
 

  

Zápis z 78. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 20. března 2018 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký; PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; doc. JUDr. Petr Pithart, CSc.; 
Ludmila Rakušanová; Mgr. Miloš Rejchrt 
Počet přítomných členů: 5 

Omluvení členové: PhDr. Petr Blažek, Ph.D.; PhDr. Jiří Rajlich; prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., 
CSc.  
Počet omluvených členů: 3 
 
Přítomní hosté: plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA; 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 - odborné stanovisko ABS čj. 707/2018 ODP; 
3.3. pro informaci - předvolání k soudnímu jednání ve věci žaloby pana Ing. J. D. proti 

rozhodnutí Etické komise ze dne 03.09.2014, čj. 11115/2014-EKO; 
3.4. pro informaci - odmítnutí kasační stížnosti pana M. J. ve věci rozsudku Městského 

soudu v Praze ze dne 02.11.2017, čj. 8 A 117/2013-74; 
3.5. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické 

komise. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 386 - pan MUDr. J. H. - zastavení řízení o námitce podjatosti vedoucího 
Oddělení sekretariátu Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje 
a odporu proti komunismu, Mgr. Josefa Mičky;  
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4.2. spis D č. 2  - odvolání pana B. V. proti usnesení předsedy Etické komise, 
čj. 18014/2017-EKO-27, ze dne 19.02.2018, kterým nebylo vyhověno návrhu účastníka 
řízení na přerušení řízení;  

4.3. spis č. 476 - žádost paní E. K., roz. H. (za manžela E. K.), o učinění opatření proti 
nečinnosti správního orgánu ve věci řízení o odvolání paní E. K., roz. H. 
(za manžela E. K.), proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, čj. 262004002/13/2017-
1322, ze dne 28.02.2017;  

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

4.5. spis č. 409 - odvolání pana B. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002552/12/2017-1322, ze dne 28.04.2017;  

4.6. spis č. 426 - odvolání pana J. D. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002375/12/2016-1322, ze dne 04.08.2016;  

4.7. spis č. 435 - odvolání pana O. Č. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 2620003432/12/2017-1322, ze dne 25.05.2017;  

4.8. spis č. 438 - odvolání paní A. M., roz. K. (za manžela F. M.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262003944/13/2016-1322, ze dne 20.09.2016;  

4.9. spis č. 444 - odvolání pana Ing. B. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004068/14/2016-1322, ze dne 14.10.2016;  

4.10. spis č. 460 - odvolání paní M. Z., roz. V., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003765/12/2017-1322, ze dne 17.01.2017;  

4.11. spis č. 467 - odvolání pana J. D. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003814/13/2017-1322, ze dne 14.02.2017;  

4.12. spis č. 510 - odvolání pana O. N. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262000568/11/2018-1322, ze dne 18.01.2018.  

 

Průběh zasedání: 

1. Schválení programu jednání: 

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

Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 78. zasedání dle návrhu předsedy Etické 
komise.  

Pro Proti Nehlasoval 

5 0 3 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. jednání se zástupci ABS a ÚSTR - předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, přivítal 
na dnešním zasedání jménem svým i přítomných členů Etické komise čestné hosty, 
předsedu Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, 
Ph.D., MBA, ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeňka Hazdru, Ph.D. 
a ředitelku Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlanu Ptáčníkovou.  
Následně předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, předal slovo pozvaným hostům.  
Ředitelka Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlana Ptáčníková, zkonstatovala, 
že agenda dle zák. č. 262/2011 Sb. probíhá plynule, což potvrdil i ředitel Ústavu 
pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., který se také vyjádřil 
k žádostem Etické komise. Shrnul, že v uplynulém období bylo Etické komisi zasláno 
vyrozumění ve věci pana MUDr. J. H., přičemž ve věci pana E. M. se čeká na souhlas 
účastníka řízení k poskytnutí neanonymizovaných dokumentů německým BStU. 
Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. dále uvedl, že bude Etické komisi v nejbližší době Ústavem 
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pro studium totalitních režimů postoupeno odborné stanovisko ve věci tělovýchovných 
organizací Sokol a Orel.  
Poté se ujal slova předseda Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, plk. gšt. PhDr. 
Eduard Stehlík, Ph.D., MBA a přítomné členy Etické komise seznámil se stavem řízení 
vedených dle zák. č. 262/2011 Sb. na Ministerstvu obrany ČR. Rovněž podal zprávu 
o slavnostním předávání osvědčení oceněným účastníkům odboje a odporu 
proti komunismu, které se uskutečnilo dne 26.02.2018 na Ministerstvu obrany ČR. Dále 
všechny přítomné informoval o tom, že v nejbližších dnech bude publikován třetí 
svazek Sborníku, jehož několik výtisků bude předáno i Etické komisi. 
 
Přítomní členové Etické komise vzali shora citované informace na vědomí. 
 

3.2. pro informaci - odborné stanovisko ABS čj. 707/2018 ODP- předseda Etické komise, 
Mgr. Jiří Kaucký, poděkoval ředitelce Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlaně 
Ptáčníkové, za vypracované odborné stanovisko. Zároveň v této věci požádala Etická 
komise ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, pana Mgr. Zdeňka Hazdru, 
Ph.D. o vyhotovení odborného stanoviska k dohledaným archivním materiálům.  
 

