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IV. 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 

A. OBECNÁ ČÁST 

 
1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, (dále jen 

„zákon č. 262/2011 Sb.“) představuje ucelenou legislativní úpravu problematiky tzv. třetího či 

protikomunistického odboje, tj. aktivního odporu proti komunistickému režimu s cílem 

obnovit svobodu a demokracii v Československu. Hlavním účelem zákona č. 262/2011 Sb. je 

morálně ocenit statečnost žen a mužů, kteří s nasazením osobní svobody a často i s nasazením 

vlastních životů bojovali za vlast a hodnoty svobody a demokracie. Zákon č. 262/2011 Sb. 

vymezuje, co se rozumí odbojem a odporem proti komunismu, stanoví podmínky pro vydání 

osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, upravuje rehabilitace a stanoví 

některé úkoly Ministerstva obrany a Etické komise České republiky pro ocenění účastníků 

odboje a odporu proti komunismu (dále jen „Etická komise“), která je tímto zákonem rovněž 

zřízena. 

 

 Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu 

Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu se vydává na základě žádosti 

fyzické osoby, která v době nesvobody měla československé státní občanství nebo která ho 

byla rozhodnutím státních orgánů zbavena.  

Žádost o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu může být 

podána i jinou osobou, a to v případě, že osoba, které má být vydáno osvědčení účastníka 

odboje a odporu proti komunismu, zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou. V takových 

případech může žádost podat její manžel, rodič, dítě, jiný příbuzný v řadě přímé nebo 

sourozenec, popřípadě občanské sdružení (spolek) nebo jiná právnická osoba, jejichž 

předmětem činnosti je zkoumání historie, archivnictví, výchova, vzdělávání nebo ochrana 

lidských práv, anebo občanské sdružení (spolek) sdružující účastníky odboje proti nacismu 

nebo odboje a odporu proti komunismu nebo bývalé politické vězně (dále jen „jiná osoba 

podle § 6 odst. 2 zákona č. 262/2011 Sb.“).  

O žádosti o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu rozhoduje 

Ministerstvo obrany, odbor pro válečné veterány. Od počátku účinnosti zákona 

č. 262/2011 Sb. do června 2018 bylo u ministerstva podáno celkem 4969 žádostí, z čehož 

1930 jich bylo podáno jinou osobou podle § 6 odst. 2 zákona č. 262/2011 Sb., tj. v 38,8 % 

případů se jednalo o žádosti o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu 

pro osobu, která již nežije.  

Ministerstvo obrany si jako podklad pro své rozhodnutí opatří stanovisko Archivu 

bezpečnostních složek, popř. i stanovisko Ústavu pro studium totalitních režimů či jiných 

vědeckých institucí. Zákon č. 262/2011 Sb., ve znění zákona č. 195/2016 Sb., jednoznačně 

stanoví, že po dobu opatřování podkladů od vědeckých institucí neběží lhůty týkající se 
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provádění úkonů. Doba zpracování stanovisek především ze strany Archivu bezpečnostních 

složek totiž průměrně dosahuje 1000 dnů na žádost. Důvodem je jednak značné množství 

archivních dokumentů, které je nutné prostudovat a na jejich základě zpracovat odborné 

stanovisko, jednak velké množství žádostí o odborné stanovisko zaslaných Archivu 

bezpečnostních složek ze strany Ministerstva obrany.  

  Jsou-li splněny podmínky pro vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti 

komunismu, tj. je-li v řízení prokázáno, že žadatel, resp. osoba, pro kterou se žádá vydání 

osvědčení, svou aktivní účastí naplnila znaky odboje a odporu proti komunismu, ministerstvo 

rozhodne o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, v opačném případě 

žádost zamítne. Spolu s rozhodnutím o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti 

komunismu může ministerstvo, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky, rovněž 

rozhodnout o tom, že se účastníku odboje a odporu proti komunismu přiznává postavení 

válečného veterána. 

Od r. 2011 do konce r. 2017 Ministerstvo obrany rozhodlo celkem o 4508 žádostech, 

přičemž z toho vydalo 1475 osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. 

S přiznáním postavení účastníka odboje a odporu proti komunismu zákon pojí 

i vyplacení peněžitého příspěvku ve výši 100 tisíc Kč. Bylo-li rozhodnuto o účasti v odboji 

a odporu proti komunismu osoby, která již nežije, vyplatí se peněžitý příspěvek osobě, která 

byla manželem/manželkou účastníka odboje a odporu proti komunismu alespoň po část doby, 

po kterou účastník odboje a odporu proti komunismu uskutečňoval tento odboj a odpor. 

