
N OV E L A  JE DN A C Í HO Ř Á D U  

  

Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 

 

Podle § 7 odst. 6 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu 

(dále jen „zákon č. 262/2011 Sb.“) a § 134 odst. 5 správního řádu, přijímá Etická komise České 

republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen „komise“) tuto novelu 

jednacího řádu Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti 

komunismu (dále jen „jednací řád“), přičemž jednací řád mění komise takto: 

 

Čl. I 

1. V Čl. 4 odst. 4 se v první větě slova „zástupce sekretariátu“ nahrazují slovy „osoby zařazené 

v sekretariátu“. 

2. V Čl. 4 odst. 4 se v druhé větě slova „Jednání komise se může účastnit“ nahrazují slovy 

„Jednání komise se mohou účastnit osoby přibrané k projednávání věci dle čl. 8a jednacího řádu 

a dále“. 

3. V Čl. 4 odst. 4 se třetí věta „Jednání se rovněž mohou účastnit náměstek místopředsedkyně 

vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády a vedoucí Úřadu vlády.“ nahrazuje touto větou 

„Jednání se rovněž mohou účastnit náměstek předsedy Legislativní rady vlády a vedoucí Úřadu 

vlády.“ 

4. V Čl. 4 odst. 6 se nahrazuje v první větě slovo „Komise“ slovem „komise“. 

5. V Čl. 5 odst. 1 se věta „Jedná-li komise jako správní orgán, přednáší úvodní slovo 

k projednávanému bodu tajemník.“ za slovem „tajemník“ doplňuje o tato slova „ , či jím pověřená 

osoba zařazená v sekretariátu“. 

6. V Čl. 8 odst. 1 se slova „místopředsedkyně vlády a předsedkyně“ nahrazují slovem 

„předsedy“. 

7. V Čl. 8 odst. 2 se věta druhá „Tato činnost je sekretariátem pravidelně k 30. 6. a 31. 12. 

běžného roku vyhodnocována a předkládána komisi ke schválení. V roce 2012 se tak poprvé stane 

k 30. 8.“ nahrazuje touto větou „Tato činnost je sekretariátem pravidelně do 30. 6. běžného roku 

vyhodnocována za předcházející rok a předkládána komisi ke schválení.“. 

8. Mezi Čl. 8 a Čl. 9 se vkládá nový Čl. 8a tohoto znění: 
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„Čl. 8a 

Osoby přibrané k projednávání věci 

Osoby přibrané k projednávání věci jsou osoby, u nichž komise shledá důvod konzultovat je 

ve věci projednávaných bodů jednání a za tímto účelem je požádá (v souladu s Čl. 4) o spolupráci, 

případně je přizve (v souladu s Čl. 4) na své jednání. Osobami přibranými k projednávání věci 

mohou být především odborníci z oblasti práva či historie, osoby, které se odborně věnují 

problematice související s předmětem úpravy zákona č. 262/2011 Sb., a dále také držitelé osvědčení 

účastníka odboje a odporu proti komunismu dle zákona č. 262/2011 Sb. Osoby přibrané 

k projednávání věci jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v rámci 

seznamování se s podklady k jednotlivým věcem a v rámci jednání Etické komise dozvěděly.“ 

9. Čl. 11 odst. 7 se vypouští a odst. 8 tohoto článku se přečíslovává na odst. 7 a odst. 9 tohoto 

článku se přečíslovává na odst. 8. 

10. V Čl. 12 se nahrazuje slovo „Komisí“ slovem „komisí“. 

 

Čl. II. 

1. Tato novela jednacího řádu byla chválena komisí dne 23. května 2017 a zároveň tímto datem 

nabývá účinnosti. 

 

 

 

Mgr. Jiří Kaucký 

předseda komise 


