
 

  

Zápis z 81. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 12. června 2018 

Přítomní členové: PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.; PhDr. Petr Blažek, Ph.D.; doc. JUDr. Petr 
Pithart, CSc.; PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D.; Ludmila Rakušanová; Mgr. Miloš Rejchrt; prof. PhDr. Jan 
Sokol, Ph.D., CSc. 
Počet přítomných členů: 7 

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

Přítomné osoby zařazené v Sekretariátu: Mgr. Josef Mička; Mgr. Vítězslav Suchomel; 
Mgr. Andrea Šigutová 
Počet přítomných osob zařazených v Sekretariátu: 3 
 
Omluvené osoby zařazené v Sekretariátu: Mgr. Tomáš Zavadil 
Počet omluvených osob zařazených v Sekretariátu: 1 

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 ve věci tělovýchovných organizací 

Sokol a Orel; 
3.4. pro informaci - podnět paní E. A. Y. na nečinnost ve věci žádosti o odškodnění, 

postoupený veřejné ochránkyni práv, Mgr. Anně Šabatové, Ph.D.,                    
čj. 17777/2018-EKO; 

3.5. k projednání - žádost pana JUDr. J. S., právního zástupce pana J. H., o sdělení;  
3.6. ke schválení - Výroční zpráva Etické komise za rok 2017; 
3.7. ke schválení - Zpráva o činnosti Sekretariátu Etické komise ke dni 31.12.2017. 
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4. Spisy k projednání: 

4.1. spis D č. 2 - návrh pana B. V. na obnovu řízení ke spisu č. 402 - odvolání pana B. V. 
proti rozhodnutí Etické komise, čj. 18014/2017-EKO-32, ze dne 18.04.2018;  

4.2. spis č. 434 - odvolání pana JUDr. K. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003825/13/2016-1322, ze dne 22.08.2016;  

4.3. spis č. 435 - odvolání pana O. Č. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003432/12/2017-1322, ze dne 25.05.2017; 

4.4. spis č. 472 - odvolání pana F. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262001296/11/2017-1322, ze dne 28.02.2017;  

4.5. spis č. 473 - odvolání paní B. Š., roz. B. (za manžela K. Š.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262004357/15/2017-1322, ze dne 24.02.2017;  

4.6. spis č. 480 - odvolání pana V. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004170/14/2017-1322, ze dne 24.02.2017;  

4.7. spis č. 484 - odvolání pana V. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004156/14/2017-1322, ze dne 29.03.2017;  

4.8. spis č. 486 - odvolání paní MgA. K. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004173/14/2017-1322, ze dne 28.04.2017;  

4.9. spis č. 487 - odvolání pana V. H. (za otce V. H.) proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262004287/15/2017-1322, ze dne 28.04.2017;  

4.10. spis č. 496 - odvolání pana V. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004421/16/2017-1322, ze dne 25.05.2017;  

4.11. spis č. 488 - odvolání pana F. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004181/14/2017-1322, ze dne 28.04.2017;  

4.12. spis č. 489 - odvolání paní PhDr. Š. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003417/12/2017-1322, ze dne 26.05.2017;  

4.13. spis č. 490 - odvolání pana M. L. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004224/15/2017-1322, ze dne 17.05.2017;  

4.14. spis č. 491 - odvolání pana Ing. Z. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004391/16/2017-1322, ze dne 28.04.2017;  

4.15. spis č. 514 - odvolání pana L. I. (za dědečka J. S.) proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262002750/17/2018-1322, ze dne 20.02.2018.  

Průběh zasedání: 

1. Schválení programu jednání: 

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

Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 81. zasedání dle návrhu místopředsedy 
Etické komise.  

Pro Proti Nehlasoval 

7 0 0 

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 vedoucího Oddělení agendy zákona o třetím odboji Ústavu 
pro studium totalitních režimů, PhDr. Jana Synka, dále ředitelku Archivu 
bezpečnostních složek, Mgr. Světlanu Ptáčníkovou a 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.  
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Slova se ujala ředitelka Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlana Ptáčníková, 
která informovala všechny přítomné o tom, že se pokračuje v kompletaci Katalogu 
tiskopisů. Rovněž konstatovala, že  jsou v současné době Archivem plynule 
zpracovávány žádosti o odborná stanoviska pro Ministerstvo obrany ČR 
dle § 6 odst. 3 zák. č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.  
 
