 
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4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 415 – opravné rozhodnutí ve věci odvolání pana MUDr. V. B. proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262003682/12/2016-1322, ze dne 01.07.2016 (doplnění 
titulu do výroku rozhodnutí);  

4.2. spis č. 425 - odvolání pana M. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003408/12/2016-1322, ze dne 01.07.2016;  

4.3. spis č. 446 - odvolání pana J. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003735/12/2016-1322, ze dne 27.10.2016;  

4.4. spis č. 447 - odvolání pana M. J. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003746/12/2016-1322, ze dne 27.10.2016;  

4.5. spis č. 448 - odvolání pana Mgr. M. G. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262001424/11/2016-1322, ze dne 22.09.2016;  

4.6. spis č. 449 - odvolání pana M. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003186/12/2016-1322, ze dne 27.10.2016;  

4.7. spis č. 459 - odvolání paní M. O., roz. M. (za otce J. M.), proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262004047/14/2016-1322, ze dne 14.12.2016;  

4.8. spis č. 505 - odvolání pana J. S. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262000784/11/2017-1322, ze dne 29.09.2017.  

 

Průběh zasedání: 

1. Schválení programu jednání: 

Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, z podnětu člena Etické komise, Mgr. Miloše 
Rejchrta, navrhl schválení programu jednání Etické komise, který byl změněn v bodě 4., 
a to v tomto pořadí projednávaných spisů: 

4.1. spis č. 415 – opravné rozhodnutí ve věci odvolání pana MUDr. V. B. proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262003682/12/2016-1322, ze dne 01.07.2016 (doplnění 
titulu do výroku rozhodnutí);  

4.2. spis č. 459 - odvolání paní M. O., roz. M.(za otce J. M.), proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262004047/14/2016-1322, ze dne 14.12.2016;  

4.3. spis č. 505 - odvolání pana J. S. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262000784/11/2017-1322, ze dne 29.09.2017; 

4.4. spis č. 425 - odvolání pana M. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003408/12/2016-1322, ze dne 01.07.2016;  

4.5. spis č. 446 - odvolání pana J. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003735/12/2016-1322, ze dne 27.10.2016;  

4.6. spis č. 447 - odvolání pana M. J. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003746/12/2016-1322, ze dne 27.10.2016;  

4.7. spis č. 448 - odvolání pana Mgr. M. G. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262001424/11/2016-1322, ze dne 22.09.2016;  

4.8. spis č. 449 - odvolání pana M. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003186/12/2016-1322, ze dne 27.10.2016.  

 

Usnesení: Etická komise schvaluje upravený program svého 75. zasedání dle návrhu 
předsedy Etické komise.  

Pro Proti Nehlasovalo 

8 0 0 
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2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. jednání se zástupci ABS a ÚSTR - předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, přivítal 
na zasedání Etické komise přítomné členy Etické komise, ředitele Ústavu pro studium 
totalitních režimů, Mgr. Zdeňka Hazdru, Ph.D. a ředitelku Archivu bezpečnostních 
složek, Mgr. Světlanu Ptáčníkovou a člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, 
Mgr. Zdeňka Bártu. 
Předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, předal slovo pozvaným hostům.  
Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., poděkoval 
za pozvání, pozdravil členy Etické komise a vyjádřil pevnou víru v pokračující dobrou 
spolupráci v příštím roce.  
Následně se slova ujal Mgr. Zdeněk Bárta, člen Rady Ústavu pro studium totalitních 
režimů, který též pozdravil přítomné členy Etické komise. 
Ředitelka Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlana Ptáčníková, přednesla 
stručnou zprávu k problematice agendy zákona č. 262/2011 Sb. a uvedla statistické 
údaje vztahující se k agendě citovaného zákona. 
Přítomní členové Etické komise vzali shora citované informace na vědomí. 
Etická komise následně požádala Archiv bezpečnostních složek skrze jeho ředitelku, 
Mgr. Světlanu Ptáčníkovou, o zpracování rešerše týkající se organizační struktury StB 
a katalogu užívaných úředních tiskopisů zejména v 70. a 80. letech. Mgr. Světlana 
Ptáčníková požádala o písemnou formulaci zadání. Dále byla diskutována možnost 
žádosti o vypracování odborného stanoviska Ústavem pro studium totalitních režimů 
týkající se tělovýchovných organizací Orel, Sokol apod. a jejich případné 
protikomunistické činnosti především krátce po 25. únoru 1948. 

