
 

  

Zápis z 82. zasedání Etické komise ČR 

Datum: 09. srpna 2018 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký; 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: 8 

Omluvení členové: žádný 
Počet omluvených členů: 0 
 
Přítomní hosté: Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. 
Počet přítomných hostů: 1 
 
Omluvení hosté: plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA; Mgr. Světlana Ptáčníková 
Počet omluvených hostů: 2 
 
Přítomné osoby zařazené v Sekretariátu: Mgr. Josef Mička; Mgr. Vítězslav Suchomel; 
Mgr. Tomáš Zavadil 
Počet přítomných osob zařazených v Sekretariátu: 3 
 
Omluvené osoby zařazené v Sekretariátu: Mgr. Andrea Šigutová 
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, čj. USTR 554/2018; 
3.4. pro informaci - přípis účastníka řízení pana MUDr. J. H., spis č. 386, čj. 9453/2016-

EKO; 
3.5. pro informaci - seznámení se žalobou paní E. K. proti rozhodnutí Etické komise 

ze dne 15.05.2018, čj. 11079/2017-EKO-10, kterým bylo zamítnuto odvolání paní E. K., 
roz. H., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR ze dne 28.02.2017, 
čj. 262004002/13/2017-1322, o zamítnutí její žádosti o vydání osvědčení o účasti jejího 
zemřelého manžela pana E. K., v odboji a odporu proti komunismu. 
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4. Spisy k projednání: 

4.1. spis č. 486 – opravné rozhodnutí odvolání paní MgA. K. Š. proti rozhodnutí 

Ministerstva obrany ČR, čj. 262004173/14/2017-1322, ze dne 28.04.2017 (změna 

jména účastnice řízení); 

4.2. spis č. 468 - odvolání pana J. K. (za otce J. K.) proti rozhodnutí Ministerstva 

obrany ČR, čj. 262004231/15/2017-1322, ze dne 13.02.2017 - usnesení o zastavení 

řízení;  

4.3. spis č. 442 - podnět pana Z. B. k zahájení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí 
Etické komise, čj. 23512/2016-EKO-7, ze dne 13.02.2018;  

4.4. spis č. 477 - podnět pana M. F. k zahájení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí 
Etické komise, čj. 11080/2017-EKO-5, ze dne 12.03.2018;  

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

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

4.7. 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;  

4.8. spis č. 481 - odvolání pana P. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004078/14/2017-1322, ze dne 20.02.2017;  

4.9. spis č. 485 - odvolání pana I. S. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003529/12/2017-1322, ze dne 23.03.2017;  

4.10. spis č. 492 - odvolání pana plk. J. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002633/12/2017-1322, ze dne 28.04.2017;  

4.11. spis č. 493 - odvolání pana Ing. S. C. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003856/13/2017-1322, ze dne 13.06.2017;  

4.12. spis č. 494 - odvolání pana T. T. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004029/14/2017-1322, ze dne 18.05.2017;  

4.13. spis č. 495 - odvolání pana J. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004395/16/2017-1322, ze dne 18.05.2017;  

4.14. spis č. 502 - odvolání pana J. J. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004035/14/2017-1322, ze dne 15.09.2017;  

4.15. spis č. 503 - odvolání pana Ing. M. D. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004429/16/2017-1322, ze dne 12.09.2017;  

4.16. spis č. 521 - odvolání paní B. D., roz. H., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004786/17/2018-1322, ze dne 09.04.2018.  
 

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 82. zasedání dle návrhu předsedy Etické 
komise.  

Pro Proti Nehlasoval 

8 0 0 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé: 

3.1. jednání se zástupci ABS a ÚSTR - předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, přivítal 
na zasedání jménem svým i přítomných členů Etické komise čestného hosta, 
a to ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeňka Hazdru, Ph.D. 
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a zároveň omluvil ředitelku Archivu bezpečnostních složek, Mgr. Světlanu Ptáčníkovou, 
která se nemohla jednání Etické komise zúčastnit. Předseda Etické komise, Mgr. Jiří 
Kaucký, poté omluvil předsedu Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, 
plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, Ph.D., MBA, který se též nemohl jednání Etické 
komise zúčastnit. Následně předal slovo pozvanému hostu.  
 
Slova se ujal ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., 
který uvedl, že Etické komisi bylo na základě její žádosti, čj. 8570/2018-EKO, 
postoupeno dopracované odborné stanovisko, čj. USTR 554/2018. Ve věci žádosti 
čj. 8918/2017-EKO sdělil, že Ústav pro studium totalitních režimů stále očekává 
archivní materiály od německého BstU.  Z pověření ředitelky Archivu bezpečnostních 
složek, Mgr. Světlany Ptáčníkové, poskytl statistické údaje týkající se zpracovávaných 
žádostí o odborná stanoviska pro Ministerstvo obrany ČR dle 
§ 6 odst. 3 zák. č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu 
a uvedl, že k 31.07.2018 bylo celkově zpracováno a odesláno 4.585 stanovisek. 
Ve stádiu lustrací, vyhledávání a příprav archiválií pro digitalizaci a následné zpracování 
je 150 stanovisek. 
 
