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Etická komise České republiky 

pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 

Zápis z 20. zasedání 

Datum: 17. prosince 2013 

Přítomní členové: Miloslav Nerad, prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., Mgr. Miloš Rejchrt, 
PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., JUDr. Stanislav Devátý, Dr., JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., MVDr. 
Jiří Liška, PhDr. Marie Rút Křížková 
Počet přítomných členů: 8 

Omluvení členové: Mgr. Jiří Kaucký  
Počet omluvených členů: 1 

Hosté: 
Přítomní hosté: Mgr. Světlana Ptáčníková, PhDr. Emilie Benešová, Mgr. Pavla Foglová 
 
Počet přítomných hostů: 3 

Omluvení hosté: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph. D., 
Počet omluvených hostů: 1 

Sekretariát: Mgr. Martina Horčičková, Mgr. Tereza Mazancová, Mgr. Patrik Košický, Ivana 
Langmajerová 
Počet přítomných zaměstnanců sekretariátu: 4 

Návrh programu: 
1. úvod, přivítání, různé 

1.1. kontrola plnění úkolů: 

1.1.1. pro informaci – prezentace Etické komise (logo, novoročenky, dopisní papíry, 

leták o Etické komisi a sekretariátu) – (20/1.1.1.) 

- úkol trvá 

1.2. různé: 

1.2.1. pro informaci – pracovní cesta pracovníků sekretariátu Etické komise 

na Slovensko ve dnech 14. – 15. 11. 2013 – (20/1.1.2.) 

1.2.2. účast na vzpomínkových akcích ke Dni válečných veteránů a ke Dni boje 

za svobodu a demokracii – (20/1.1.3.) 

1.2.3. nové řešení zabezpečených stránek pro Etickou komisi 

1.2.4. rešerše právních úprav sousedních států týkající se problematiky odboje 

a odporu proti komunistickému režimu v těchto státech – (2013/12/1.2.3.) 
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2. spisy k projednání: 

2.1. spis č. 107 – Odvolání paní B. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany 

č. j. 262000408/11/2013-1027 ze dne 23. září 2013, kterým byla zamítnuta žádost 

o vydání osvědčení o účastni jejího zemřelého manžela, pana J. Š., v odboji a odporu 

proti komunismu. 

2.2. Spis č. 108 – Odvolání pana V. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j. 

262000464/11/2013-1027 ze dne 6. listopadu 2013. 

2.3. Spis č. 109 – Odvolání paní B. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j. 

262003154/12/2013-1027 ze dne 14. října 2013. 

2.4. Spis č. 110 – Odvolání paní R. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j. 

262000273/11/2013-1027 ze dne 31. října 2013. 

2.5. Spis č. 111 – Odvolání pana Z. J. proti rozhodnutí Ministerstva obrany 

č. j. 262000540/11/2013-1027 ze dne 31. října 2013. 

2.6. Spis č. 112 – Odvolání pana P. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany 

č. j. 262000383/11/2012-1027 ze dne 17. října 2013. 

 
Schválení programu: 
 
Usnesení: Etická komise schvaluje program svého 20. zasedání. (JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., 
a MVDr. Jiří Liška přišli později) 

pro proti nehlasovalo 

6 0  0  

 

Průběh zasedání: 
 

1.1. úvod, přivítání, různé – PhDr. Tomek uvítal přítomné a omluvil nepřítomnost 
Mgr. Kauckého a pozdní příchody JUDr. Kudrny a MVDr. Lišky; 

 
1.1.1. pro informaci – prezentace Etické komise (logo, novoročenky, dopisní papíry, 

leták o Etické komise a sekretariátu) – (20/1.1.1.) – členům Etické komise byly 

rozdány novoročenky, ke kterým poskytl podkladový materiál Archiv bezpečnostních 

složek a Hornické muzeum v Příbrami, a dopisní papíry s logem Etické komise; 

- úkol trvá v bodech logo – logo manuál, leták o Etické komisi a sekretariátu 

- úkol splněn v bodech novoročenky a dopisní papíry 
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1.2. různé: 

1.2.1. pro informaci – pracovní cesta pracovníků sekretariátu Etické komise na 

Slovensko ve dnech 14. – 15. 11. 2013 – (20/1.1.2.) – Mgr. Horčičková s Mgr. 