 
3.2. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické 

komise - předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, postoupil slovo tajemníku Etické 
komise, Mgr. Josefu Mičkovi, který shrnul statistické údaje týkající se činnosti Etické 
komise v roce 2017. 
Dále tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, informoval o tom, že jménem 
Sekretariátu Etické komise požádal o obnovení dohod o pracovní činnosti, které se 
dle zákona uzavírají s jednotlivými členy Etické komise a Úřadem vlády ČR, 
a to za stejných podmínek jako v roce 2017.  
Zároveň všem přítomným členům Etické komise sdělil, že jim budou zaslány profilové 
fotografie z posledního slavnostního předávání ocenění a současně je vyzval 
k písemnému vyjádření se k možnosti umístění těchto fotografií na webové stránky 
Etické komise a Úřadu vlády ČR. Přítomné upozornil, že po obdržení výše uvedeného 
písemného souhlasu se zveřejněním shora citovaných fotografií proběhne jejich 
grafická úprava pro potřeby umístění na webových stránkách. 
Na závěr tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, připomněl přítomným členům 
Etické komise odsouhlasený termín lednového zasedání (23.01.2018). Poté navrhl 
datum konání jednání Etické komise v měsíci únoru 2018 (20.02.2018 
nebo 27.02.2018) a březnu 2018 (20.03.2018 a 27.03.2018) a slavnostního předávání 
ocenění účastníkům odboje a odporu proti komunismu (20.02.2018 nebo 27.02.2018).  
Po následné diskusi členů Etické komise bylo jednomyslně odsouhlaseno jednání 
Etické komise dne 20.02.2018, po kterém by bezprostředně následovalo slavnostní 
předávání ocenění účastníkům odboje a odporu proti komunismu, a další zasedání 
Etické komise dne 20.03.2018.  
Členové Etické komise vzali výše uvedené informace na vědomí. 
Poté se opět ujal slova předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký a postoupil slovo 
Mgr. Andree Šigutové, která poděkovala za spolupráci při inventarizaci majetku Úřadu 
vlády ČR všem členům Etické komise, kteří mají v užívání tento majetek na základě 
smlouvy. 
Rovněž Mgr. Andrea Šigutová informovala přítomné členy Etické komise o možnosti 
vypůjčení parkovací karty k povolení vjezdu a stání na Kosárkově nábřeží pro externí 
spolupracovníky Úřadu vlády ČR. Dotázala se, zda některý z přítomných členů Etické 
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komise má zájem o zajištění této parkovací karty a zároveň případné zájemce 
požádala o písemnou zprávu s uvedením konkrétních identifikačních údajů potřebných 
pro vyhotovení parkovací karty. 
Mgr. Andrea Šigutová taktéž členům Etické komise nabídla k využití několik výtisků 
novoročenek Úřadu vlády ČR – Etické komise na rok 2018.  
Závěrem členy Etické komise seznámila s organizačními záležitostmi týkajícími se 
naplánovaného předvánočního setkání současných a bývalých členů Etické komise 
a pracovníků Sekretariátu. 
Členové Etické komise vzali výše uvedené informace na vědomí. 
 

3.3. pro informaci – seznámení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 
02.11.2017, čj. 8A 117/2013-74-78, ve věci žaloby pana M. J. proti rozhodnutí Etické 
komise ze dne 18.06.2013, čj. 7871/2013-EKO - tajemník Etické komise, Mgr. Josef 
Mička, seznámil přítomné členy Etické komise s rozsudkem Městského soudu v Praze 
vydaným dne 02.11.2017, pod čj. 8A 117/2013-74-78, ve věci žaloby pana M. J. proti 
rozhodnutí Etické komise ze dne 18.06.2013, čj. 7871/2013-EKO, který byl doručen 
Sekretariátu Etické komise dne 04.12.2017. 
Členové Etické komise vzali výše uvedené informace na vědomí. 
 

3.4. pro informaci – seznámení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 
15.11.2017, čj. 3A 91/2017-68, ve věci žaloby pana Z. A. proti rozhodnutí Etické 
komise ze dne 18.04.2017, čj. 2608/2016-EKO-9 - tajemník Etické komise, Mgr. Josef 
Mička, podal zprávu o výsledku soudního řízení, které se konalo dne 15.11.2017 
u Městského soudu v Praze, ve věci žaloby pana Z. A. proti rozhodnutí Etické komise 
ze dne 18.04.2017, čj. 2608/2016-EKO-9. 
Členové Etické komise vzali výše uvedené informace na vědomí. 

3.5. pro informaci – seznámení se žalobou pana B. V. proti rozhodnutí Etické komise 
ze dne 06.06.2017, čj. 12308/2016-EKO-33, kterým bylo zamítnuto odvolání pana B. V. 
proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR ze dne 18.04.2016, čj. 262002345/12/2016-
1322, o zamítnutí jeho žádosti o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti 
komunismu - tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, přítomným členům Etické 
komise shrnul Etickou komisí již projednanou věc - odvolání pana B. V., který následně 
podal žalobu proti rozhodnutí Etické komise ze dne 06.06.2017, čj. 12308/2016-EKO-
33. Všichni přítomní členové Etické komise obdrželi před zahájením jednání jedno 
vyhotovení žaloby, seznámili se s jejím obsahem a uvedené informace vzali 
na vědomí. 

Závěrem předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, poděkoval hostům za jejich účast 
na jednání Etické komise, za poskytnuté informace a za dosavadní spolupráci končící 
Radě Ústavu pro studium totalitních režimů a vyjádřil přesvědčení o pokračující 
spolupráci v následujícím období. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 415 – opravné rozhodnutí ve věci odvolání pana MUDr. V. B. proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262003682/12/2016-1322, ze dne 01.07.2016 (doplnění 
titulu do výroku rozhodnutí) - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového 
materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné;  

4.2. spis č. 459 - odvolání paní M. O., roz. M. (za otce J. M.), proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262004047/14/2016-1322, ze dne 14.12.2016 - bylo přijato rozhodnutí, 
které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního 
řízení je neveřejné;  

4.3. spis č. 505 - odvolání pana J. S. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262000784/11/2017-1322, ze dne 29.09.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 
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4.4. spis č. 425 - odvolání pana M. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003408/12/2016-1322, ze dne 01.07.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.5. spis č. 446 - odvolání pana J. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003735/12/2016-1322, ze dne 27.10.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.6. spis č. 447 - odvolání pana M. J. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003746/12/2016-1322, ze dne 27.10.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.7. spis č. 448 - odvolání pana Mgr. M. G. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262001424/11/2016-1322, ze dne 22.09.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.8. spis č. 449 - odvolání pana M. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003186/12/2016-1322, ze dne 27.10.2016 - nebylo přijato rozhodnutí, odročuje 
se na další jednání Etické komise. 

 
Zápis o jednání komise se vyhotovuje s využitím zvukového záznamu. 

 
 
Zapisoval:              Schválil: 

 
 
Mgr. Josef Mička v. r. 

 
 
Mgr. Jiří Kaucký v. r. 

tajemník Etické komise předseda Etické komise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