Přítomní členové Etické komise vzali shora citované informace na vědomí. 
 

3.2. pro informaci - materiální, technické a organizační zabezpečení činnosti Etické 
komise - předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, postoupil slovo tajemníkovi Etické 
komise, Mgr. Josefu Mičkovi, který přítomným členům Etické komise předložil návrhy 
možných termínů jednání Etické komise v měsíci září a říjnu 2018. Členové Etické 
komise odsouhlasili data konání zasedání Etické komise dne 20.09.2018 a dne 
11.10.2018. 
 
Dále tajemník Etické komise, Mgr. Josef Mička, zopakoval informace týkající se řešení 
otázky správy webových stránek Etické komise (www.etickakomisecr.cz), které již 
zazněly na předcházejícím zasedání Etické komise ve vztahu ke skutečnosti, že 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 souvislosti s nalezením řešení se předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, obrátil 
na ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeňka Hazdru, Ph.D., 
s dotazem, zda existují nějaké přijatelné možnosti ze strany Ústavu pro studium 
totalitních režimů pro pokračující spolupráci v oblasti správy webových stránek Etické 
komise.  
 
Slova se ujal ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., 
který požádal o poskytnutí časového prostoru k projednání věci s oprávněnými 
pracovníky Ústavu pro studium totalitních režimů. O jejím výsledku podá neprodleně 
zprávu Etické komisi. 
 
Přítomní členové Etické komise vzali shora citované informace na vědomí. 
 
Poté si vzal slovo předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, který informoval všechny 
přítomné členy Etické komise o návrhu novely zák. č. 262/2011 Sb., o účastnících 
odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, 
a zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená novela 
navrhuje zrušení Etické komise k 02.05.2022, přičemž působnost odvolacího orgánu 
přejde následně na ministra obrany. Novela též snižuje usnášeníschopnost Etické 
komise na tři členy v případě, že se uvolní funkce člena Etické komise a tato zůstane 
neobsazena. 
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V průběhu následné diskuze Etická komise vyjádřila nesouhlas se snížením kvora 
z pěti členů na tři přítomné, rozhodovací kvorum dva, neboť uvedené vede k degradaci 
kolektivního orgánu, jenž by měl kvůli reprezentativnosti mít členů devět a ze zákona 
musí najít shodu pěti členů. Dle názoru Etické komise uvedené snižuje důvěryhodnost 
a vážnost rozhodnutí  Etické komise jako celku. 
 
Etická komise se dále shodla, že přechod působnosti Etické komise na ministra obrany 
je problematický. Etická komise byla zřízena jako orgán vrcholně nezávislý, ustavovaný 
průřezově předními institucemi a představiteli České republiky, přičemž přechod 
agendy na ministra obrany neguje tento úmysl zákonodárce a obecně oslabuje agendu 
dle zákona č. 262/2011 Sb. 
 
Následně Etická komise diskutovala negativní dopad zrušení § 7 zákona 
č. 262/2011 Sb. na spolupráci s Archivem bezpečnostních složek a Ústavem pro 
studium totalitních režimů, která je pro odvolací řízení zakotvena v § 7 odst. 7 zákona 
č. 262/2011 Sb., kdy toto ustanovení je rušeno bez náhrady. Toto ustanovení je také 
základem širší spolupráce s těmito institucemi v rámci agendy dle zákona 
č. 262/2011 Sb. v obou instancích, přičemž zánik uvedené spolupráce by dále 
negativně ovlivnil výkon této agendy. 
 
Etická komise též dospěla v rámci diskuze k názoru, že by bylo třeba legislativně 
precizovat ustanovení týkající se nového běhu lhůt v souvislosti s přechodem 
působnosti Etické komise na ministra obrany. V současné podobě totiž přechodná 
ustanovení zakládají pochybnost co do rozsahu věcí, kterých se bude nový běh lhůt 
týkat, a existuje riziko, že by mohly být znovu rozhodovány věci již pravomocně jednou 
skončené. 
 
Závěrem Etická komise vyjádřila i obavy z explicitně neřešeného přechodu pasivní 
žalobní legitimace, neboť v době přechodu působnosti Etické komise na ministra 
obrany nebudou skončena všechna soudní řízení. 
 
Po proběhlé diskusi byl přijat závěr, že členové zašlou své případné připomínky 
sekretariátu tak, aby je mohl intimovat předkladateli. 

 
 
3.3. pro informaci - odborné stanovisko ÚSTR, čj. USTR 554/2018 - předseda Etické 

komise, Mgr. Jiří Kaucký, postoupil slovo tajemníkovi Etické komise, Mgr. Josefu 
Mičkovi, který poděkoval za zaslání odborného stanoviska. Následně přítomné členy 
Etické komise seznámil s obsahem postoupeného odborného stanoviska Ústavu 
pro studium totalitních režimů, které bylo dopracováno na základě upřesněného 
požadavku Etické komise z předchozího jednání Etické komise, a to k žádosti 
čj. 8570/2018-EKO.  
 
Přítomní členové Etické komise vzali shora citované informace na vědomí. 
 