Poté promluvil delegovaný zástupce Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Jan 
Synek, který sdělil, že Etické komisi bylo postoupeno odborné stanovisko ve věci 
tělovýchovných organizací Sokol a Orel.  
Ve věci žádosti čj. 8918/2017-EKO uvedl, že Ústav pro studium totalitních režimů stále 
očekává archivní materiály od německého BstU.  
Z podnětu PhDr. Jana Synka proběhla diskuse ve věci odborného stanoviska, 
které bylo vypracováno Ústavem pro studium totalitních režimů na základě žádosti 
Etické komise, čj. 8570/2018-EKO a současně došlo k detailnímu upřesnění 
požadavku Etické komise, na základě kterého bude odborné stanovisko Ústavem 
pro studium totalitních režimů dopracováno. 
PhDr. Jan Synek, se z pověření ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, 
Mgr. Zdeňka Hazdry, Ph.D., dále dotázal, v jaké fázi se nachází řešení otázky 
webových stránek Etické komise, které byly dosud spravovány Ústavem pro studium 
totalitních režimů, neboť Ústav pro studium totalitních režimů, který spravuje stránky 
Etické komise, přechází na jiné rozhraní svých webových stránek a stránky Etické 
komise v současné podobě na něm nebude možné provozovat. 
V této věci si vzal slovo tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, který přítomným 
podal zprávu o výsledku jednání s odpovědnými pracovníky Odboru informatiky Úřadu 
vlády ČR a možnostmi řešení uvedené otázky. 
Závěrem tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, požádal PhDr. Jana Synka, zda by 
svým prostřednictvím referoval o výsledku výše uvedeného jednání řediteli Ústavu 
pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeňku Hazdrovi, Ph.D. a vznesl dotaz, zda by 
existovali nějaké přijatelné možnosti ze strany Ústavu pro studium totalitních režimů 
pro pokračující spolupráci v oblasti webových stránek Etické komise. 
 
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., předal slovo 
tajemníkovi Etické komise, Mgr. Josefu Mičkovi, který všechny přítomné informoval 
o tom, že se Sekretariát Etické komise bude dne 21.06.2018 stěhovat z budovy Úřadu 
vlády ČR, v ulici Vladislavova, do budovy Ministerstva dopravy. 
 
Následně postoupil slovo Mgr. Andree Šigutové, která přítomným členům Etické 
komise předložila návrhy naplánovaných termínů příštích jednání Etické komise. 
Členové Etické komise jednomyslně odsouhlasili datum konání zasedání Etické komise 
dne 07.08.2018 a vzali jej na vědomí. 
 
Dále Mgr. Andrea Šigutová seznámila přítomné členy Etické komise s níže uvedenými 
pietními shromážděními, kterých se každoročně v měsíci červnu zúčastňují zástupci 
z řad členů Etické komise.  
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Datum Čas Organizátor akce 
a místo konání 

Pietní akt 
 

21.06.2018 10.00 - MO, GŠ AČR a KPV 
- před budovou 
Generálního štábu AČR 

uctění památky 
generála Heliodora 
Píky 

26.06.2018 10.00 - SBPV 
- Čestné pohřebiště 
popravených a umučených 
politických vězňů a 
příslušníků druhého a 
třetího odboje v areálu 
hřbitova Ďáblice v Praze 8 

obětem rudého 
teroru 
z let 1948 až 1989 

27.06.2018 10.00 - KPV  
- u Pomníku obětem 
komunismu na pražském 
Újezdě 

uctění památky 
obětí komunismu 

27.06.2018 13.00 - KPV a VV Praha-Pankrác 
- autentické místo popravy 
dr. Horákové v areálu 
VV Praha-Pankrác 

uctění památky 
popravy               
JUDr. Milady 
Horákové 
a obětí politických 
procesů 
komunistického 
režimu 

 
Pozvánky s programem pietních aktů byly zaslány všem členům Etické komise 
elektronicky a rovněž jim byly postoupeny v tištěné podobě před zahájením jednání 
Etické komise.  
 
Přítomní členové Etické komise se vyjádřili ke své osobní účasti na těchto pietních 
setkáních a vzali shora citované informace na vědomí. 
 

3.3. pro informaci - odborné stanovisko ÚSTR ve věci tělovýchovných organizací 
Sokol a Orel - místopředseda Etické komise, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., předal slovo 
tajemníkovi Etické komise, Mgr. Josefu Mičkovi, který poděkoval prostřednictvím 
PhDr. Jana Synka, který na jednání zastupoval ředitele Ústavu pro studium totalitních 
režimů, Mgr. Zdeňka Hazdru, Ph.D., za vypracování odborného stanoviska ve věci 
tělovýchovných organizací Sokol a Orel. 

Přítomní členové Etické komise vzali shora citované informace na vědomí. 

 

3.4. pro informaci - podnět paní E. A. Y. na nečinnost ve věci žádosti o odškodnění, 
postoupený veřejné ochránkyni práv, Mgr. Anně Šabatové, Ph.D.,                          
čj. 17777/2018-EKO - místopředseda Etické komise, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., 
předal slovo tajemníkovi Etické komise, Mgr. Josefu Mičkovi, který seznámil přítomné 
s obsahem podnětu paní E. A. Y. na nečinnost ve věci žádosti o odškodnění, 
čj. 17777/2018-EKO, který byl postoupen veřejné ochránkyni práv. 

