
 

  

Zápis z 80. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 15. května 2018 

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 (Mgr. Jiří Kaucký přítomen od bodu 4.7.) 

Omluvení členové: žádní 
Počet omluvených členů: 0 
 
Přítomní hosté: Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.; Mgr. Světlana Ptáčníková 
Počet přítomných hostů: 2 
 
Omluvení hosté: plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA 
Počet omluvených hostů: 1 

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 - odborné stanovisko ÚSTR k čj. 8570/2018-EKO;  
3.4. ke schválení - Výroční zpráva Etické komise za rok 2017;  
3.5. pro informaci - rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25.04.2018, 

čj. 10 A 196/2014-92, ve věci žaloby pana Ing. J. D. proti rozhodnutí Etické komise 
ze dne 03.09.2014, čj. 11115/2014-EKO.  

4. Spisy k projednání: 

4.1. spis C č. 37 - podnět pana B. M. k zahájení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262000241/11/2013-1027, ze dne 29.11.2013; 

4.2. spis č. 462 - odvolání pana F. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003983/13/2016-1322, ze dne 12.12.2016 - usnesení o zastavení řízení;  
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4.3. spis č. 475 - odvolání pana R. D. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003791/13/2016-1322, ze dne 23.12.2016;  

4.4. spis č. 482 - odvolání pana J. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003769/13/2017-1322, ze dne 22.03.2017;  

4.5. spis č. 483 - odvolání pana A. L. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004149/14/2017-1322, ze dne 31.03.2017;  

4.6. spis č. 455 - odvolání paní M. P., roz. L. (za otce Ing. J. L.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262001947/11/2016-1322, ze dne 21.11.2016;  

4.7. spis č. 461 - odvolání paní L. Š., roz. Š., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003781/13/2017-1322, ze dne 31.01.2017;  

4.8. spis č. 510 - odvolání pana O. N. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262000568/11/2014-1027, ze dne 30.07.2014.  
 

Průběh zasedání: 

1. Schválení programu jednání: 

Místopředseda Etické komise, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., omluvil předsedu Etické komise, 
Mgr. Jiřího Kauckého, z úvodní fáze zasedání Etické komise a poté navrhl schválení 
programu jednání Etické komise. 

Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 80. zasedání dle návrhu místopředsedy 
Etické komise.  

Pro Proti Nehlasovalo 

7 0 1 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. jednání se zástupci ABS a ÚSTR - místopředseda Etické komise, PhDr. Prokop 
Tomek, Ph.D., přivítal na dnešním zasedání jménem svým i přítomných členů Etické 
komise čestné hosty, a to ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeňka 
Hazdru, Ph.D. a ředitelku Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlanu Ptáčníkovou. 
Zároveň omluvil předsedu Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, 
plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, Ph.D., MBA, který se z důvodu pracovní vytíženosti 
nemohl jednání Etické komise zúčastnit. Následně předal slovo pozvaným hostům.  
 
Slova se ujala ředitelka Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlana Ptáčníková, 
která informovala všechny přítomné o tom, že se kompletuje Katalog tiskopisů. 
Zároveň zkonstatovala, že odborná stanoviska zpracovávaná archivem 
pro Ministerstvo obrany ČR odcházejí a na nových případech se pracuje. 
 
Poté se ujal slova ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, 
Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., který sdělil, že se v současné době pracuje na odborném 
stanovisku ve věci tělovýchovných organizací Sokol a Orel.  
 
Dále ve věci žádosti pana E. M. (čj. 8918/2017-EKO) uvedl, že Ústav pro studium 
totalitních režimů očekává archivní materiály od německého BStU.  
 
Následně ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., 
seznámil přítomné s odborným stanoviskem, které bylo zasláno Ústavem Etické komisi 
k čj. 8570/2018-EKO.  
Rovněž ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., 
podal zprávu o tom, že IT oddělení plánuje v brzké době odpojit staré webové stránky 
Ústavu pro studium totalitních režimů, neboť přibližně dva roky existují nové webové 
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stránky. K tomuto dále dodal, že na ně je navázán i web Etické komise, ke kterému ale 
nemají uživatelská práva. Proto se obrací na Etickou komisi s návrhem společného 
řešení nastalé situace, např. převedením provozu webových stránek Etické komise 
na Úřad vlády ČR či na nové stránky Ústavu. 
 