V tomto případě se peněžitý příspěvek vyplácí ve snížené výši 50 tisíc Kč. Manželu/manželce 

se peněžitý příspěvek nevyplatí, pokud se dopustil/a vůči osobě, která byla uznána účastníkem 

odboje a odporu proti komunismu, zavrženíhodného jednání, zejména spoluprací 

s bezpečnostními složkami.  

 

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

 

Etická komise je nezávislým správním orgánem, který rozhoduje podle § 7 odst. 1 

zákona č. 262/2011 Sb. především o odvoláních proti rozhodnutím Ministerstva obrany podle 

§ 6 odst. 3 a 6 zákona č. 262/2011 Sb. S účinností od 1. srpna 2016 je Etická komise příslušná 

i k provedení přezkumného řízení nebo k rozhodnutí o obnově řízení. Etická komise tedy není 

poradním nebo obdobným orgánem (jako např. rozkladová komise ministra), nýbrž je 

správním orgánem vykonávajícím veřejnou moc při rozhodování o subjektivních právech 

jednotlivých žadatelů o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu.  

 

Etická komise se skládá z devíti členů. Po dvou členech volí Poslanecká sněmovna, 

Senát, vláda a Rada Ústavu pro studium totalitních režimů, jednoho člena jmenuje prezident 

republiky. Předsedu Etické komise volí vláda z jí volených členů. Funkční období členů 

Etické komise je pětileté, nikdo nemůže být zvolen nebo jmenován více než dvakrát za sebou. 

 

První členové Etické komise byli zvoleni a jmenováni postupně v letech 2011 a 2012. 

Etická komise byla složena z těchto členů: 

 

Mgr. Jiří Kaucký předseda  zvolen vládou 
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PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. místopředseda zvolen Poslaneckou sněmovnou 

Prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. člen zvolen vládou 

JUDr. Stanislav Devátý, Dr. člen zvolen Poslaneckou sněmovnou 

PhDr. Marie Rút Křížková členka zvolena Radou ÚSTR 

JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. člen zvolen Senátem 

MVDr. Jiří Liška člen jmenován prezidentem republiky 

Miloslav Nerad člen zvolen Radou ÚSTR 

Mgr. Miloš Rejchrt člen zvolen Senátem 

 

Koncem roku 2016 začalo docházet k postupné obměně členů Etické komise, 

resp. někteří členové Etické komise byli v souladu s § 7 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb. 

zvoleni do funkce podruhé. Aktuálně je Etická komise složena z těchto členů: 

 

Mgr. Jiří Kaucký předseda  zvolen vládou 

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. místopředseda zvolen Poslaneckou sněmovnou 

Prof. PhDr. Jan Sokol, CSc. člen zvolen vládou 

PhDr. Petr Blažek, Ph.D. člen zvolen Senátem 

Doc. JUDr. Petr Pithart, CSc. člen zvolen Radou ÚSTR 

PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D. člen zvolen Poslaneckou sněmovnou 

Ludmila Rakušanová členka zvolena Radou ÚSTR 

Mgr. Miloš Rejchrt člen zvolen Senátem 

   

 

Z výše uvedeného vyplývá, že Etická komise je ve svém 2. funkčním období prozatím 

pouze osmičlenná, devátý člen Etické komise nebyl prezidentem republiky jmenován, 

resp. jmenovací proces člena Etické komise na místo MVDr. Jiřího Lišky nebyl dokončen. 

Funkční období stávajících členů Etické komise bude končit postupně od listopadu 2021 do 

května 2022.    

 

Etická komise zahájila svou činnost dne 11. června 2012. Ke dni 30. června 2018 

Etická komise obdržela k projednání celkem 531 spisů, z nichž na svých 81 jednáních 

projednala 498 spisů. V prvních letech své činnosti Etická komise řešila případy méně 

rozsáhlé a především méně složité. Nárůst spisové agendy, který byl navíc doprovázen i vyšší 

skutkovou složitostí řešených případů, Etická komise zaznamenala v letech 2014 a 2015. 