Každý z přítomných členů Etické komise obdržel kopii shora citovaného podnětu 
před zahájením jednání Etické komise. 

Po diskusi členů Etické komise bylo navrženo znění odpovědi, která bude odeslána 
k rukám veřejné ochránkyně práv. 

 
3.5. k projednání - žádost pana JUDr. J. S., právního zástupce pana J. H., o sdělení - 

místopředseda Etické komise, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., postoupil slovo tajemníkovi 
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Etické komise, Mgr. Josefu Mičkovi, který přednesl žádost pana JUDr. J. S., právního 
zástupce pana J. H., o sdělení.  

Každý z přítomných členů Etické komise obdržel kopii shora citované žádosti 
před zahájením jednání Etické komise. 

Následně v této věci proběhla diskuse členů Etické komise a poté bylo navrženo 
schválení znění odpovědi adresované JUDr. J. S., právnímu zástupci pana J. H. 

 

3.6. ke schválení - Výroční zpráva Etické komise za rok 2017 - Mgr. Josef Mička, 
tajemník Etické komise, přítomným členům Etické komise stručně připomněl obsah 
Výroční zprávy Etické komise za rok 2017, která byla členům Etické komise předána 
v tištěné a rovněž v elektronické podobě, a se kterou se na základě dohody 
z předchozího jednání Etické komise důkladně seznámili.  

Po odsouhlasení obsahu Výroční zprávy Etické komise za rok 2017 přítomnými členy 
Etické komise bylo navrženo schválení Výroční zprávy Etické komise za rok 2017. 

Usnesení: Etická komise schvaluje Výroční zprávu Etické komise za rok 2017. 
 

 
3.7. ke schválení - Zpráva o činnosti Sekretariátu Etické komise ke dni 31.12.2017 - 

Mgr. Josef Mička, tajemník Etické komise, pro přítomné členy Etické komise shrnul 
obsah Zprávy o činnosti Sekretariátu Etické komise ke dni 31.12.2017, která byla 
členům Etické komise předložena v tištěné a rovněž v elektronické podobě 
před zahájením jednání. 

Po odsouhlasení jejího obsahu přítomnými členy Etické komise bylo navrženo 
schválení Zprávy o činnosti Sekretariátu Etické komise ke dni 31.12.2017. 

Usnesení: Etická komise schvaluje Zprávu o činnosti Sekretariátu Etické komise ke dni 
31.12.2017. 
 
 
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 D č. 2 - návrh pana B. V. na obnovu řízení ke spisu č. 402 - odvolání pana B. V. 
proti rozhodnutí Etické komise, čj. 18014/2017-EKO-32, ze dne 18.04.2018 - bylo 
přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu 
neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.2. spis č. 434 - odvolání pana JUDr. K. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003825/13/2016-1322, ze dne 22.08.2016 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.3. spis č. 435 - odvolání pana O. Č. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003432/12/2017-1322, ze dne 25.05.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.4. spis č. 472 - odvolání pana F. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262001296/11/2017-1322, ze dne 28.02.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.5. spis č. 473 - odvolání paní B. Š., roz. B. (za manžela K. Š.), proti rozhodnutí 
Ministerstva obrany ČR, čj. 262004357/15/2017-1322, ze dne 24.02.2017 - bylo přijato 
rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti 
správního řízení je neveřejné; 
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4.6. spis č. 480 - odvolání pana V. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004170/14/2017-1322, ze dne 24.02.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.7. spis č. 484 - odvolání pana V. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004156/14/2017-1322, ze dne 29.03.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.8. spis č. 486 - odvolání paní MgA. K. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004173/14/2017-1322, ze dne 28.04.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.9. spis č. 487 - odvolání pana V. H. (za otce V. H.) proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262004287/15/2017-1322, ze dne 28.04.2017 - bylo přijato rozhodnutí, 
které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního 
řízení je neveřejné; 

4.10. spis č. 496 - odvolání pana V. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004421/16/2017-1322, ze dne 25.05.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.11. spis č. 488 - odvolání pana F. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004181/14/2017-1322, ze dne 28.04.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.12. spis č. 489 - odvolání paní PhDr. Š. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003417/12/2017-1322, ze dne 26.05.2017 - nebylo přijato rozhodnutí, odročuje 
se na další jednání Etické komis za účelem doplnění spisového materiálu; 

4.13. spis č. 490 - odvolání pana M. L. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004224/15/2017-1322, ze dne 17.05.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné; 

4.14. spis č. 491 - odvolání pana Ing. Z. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004391/16/2017-1322, ze dne 28.04.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které je 
součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 
neveřejné;  

4.15. spis č. 514 - odvolání pana L. I. (za dědečka J. S.) proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262002750/17/2018-1322, ze dne 20.02.2018 - 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.          PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. v. r.  