3.4. pro informaci - přípis účastníka řízení pana MUDr. J. H., spis č. 386, čj. 9453/2016-
EKO - předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, předal slovo tajemníkovi Etické 
komise, Mgr. Josefu Mičkovi, který s ohledem na to, že citovaný přípis byl zaslán, 
včetně starších přípisů, všem členům Etické komise elektronicky před zahájením 
jednání Etické komise a rovněž jim byl postoupen v tištěné podobě, stručně přednesl 
pouze nejdůležitější části přípisu. 
 
Přítomní členové Etické komise vzali shora citované informace na vědomí. 

 
3.5. pro informaci - seznámení se žalobou paní E. K. proti rozhodnutí Etické komise 

ze dne 15.05.2018, čj. 11079/2017-EKO-10, kterým bylo zamítnuto odvolání paní E. K., 
roz. H., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR ze dne 28.02.2017, 
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čj. 262004002/13/2017-1322, o zamítnutí její žádosti o vydání osvědčení o účasti jejího 
zemřelého manžela pana E. K., v odboji a odporu proti komunismu - tajemník Etické 
komise, Mgr. Josef Mička, přítomným členům Etické komise shrnul proběhlé správní 
řízení ve věci odvolání paní E. K., roz. H., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR 
ze dne 28.02.2017, čj. 262004002/13/2017-1322. Následně shrnul správní žalobu paní 
E. K., roz. H., ve věci rozhodnutí Etické komise ze dne 15.05.2018, čj. 11079/2017-
EKO-10.  
 
Přítomní členové Etické komise vzali shora citované informace na vědomí. 
 
Poté předseda Etické komise, Mgr. Jiří Kaucký, poděkoval hostu za jeho účast 
na jednání Etické komise a za poskytnuté informace a rozloučil se s ním. 

4. Spisy k projednání: 

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

4.2. spis č. 468 - odvolání pana J. K. (za otce J. K.) proti rozhodnutí Ministerstva 
obrany ČR, čj. 262004231/15/2017-1322, ze dne 13.02.2017 - 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. 442 - podnět pana Z. B. k zahájení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí 
Etické komise, čj. 23512/2016-EKO-7, ze dne 13.02.2018 - bylo přijato rozhodnutí, 
které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního 
řízení je neveřejné; 

4.4. spis č. 477 - podnět pana M. F. k zahájení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí 
Etické komise, čj. 11080/2017-EKO-5, ze dne 12.03.2018 - bylo přijato rozhodnutí, 
které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního 
řízení je neveřejné; 

4.5. 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 na další jednání Etické komise; 

4.6. spis č. 489 - odvolání paní PhDr. Š. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003417/12/2017-1322, ze dne 26.05.2017. PhDr. Petr Blažek, PhD. 
se se svolením předsedy Etické komise, Mgr. Jiřího Kauckého, ujal slova a uvedl, 
že je autorem ve správním řízení provedené rešerše dokumentů v Libri prohibiti 
vztahující se k  PhDr. Š. Š. V této souvislosti se následně ohradil proti tvrzením 
PhDr. Š. Š., že rešerši ve skutečnosti materiálně neprovedl. K tomuto uvedl, že rešerši 
provedl, nicméně žádné materiály ve vztahu k PhDr. Š. Š. a její činnosti v knihovně 
Libri prohibiti nenalezl. S ohledem na právní opatrnost následně PhDr. Petr Blažek, 
PhD. navrhl své vyloučení z projednávání věci dle § 14 správního řádu, čemuž Etická 
komise hlasováním vyhověla. Po projednání věci bez vyloučeného PhDr. Petra Blažka 
pak bylo Etickou komisi přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu 
a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné; 

4.7. 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 za účelem doplnění spisového 
materiálu;  

4.8. spis č. 481 - odvolání pana P. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004078/14/2017-1322, ze dne 20.02.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné; 

4.9. spis č. 485 - odvolání pana I. S. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003529/12/2017-1322, ze dne 23.03.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné; 
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4.10. spis č. 492 - odvolání pana plk. J. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262002633/12/2017-1322, ze dne 28.04.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné; 

4.11. spis č. 493 - odvolání pana Ing. S. C. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262003856/13/2017-1322, ze dne 13.06.2017 - nebylo přijato rozhodnutí, odročuje 
se na další jednání Etické komise za účelem doplnění spisového materiálu; 

4.12. spis č. 494 - odvolání pana T. T. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004029/14/2017-1322, ze dne 18.05.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné; 

4.13. spis č. 495 - odvolání pana J. V. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004395/16/2017-1322, ze dne 18.05.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné; 

4.14. spis č. 502 - odvolání pana J. J. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004035/14/2017-1322, ze dne 15.09.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné; 

4.15. spis č. 503 - odvolání pana Ing. M. D. proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004429/16/2017-1322, ze dne 12.09.2017 - bylo přijato rozhodnutí, které 
je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení 
je neveřejné; 

4.16. spis č. 521 - odvolání paní B. D., roz. H., proti rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 
čj. 262004786/17/2018-1322, ze dne 09.04.2018 - 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. 