Tento nárůst podaných odvolání se pak v následujících letech 2016 a 2017 zastavil, i když od 

r. 2017 v důsledku změny právní úpravy spočívající v rozšíření kompetencí Etické komise na 

druhou stranu narostla spisová agenda týkající se podnětů k provedení přezkumného řízení 

a žádostí o obnovu řízení. I přesto lze na základě statistiky za první pololetí 2018 konstatovat, 

že spisová agenda Etické komise se výrazně snižuje. Počet spisů (jak odvolání, tak podnětů 

k přezkumnému řízení a žádostí o obnovu řízení) obdržených za I. pololetí 2018 je 

srovnatelný pouze s „nejslabším“ rokem v činnosti Etické komise, kterým byl r. 2013, 

a ve srovnání s předchozím r. 2017 dosahuje 25 %. 
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Konkrétní statistika činnosti Etické komise od zahájení její činnosti v r. 2012 až 

do konce I. pololetí 2018 je za jednotlivé roky uvedena v následující tabulce: 

 

 

 Odborné, organizační a materiální zabezpečení činnosti Etické komise zajišťuje 

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

komunismu (dále jen „Sekretariát“), jímž je samostatné oddělení zařazené na Úřadu vlády 

České republiky v Sekci Legislativní rady vlády. V rámci Sekretariátu je systemizováno 

6 služebních míst, z nichž jedno tvoří vedoucí oddělení. Vedoucí oddělení plní rovněž funkci 

tajemníka Etické komise. Hlavní náplní činnosti Sekretariátu je vypracovávání návrhů 

rozhodnutí Etické komise a dalších dokumentů vydávaných Etickou komisí, dále odborné, 

organizační, finanční a materiální zabezpečení její činnosti a zastupování Etické komise před 

soudy v řízeních o žalobách proti rozhodnutím nebo činnosti Etické komise a v jiných 

řízeních.  

 

 Pokud jde o materiální zabezpečení činnosti Etické komise, vláda České republiky 

přijala dne 9. května 2012 usnesení č. 332, jímž vyčlenila pro zajištění činnosti Etické komise 

v letech 2012 až 2017 finanční prostředky. Pro rok 2012 to bylo 7 647 tisíc Kč (z toho 3 255 

tisíc Kč na platy a ostatní osobní výdaje včetně sociálních výdajů), pro jednotlivé roky 2013 

až 2017 vždy 8 828 tisíc Kč (z toho 5 493 tisíc Kč na platy a ostatní osobní výdaje včetně 

sociálních výdajů). V jednotlivých letech 2012 až 2017 bylo z finančních prostředků 

přidělených na zabezpečení činnosti Etické komise ročně vyčerpáno nejvýše 55 %, a to 

v r. 2017. Z počátku (díky nejasnosti právní úpravy) byly vyčleněné finanční prostředky 

čerpány pouze na platy zaměstnanců Sekretariátu a na nákup materiálů a služeb potřebných 

k zajištění činnosti Etické komise, nikoli i na odměny členů Etické komise. Proto bylo 

v letech 2012 – 2016 čerpáno jen minimum prostředků (ročně v průměru 24 %) vyhrazených 

na činnost Etické komise. Od r. 2018 je činnost Etické komise plně financována z rozpočtu 

Úřadu vlády ČR. 

 

Právní úprava postavení a činnosti Etické komise byla do zákona inkorporována 

na základě pozměňovacího návrhu při projednávání navrženého zákona Poslaneckou 

sněmovnou (6. období Poslanecké sněmovny, sněmovní tisk č. 204). Předmětná úprava tudíž 

nebyla v průběhu jejího legislativního zpracování objektem širšího odborného posouzení 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2018 

(I. pololetí) 
Celkem 

Počet jednání 9 11 14 13 14 14 6 81 

Počet obdržených spisů 76 39 105 131 102 62 16 531 

Projednáno  64 46 69 85 104 85 45 498 

Rozhodnuto o udělení 

osvědčení 

/z toho rozhodnuto 

o udělení postavení 

válečného veterána 

4 

/0 

8 

/0 

15 

/1 

7 

/0 

10 

/1 

17 

/1 

9 

/0 

70 

/3 
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a oponentury, respektive posouzení vládou. Při následné aplikaci zákona č. 262/2011 Sb. 

v praxi byly zjištěny některé nedostatky této úpravy, spočívající jednak v nepřesnosti 

normativního textu, jednak v mezerovitosti právní úpravy, právní úpravu týkající se Etické 

komise nevyjímaje.  

