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

Zápis ze 17. zasedání 

Datum: 23. července 2013 

Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký, PhDr. Marie Rút Křížková, Miloslav Nerad, prof. PhDr. 
Jan Sokol, CSc., Ph.D., Mgr. Miloš Rejchrt, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., JUDr. Stanislav 
Devátý, Dr. 

Počet přítomných členů: 7 

Omluvení členové: JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., MVDr. Jiří Liška 

Počet omluvených členů: 2 

Hosté dle čl. 4 Jednacího řádu Etické komise: 

Omluvení hosté: Petruška Šustrová, JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph. D., Mgr. Pavla Foglová, 
MUDr. Naděžda Kavalírová, Mgr. Světlana Ptáčníková 

Počet omluvených hostů: 5 

Sekretariát: Mgr. Martina Postupová, Mgr. Martina Horčičková, Mgr. Iva Kučerová, Mgr. 
Tereza Mazancová, Ivana Langmajerová 

Počet přítomných zaměstnanců sekretariátu: 5 

Návrh programu: 
1. úvod, přivítání, různé 

1.1. kontrola plnění úkolů: 

1.1.1. odpověď na vyjádření pana J. M. 

- úkol splněn 

1.2. různé: 

1.2.1. pro informaci – podání pana J. M. ze dne 4. 7. 2013 a 15. 7. 2013 

1.2.2. pro informaci – statistika spisů Ministerstva obrany ČR 

1.2.3. pro informaci – zpráva o činnosti sekretariátu Etické komise ke dni 30. 6. 2013 

1.2.4. pro informaci – odpověď pana RNDr. Petra Nečase, předsedy vlády ČR, 

na dopis pana JUDr. Stanislava Devátého 

1.2.5. podnět od KPV – pan J. S. 

1.2.6. stížnost – spis pana F. B. 

1.2.7. podnět k přezkumu – pan F. S. 
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2. spisy k projednání: 

2.1. spis č. 100 - Odvolání paní M. H.  proti rozhodnutí Ministerstva obrany 

č. j. 262000214/2012-1027 ze dne 13. 3. 2013 ve věci zemřelého L. V. 

2.2. spis č. 103 - Odvolání pana PhDr. V. D., Ph.D. proti rozhodnutí Ministerstva obrany 

č. j. 262000386/11/2013-1027 ze dne 15. 4. 2013. 

2.3. spis č. 104 – Odvolání pana M. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany 

č. j. 262000051/11/2013-1027 ze dne 15. 4. 2013. 

2.4. spis č. 105 – Odvolání pana M. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany 

č. j. 262002312/11/2013-1027 ze dne 15. 4. 2013. 

Schválení programu: 
Usnesení: 
Etická komise schvaluje program svého 17. zasedání. 

pro proti nehlasovalo 

7 0  0  

 

Průběh zasedání: 
1. Ad. 1. úvod, přivítání, různé 

1.2. různé: 

1.2.1. pro informaci – další podání pana J. M.– Etická komise podání pana J. M. 

projednala a vzala na vědomí (viz 16 jednání, bod 1.2.1.) a dále pověřila předsedu 

Etické komise vyřízením nebo odložením ad acta dalších obdobných podání téhož 

podatele bez nutnosti jejich projednání Etickou komisí s výjimkou takových 

podání, kde budou uvedeny zcela nové a z hlediska zákona č. 262/2011 Sb. 

relevantní skutečnosti, jimž by se Etická komise mohla zabývat. 

1.2.2. pro informaci – statistika spisů Ministerstva obrany ČR  – Etická komise byla 

informována o stavu vyřizování žádostí dle zákona č. 262/2011 Sb. Ministerstvem 

obrany.  

1.2.3. pro informaci - zpráva o činnosti sekretariátu Etické komise ke dni 30. 6. 2013 – 

Mgr. Postupová shrnula obsah zprávy o činnosti sekretariátu Etické komise. Etická 

komise vzala zprávu na vědomí. 

1.2.4. pro informaci – odpověď pana RNDr. Petra Nečase, předsedy vlády ČR, 

na dopis pana JUDr. Stanislava Devátého – Etická komise vzala odpověď 

bývalého předsedy vlády na vědomí.  
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1.2.5. podnět od KPV – pan J. S.– Etická komise podnět projednala a po prostudování 

spisového materiálu a po projednání věci rozhodla, že věc předá ministrovi obrany 

jako podnět k provedení přezkumného řízení dle § 94 a násl. správního řádu. 

Usnesení: 
Etická komise podá ve věci pana J. S. podnět ministru obrany k provedení přezkumného řízení 
rozhodnutí Ministerstva obrany č.j. 262000784/11/2012-1027 ze dne 29. 6. 2012 dle § 94 a 
násl. správního řádu. 

pro proti nehlasovalo 

6 0  1  

 

1.2.6. stížnost – spis pana F. B. – Etická komise posoudila podání paní M. S., dcery 

oceněného účastníka odboje a odporu proti komunismu, nazvané jako „odvolání 

proti nepřiznání finančního odškodnění“ jako stížnost dle § 175 odst. 1 správního 

řádu, a proto bude toto podání postoupeno dle § 12 správního řádu usnesením 

Ministerstvo obrany k vyřízení. 

Usnesení: 
Etická komise postoupí dle § 12 správního řádu usnesením podání paní M. S. jako stížnost dle 
§ 175 odst. 1 správního řádu Ministerstvu obrany. 

pro proti nehlasovalo 

7 0  0 

 

1.2.7. podnět k přezkumu – pan F. S. – Etická komise posoudila podání pana F. S. jako 

podnět k provedení přezkumného řízení rozhodnutí Ministerstva obrany č.j. , 

k jehož vyřízení však není příslušná, a proto bude podnět postoupen dle § 12 

správního řádu usnesením ministru obrany k vyřízení. 

Usnesení: 
Etická komise postoupí dle § 12 správního řádu usnesením podání pana F. S. jako podnět 
k provedení přezkumného řízení dle § 94 odst. 1 správního řádu ministru obrany k vyřízení. 

pro proti nehlasovalo 

7 0  0  

 

2. spisy k projednání: 

2.1. spis č. 100 - Odvolání paní M. H. proti rozhodnutí Ministerstva obrany 

č. j. 262000214/2012-1027 ze dne 13. 3. 2013 ve věci žádosti za zemřelého L. V. – bylo 

přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu 

neveřejnosti správního řízení je neveřejné. 
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2.2. spis č. 103 - Odvolání pana PhDr. V. D., Ph.D. proti rozhodnutí Ministerstva obrany 

č. j. 262000386/11/2013-1027 ze dne 15. 4. 2013 - bylo přijato rozhodnutí, které je 

součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 

neveřejné. 

2.3. spis č. 104 – Odvolání pana M. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany 

č. j. 262000051/11/2013-1027 ze dne 15. 4. 2013 - bylo přijato rozhodnutí, které je 

součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 

neveřejné. 

2.4. spis č. 105 – Odvolání pana M. B. proti rozhodnutí Ministerstva obrany 

č. j. 262002312/11/2013-1027 ze dne 15. 4. 2013 - bylo přijato rozhodnutí, které je 

součástí spisového materiálu a s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je 

neveřejné. 

 

Zapisovatel: Schválil: 

Mgr. Martina Postupová, v. r. Mgr. Jiří Kaucký, v. r. 
tajemnice Etické komise předseda Etické komise 
 