3.3. pro informaci - předvolání k soudnímu jednání ve věci žaloby pana Ing. J. D. proti 
rozhodnutí Etické komise ze dne 03.09.2014, čj. 11115/2014-EKO - tajemník Etické 
komise, Mgr. Josef Mička, informoval o tom, že na Sekretariát Etické komise bylo 
doručeno předvolání Městského soudu v Praze na den 28.03.2018 v 10.00 hodin, 

ve věci žaloby pana Ing. J. D. proti rozhodnutí Etické komise ze dne 03.09.2014, 

čj. 11115/2014-EKO. Současně členům Etické komise připomněl průběh správního 
řízení v této věci a uvedl, že o výsledku soudního řízení bude referovat na příštím 
jednání Etické komise. 
 
Přítomní členové Etické komise vzali shora citované informace na vědomí. 
 

3.4. pro informaci - odmítnutí kasační stížnosti pana M. J. ve věci rozsudku Městského 
soudu v Praze ze dne 02.11.2017, čj. 8 A 117/2013-74 - tajemník Etické komise, 
Mgr. Josef Mička, seznámil přítomné členy Etické komise s usnesením Nejvyššího 
správního soudu ze dne 14.02.2018, pod čj. 10 As 388/2017-28, v řízení o kasační 
stížnosti pana M. J. proti rozhodnutí Etické komise ze dne 18.06.2013, čj. 7871/2013-
EKO. 
 
Přítomní členové Etické komise vzali shora citované informace na vědomí. 
 

3.5. 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 zrekapituloval úspěšný průběh slavnostního 
předávání ocenění účastníkům odboje a odporu proti komunismu, které proběhlo dne 
20.02.2018 od 13.00 hodin v budově Úřadu vlády, ve starém tiskovém sále. 
Poté předal slovo Mgr. Andree Šigutové, která v této souvislosti přítomným členům 
Etické komise a čestným hostům přetlumočila obsah děkovných dopisů oceněných 
účastníků odboje a odporu proti komunismu a jejich rodinných příslušníků.  

Dále Mgr. Andrea Šigutová seznámila přítomné členy Etické komise s pozvánkou, 
kterou Sekretariát obdržel od předsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská 
práva a petice Senátu Parlamentu České republiky, PhDr. Zdeňka Papouška, 
na veřejné slyšení u příležitosti 50. výročí vzniku Sdružení bývalých politických vězňů 
K-231 a 40. výročí vzniku Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, a to na téma 
„Co můžeme ještě udělat pro bývalé politické vězně a jejich rodiny?“, které se bude 
konat dne 06.04.2018 od 10.00 hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce. 
Mgr. Andrea Šigutová požádala přítomné členy Etické komise o vyjádření, zda se 
shora citovaného veřejného slyšení zúčastní, a to z důvodu případného potvrzení jejich 
účasti na této akci. 
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Přítomní členové Etické komise vzali shora citované informace na vědomí. 
 
Závěrem předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, poděkoval hostům za jejich účast 
na jednání Etické komise, za poskytnuté informace a poté se s nimi rozloučil. 

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 386 - pan MUDr. J. H. - zastavení řízení o námitce podjatosti vedoucího 
Oddělení sekretariátu Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje 
a odporu proti komunismu, Mgr. Josefa Mičky - bylo přijato rozhodnutí, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné; 

4.2. spis D č. 2  - odvolání pana B. V. proti usnesení předsedy Etické komise, 
čj. 18014/2017-EKO-27, ze dne 19.02.2018, kterým nebylo vyhověno návrhu účastníka 
řízení na přerušení řízení - bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového 
materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné;  

4.3. spis č. 476 - žádost paní E. K., roz. H. (za manžela E. K.), o učinění opatření proti 
nečinnosti správního orgánu ve věci řízení o odvolání paní E. K., roz. 
H. (za manžela E. K.), proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004002/13/2017-1322, ze dne 28.02.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné; 

4.4. spis. č. 449 - žádost pana M. K. o přerušení řízení o odvolání proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262003186/12/2016-1322, ze dne 27.10.2016 - bylo přijato 
rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 
správního řízení je neveřejné; 

4.5. spis č. 409 - odvolání pana B. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002552/12/2017-1322, ze dne 28.04.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné; 

4.6. spis č. 426 - odvolání pana J. D. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002375/12/2016-1322, ze dne 04.08.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné; 

4.7. spis č. 435 - odvolání pana O. Č. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 2620003432/12/2017-1322, ze dne 25.05.2017 - nebylo přijato rozhodnutí, odročuje 
se za účelem získání dalších podkladů pro vydání rozhodnutí; 

4.8. spis č. 438 - odvolání paní A. M., roz. K. (za manžela F. M.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262003944/13/2016-1322, ze dne 20.09.2016 - bylo přijato 
rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 
správního řízení je neveřejné; 

4.9. spis č. 444 - odvolání pana Ing. B. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004068/14/2016-1322, ze dne 14.10.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné; 

4.10. spis č. 460 - odvolání paní M. Z., roz. V., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003765/12/2017-1322, ze dne 17.01.2017 - nebylo přijato rozhodnutí, odročuje 
se za účelem získání dalších podkladů pro vydání rozhodnutí; 

4.11. spis č. 467 - odvolání pana J. D. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003814/13/2017-1322, ze dne 14.02.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné; 

4.12. spis č. 510 - odvolání pana O. N. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262000568/11/2018-1322, ze dne 18.01.2018 - nebylo přijato rozhodnutí, odročuje 
se za účelem získání dalších podkladů pro vydání rozhodnutí. 

 
 
Zápis o jednání komise se vyhotovuje s využitím zvukového záznamu. 
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Zapisoval:              Schválil: 

 
 
Mgr. Josef Mička v. r.  

 
 
Mgr. Jiří Kaucký v. r. 

tajemník Etické komise předseda Etické komise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