 

První novelou zákona č. 262/2011 Sb. byl zákon č. 250/2014 Sb., jímž bylo s účinností 

od 1. ledna 2015 v zákoně č. 262/2011 Sb. výslovně stanoveno, že výkon působnosti Etické 

komise a její ostatní činnost odborně, organizačně, finančně a materiálně zabezpečuje Úřad 

vlády České republiky, dále že se Etická komise pro tyto účely považuje za organizační 

jednotku Úřadu vlády České republiky a že jednotlivými úkony v řízení, s výjimkou vydávání 

rozhodnutí, mohou být pověřeni státní zaměstnanci vykonávající státní službu v Úřadu vlády 

České republiky, přičemž jsou podřízeni pouze Etické komisi.  

 

Druhou novelou zákona č. 262/2011 Sb., která se dotýkala ustanovení o Etické komisi, 

byl zákon č. 195/2016 Sb. Tímto zákonem byla rozšířena působnost Etické komise, která 

s účinností od 1. srpna 2016 rozhoduje i o odvoláních proti usnesením Ministerstva obrany, 

kterými bylo řízení ve věcech uvedených v § 6 odst. 3 a 6 zákona č. 262/2011 Sb. zastaveno, 

a je příslušná k provedení přezkumného řízení a k rozhodnutí o obnově řízení, a to 

i v řízeních, v nichž bylo vydáno pouze prvostupňové rozhodnutí. Zákon č. 262/2011 Sb. byl 

také doplněn o ustanovení, jímž byl vyřešen negativní kompetenční konflikt mezi 

Ministerstvem obrany a Etickou komisí spočívající v nejasnosti, zda je Etická komise 

oprávněna rozhodovat pouze o odvoláních proti rozhodnutím Ministerstva obrany o nevydání 

osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu a proti rozhodnutím o zrušení tohoto 

osvědčení, tedy meritorním rozhodnutím ve věci, či zda je Etická komise v plném rozsahu 

nadřízeným správním orgánem Ministerstva obrany, odboru pro válečné veterány. 

Z novelizovaného znění nyní jednoznačně vyplývá, že Etická komise je nadřízeným orgánem 

Ministerstva obrany pouze co do rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím Ministerstva 

obrany podle § 6 odst. 3 a 6 zákona č. 262/2011 Sb. nebo proti usnesením Ministerstva 

obrany, kterými bylo řízení ve věcech uvedených v § 6 odst. 3 a 6 zákona č. 262/2011 Sb. 

zastaveno, a co do provedení přezkumného řízení nebo k rozhodnutí o obnově řízení 

(ve vztahu k rozhodnutím Ministerstva obrany podle § 6 odst. 3 a 6 zákona č. 262/2011 Sb.), 

v ostatních případech je nadřízeným správním orgánem Ministerstva obrany ministr obrany. 

Uvedenou novelou byly i konkretizovány podmínky členství v Etické komisi, do zákona 

č. 262/2011 Sb. byly doplněny definice bezúhonnosti a spolehlivosti. Po dlouhé době byla 

touto novelou vyřešena i problematika odměňování členů Etické komise za výkon jejich 

funkce. Zákon č. 262/2011 Sb. byl doplněn v tom směru, že členové Etické komise jsou 

za svou činnost odměňováni na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.  

 

 Zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 

mužů a žen 

 

Současný právní stav nemá bezprostřední ani sekundární dopady na rovnost mužů 

a žen a nevede k diskriminaci, neboť nijak nerozlišuje, ani nezvýhodňuje a nestanovuje pro 

žádnou z těchto skupin odlišné podmínky. 
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O vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu může žádat jakákoli 

osoba bez ohledu na pohlaví a rovněž členem Etické komise se může stát jakákoli fyzická 

osoba (tj. bez ohledu na pohlaví), která splňuje zákonem stanovené předpoklady, tj. je plně 

svéprávná, spolehlivá a bezúhonná.  

 

 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 

a žen 

 

Navrhovaná právní úprava spočívá v ukončení činnosti Etické komise. Důvodem 

této změny je postupný útlum agendy upravené zákonem č. 262/2011 Sb., tj. jak agendy 

spočívající v prvostupňovém rozhodování o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti 

komunismu, tak agendy spočívající v rozhodování o odvoláních proti rozhodnutí Ministerstva 

obrany či o jiných opravných prostředcích. 

 

Důvodem tohoto útlumu, a tedy i navrhovaných změn, je reálný pokles počtu žádostí 

o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu i podaných opravných 

prostředků proti prvostupňovému rozhodnutí, především odvolání, v posledních několika 

letech. Vzhledem k tomuto vývoji spisové agendy u správního orgánu I. stupně i u odvolacího 

správního orgánu lze očekávat, že v několika příštích letech Etická komise splní svůj účel 

a nadále nebude opodstatněné ji pro nedostatek spisového materiálu jako správní orgán 

zachovávat.  