V této věci se vyjádřil tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, který přítomným sdělil, 
že v této věci proběhne schůzka s odpovědnými pracovníky Odboru informatiky Úřadu 
vlády ČR. O výsledku tohoto jednání bude členy Etické komise a ředitele Ústavu 
pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeňka Hazdru, Ph.D., informovat. 
 
Přítomní členové Etické komise vzali shora citované informace na vědomí. 
 

3.2. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické 
komise - místopředseda Etické komise, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., postoupil slovo 
tajemníku Etické komise, Mgr. Josefu Mičkovi, který přítomné členy Etické komise 
souhrnně informoval o aktuální činnosti Sekretariátu a zároveň připomněl, že  jednání 
Etické komise dne 12.06.2018 bude probíhat po celý den. 

Přítomní členové Etické komise vzali shora citované informace na vědomí. 
 

3.3. pro informaci - odborné stanovisko ÚSTR k čj. 8570/2018-EKO - místopředseda 
Etické komise, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., jménem Etické komise vznesl požadavek, 
aby do stanoviska byly začleněny nové poznatky vztahující se k této věci, které budou 
srozumitelné i pro širší veřejnost. V tomto směru požádal ředitele Ústavu pro studium 
totalitních režimů, Mgr. Zdeňka Hazdru, Ph.D., o dopracování shora citovaného 
odborného stanoviska.  

Výše uvedené odborné stanovisko bylo předáno členům Etické komise před zahájením 
jednání v tištěné podobě a po skončení zasedání Etické komise jim bude postoupeno 
taktéž elektronicky. 

3.4. ke schválení - Výroční zpráva Etické komise za rok 2017 - Mgr. Josef Mička, 
tajemník Etické komise, pro přítomné členy Etické komise shrnul obsah Výroční zprávy 
Etické komise za rok 2017.  

Jednotlivým členům Etické komise bylo před zahájením zasedání předáno jedno 
vyhotovení Výroční zprávy Etické komise za rok 2017 v tištěné podobě, s tím, že jim 
bude postoupeno také elektronicky.  

Po dohodě se členy Etické komise bylo navrženo schválení výroční zprávy Etické 
komise za rok 2017 na příštím zasedání Etické komise. 

3.5. pro informaci - rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25.04.2018, 
čj. 10 A 196/2014-92, 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, 
seznámil přítomné členy Etické komise s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 
25.04.2018, pod čj. 10A 196/2014-92, ve věci žaloby pana Ing. J. D. proti rozhodnutí 
Etické komise ze dne 03.09.2014, čj. 11115/2014-EKO, který byl doručen Sekretariátu 
Etické komise dne 03.05.2018. Každý z přítomných členů Etické komise obdržel kopii 
rozsudku před zahájením jednání. 

Přítomní členové Etické komise vzali shora citované informace na vědomí. 

Závěrem místopředseda Etické komise, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., 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 C č. 37 - podnět pana B. M. k zahájení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262000241/11/2013-1027, ze dne 29.11.2013 - Etická 
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komise se usnesla na vyřízení podnětu, které je součástí spisového materiálu 
a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné;  

4.2. spis č. 462 - odvolání pana F. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003983/13/2016-1322, ze dne 12.12.2016 - usnesení o zastavení řízení - bylo 
přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu 
neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.3. spis č. 475 - odvolání pana R. D. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003791/13/2016-1322, ze dne 23.12.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné; 

4.4. spis č. 482 - odvolání pana J. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003769/13/2017-1322, ze dne 22.03.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné; 

4.5. spis č. 483 - odvolání pana A. L. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004149/14/2017-1322, ze dne 31.03.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné; 

4.6. spis č. 455 - odvolání paní M. P., roz. L. (za otce Ing. J. L.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262001947/11/2016-1322, ze dne 21.11.2016 - bylo přijato 
rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 
správního řízení je neveřejné; 

4.7. spis č. 461 - odvolání paní L. Š., roz. Š., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003781/13/2017-1322, ze dne 31.01.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné; 

4.8. spis č. 510 - odvolání pana O. N. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262000568/11/2014-1027, ze dne 30.07.2014 - bylo přijato rozhodnutí, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné. 

 
 

Zápis o jednání komise se vyhotovuje s využitím zvukového záznamu. 

 
 
Zapisoval:        Schválil: 
 
 
Mgr. Josef Mička v. r.           Mgr. Jiří Kaucký v. r. 

  
 
 

 