Košickým podali Etické komisi informaci k zahraniční pracovní cestě 

sekretariátu; 

1.2.2. účast na vzpomínkových akcích ke Dni válečných veteránů a ke Dni boje za 

svobodu a demokracii – (20/1.1.3.) – vzpomínkové akce ke dni válečných 

veteránů se zúčastnil Mgr. Kaucký a pan Nerad, kdy položili věnec 

k památníku neznámého vojína na Vítkově, vzpomínkové akce ke Dni boje za 

svobodu a demokracii se zúčastnil Mgr. Kaucký, PhDr. Tomek, pan Nerad, 

prof. Sokol a pan Rejchrt, kdy položili květiny k památníku Obětí komunismu 

na Újezdu a následně pak na Václavském náměstí; 

1.2.3. nové řešení zabezpečených stránek pro Etickou komisi – po jednání na 

Úřadu vlády bylo zpřístupněno nové prostředí pro sdílení neveřejných 

dokumentů Etické komise, ke kterému bude v průběhu ledna 2014 rozeslán 

členům Etické komise manuál; 

1.2.4. rešerše právních úprav sousedních států týkající se problematiky odboje 

a odporu proti komunistickému režimu v těchto státech – (2013/12/1.2.3.) – 

Mgr. Horčičková seznámila Etickou komisi s obsahem průběžné zprávy, která 

jim byla předána v písmené podobě, a informovala členy, že oslovené 

instituce v Polsku, Litvě, Maďarsku a Bulharsku zatím na dotaz ohledně 

právních úprav neodpověděly. 

 

Místopředseda Etické komise, PhDr. Tomek, předal slovo ředitelce Ústavu pro studium 

totalitních režimů, Mgr. Foglové, která požádala Etickou komisi o zpětnou vazbu k Usnesení 

Etické komise k situaci na Ústavu pro studium totalitních režimů ze dne 28. března 2013, s tím, 

že se nenaplnila obava, že by spolupráce mezi Etickou komisí a Ústavem byla narušena. 

Místopředseda Etické komise konstatoval, že ke spolupráci s Ústavem pro studium totalitních 

režimů nezaznamenal ze strany členů komise připomínky. 

Dr. Devátý vyjádřil nespokojenost s tím, že Ústav neparticipoval na vydání druhého dílu 

publikace „Vypovídat pravdu a nic nezamlčet; Parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění 

událostí 17. listopadu 1989“, když vydal první díl této publikace. Mgr. Foglová a Mgr. 

Benešová vyjádřily své stanovisko.  
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2. spisy k projednání: 

2.1. Spis č. 107 – Odvolání paní B. Š. proti rozhodnutí Ministerstva obrany 

č. j. 262000408/11/2013-1027 ze dne 23. září 2013, kterým byla zamítnuta žádost 

o vydání osvědčení o účastni jejího zemřelého manžela, pana J. Š., v odboji a odporu 

proti komunismu – bylo přijato rozhodnutí, které je součástí spisového materiálu a 

s ohledem na zásadu neveřejnosti správního řízení je neveřejné. 

2.2. Spis č. 108 – Odvolání pana V. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j. 

262000464/11/2013-1027 ze dne 6. listopadu 2013 – bylo přijato rozhodnutí, které je 

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

neveřejné. 

2.3. Spis č. 109 – Odvolání paní B. M. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j. 

262003154/12/2013-1027 ze dne 14. října 2013 – bylo přijato rozhodnutí, které je 

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

neveřejné. 

2.4. Spis č. 110 – Odvolání paní R. P. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j. 

262000273/11/2013-1027 ze dne 31. října 2013 – bylo přijato rozhodnutí, které je 

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

neveřejné. 

2.5. Spis č. 111 – Odvolání pana Z. J. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j. 

262000540/11/2013-1027 ze dne 31. října 2013 – bylo přijato rozhodnutí, které je 

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

neveřejné. 

2.6. Spis č. 112 – Odvolání pana P. K. proti rozhodnutí Ministerstva obrany č. j. 

262000383/11/2012-1027 ze dne 17. října 2013 – bylo přijato rozhodnutí, které je 

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

neveřejné. 

 

 

 
Zapisovatel: 

 
Schválil: 
 
 
 

Mgr. Martina Horčičková PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. 
tajemnice Etické komise místopředseda Etické komise 
 