 

S ohledem na skutečnost, že stávající členové Etické komise pro její 2. funkční období 

byli jmenováni v loňském roce (2017) a na konci roku předloňského (2016), a s ohledem na 

množství zatím nevyřízených žádostí podaných u Ministerstva obrany i odvolání a jiných 

opravných prostředků podaných Etické komisi, se nepovažuje za potřebné jim jejich pětiletý 

mandát zkracovat. Doba do uplynutí jejich funkčního období (nejpozději 2. května 2022), 

reálně téměř 4 roky, se považuje za adekvátní k dokončení agendy Etické komise, tedy 

k rozhodnutí u ní podaných odvolání, k provedení přezkumných řízení i rozhodnutí 

o žádostech o obnovu řízení, případně k provedení obnovených řízení, zvlášť i při zohlednění 

postupného snižování nápadu spisů k Etické komisi.  

 

Navrhuje se proto zrušit Etickou komisi ke dni následujícímu po dni, v němž uplyne 

funkční období těm členům Etické komise, kteří byli do funkce zvoleni nejpozději. 

Nejpozději mandát uplyne členům zvoleným vládou, tj. Mgr. Jiřímu Kauckému a prof. Janu 

Sokolovi, kteří byli zvoleni 2. května 2017 a jejichž funkce skončí dnem 2. května 2022. 

Tento přístup bude mít tedy za následek, že stávajícím členům Etické komise, pokud budou 

vykonávat funkci ke dni nabytí účinnosti navrhovaného zákona, tj. k 1. červenci 2019, se 

jejich funkční období mírně prodlouží a naopak novým členům se jejich mandát zkrátí.  

 

Zákon č. 262/2011 Sb. umožňuje, aby jiná osoba podle § 6 odst. 2 zákona 

č. 262/2011 Sb. podala žádost o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti 
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komunismu pro osobu, která již nežije; v takovém případě se, pokud jsou splněny podmínky 

pro vydání osvědčení, osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu uděluje 

in memoriam. Nelze tedy kalkulovat s předpokladem, že celá agenda týkající se třetího odboje 

v nejbližší době postupně zcela zanikne pro absenci osob oprávněných k podání žádostí. Pro 

tyto případy se tedy po zrušení Etické komise, resp. ukončení její činnosti, navrhuje přechod 

její dosavadní působnosti na ministra obrany, který je obecně nadřízeným správním 

orgánem Ministerstva obrany. Proti prvostupňovým rozhodnutím Ministerstva obrany by tedy 

byl jako opravný prostředek přípustný rozklad, o němž by na základě stanoviska rozkladové 

komise rozhodl podle obecné úpravy správního řádu ministr obrany. Právo účastníků řízení na 

přezkum rozhodnutí správního orgánu I. stupně bude nadále garantováno, pouze o něm bude 

rozhodovat jiný správní orgán. Stejně tak bude zachováno právo obrátit se v případě 

nespokojenosti s rozhodnutím odvolacího správního orgánu na správní soud, neboť 

i rozhodnutí o rozkladu je rozhodnutím správního orgánu, proti němuž lze podat žalobu 

ve správním soudnictví.  

 

Navrhovaný postup, tj. ukončení činnosti Etické komise a přesun její působnosti 

na ministra obrany, je podepřen statistikami rozhodovací činnosti v oblasti třetího odboje 

za posledních 6 let. Ze shromážděné evidence vyplývá, že nejvíce žádostí o vydání osvědčení 

účastníka odboje a odporu proti komunismu bylo podáno v prvních dvou letech účinnosti 

zákona č. 262/2011 Sb., kdy v r. 2011 bylo Ministerstvem obrany přijato 2234 žádostí a 1535 

žádostí v r. 2012, následně v r. 2013 však došlo k prudkému poklesu počtu žádostí, který se 

od té doby udržuje více méně na stejné úrovni, a lze konstatovat, že od r. 2013 do r. 2017, 

tj. po dobu 5 let, se počet žádostí podaných u ministerstva ročně pohybuje v průměru kolem 

220. Zároveň je možné ze statistik rozhodovací činnosti Ministerstva obrany a Etické komise 

dovodit, že ohledně žádostí, o kterých ministerstvo rozhodlo v letech 2011 - 2017, (4508) 

bylo zhruba v každém 9. případě podáno odvolání k Etické komisi (celkem podaných 

odvolání 515). Při aktuálním a očekávaném nápadu žádostí by při stejném vývoji mohlo být 

podáno do 30 odvolání ročně. Lze tedy objektivně předpokládat, že takové množství 

opravných prostředků by bylo možné vyřídit obecným postupem předpokládaným správním 

řádem, tj. v rámci řízení o rozkladu u ministra obrany. Ministerstvo obrany, resp. ministr 

obrany by nebyl takovým množstvím opravných prostředků neúměrně zatížen, na druhou 

stranu zachování zvláštního správního orgánu při takto nevelkém nápadu spisů by nebylo 

zcela efektivní.  

 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádný dopad na rovnost mužů a žen a nevede 

k diskriminaci. 

 

 

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

 

Navrhovaná právní úprava není absolutně nezbytná, nicméně vzhledem k postupnému 

ubývání spisové agendy týkající se třetího odboje jak na Ministerstvu obrany, tak u Etické 

komise se nejeví zachování stávající právní úpravy účelné a efektivní. Právní úprava měnící 

zákon č. 262/2011 Sb. v tom směru, že se v něm zruší ustanovení o Etické komisi a tím se 
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zruší i tento správní orgán, neruší problematiku a zejména možnost oceňování účastníků 

odboje a odporu proti komunismu jako takové. Agenda dosud vykonávaná Etickou komisí, 

ovšem do budoucna v podstatně menším rozsahu (podle předpokladů založených na vývoji 

spisové agendy za posledních několik let – viz výše), bude řešena podle obecné úpravy, 

kterou nabízí správní řád.  

 

 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s předpisy 

Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými 

právními zásadami práva Evropské unie 

 

Předkládaný návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, 

tj. s Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod a jinými ústavními zákony. 

Úprava obsažená v navrhovaném zákoně není předmětem regulace právem Evropské unie 

ani předmětem mezinárodních smluvních závazků České republiky. 

 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, a dopady na životní prostředí 

 

Navrhovaná právní úprava spočívající v ukončení činnosti Etické komise bude mít 

pozitivní dopad na státní rozpočet spočívající v úspoře finančních prostředků ve výši milionů 

korun vyčleněných na zajištění činnosti Etické komise, včetně odměn členů Etické komise. 

Usnesením vlády ze dne 9. května 2012 č. 332 bylo vyčleněno na činnost Etické 

komise v letech 2012 – 2017 celkem 51 787 tisíc Kč, z toho 30 720 tisíc Kč na platy, ostatní 

osobní výdaje včetně sociálních výdajů. Za roky 2012 – 2017 bylo z vyčleněných finančních 

prostředků celkem vyčerpáno 15 183 tisíc Kč, tj. necelých 30 %. Z těchto čerpaných 

prostředků pak převážná většina 15 020 tisíc Kč (98 %) byla použita na platy, odměny a jiné 

osobní výdaje včetně sociálních výdajů. 

Ukončením činnosti Etické komise proto dojde k úspoře finančních prostředků nyní 

vynaložených na materiální zabezpečení činnosti Etické komise, ale zejména na odměny 

členů Etické komise a platy státních zaměstnanců zařazených v Úřadu vlády České republiky 

a vykonávajících státní službu na Sekretariátu a na ostatní sociální výdaje za ně.  

V souvislosti s ukončením činnosti Etické komise se předpokládá i zrušení 

Sekretariátu, tj. oddělení o 6 služebních místech zařazeného v Sekci Legislativní rady vlády. 

Služební místa na něm systemizovaná budou muset být zrušena prostřednictvím změny 

systemizace. V takovém případě bude ve vztahu ke státním zaměstnancům vykonávajícím 

dosud státní službu na Sekretariátu postupováno v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o 

státní službě, a tito budou převedeni na jiné služební místo podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 234/2014 Sb. nebo pokud takový postup nebude možný (§ 62 odst. 1 zákona č. 234/2014 
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Sb.), budou zařazeni mimo výkon služby z organizačních důvodů podle § 62 zákona č. 

234/2014 Sb. Služební poměr by státním zaměstnancům skončil pouze v případě, že by marně 

uplynula lhůta 6 měsíců, po kterou by státní zaměstnanec byl zařazen mimo výkon služby [§ 

72 odst. 1 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb.]. 

V důsledku navrhovaného přechodu působnosti Etické komise na ministra obrany lze 

na druhou stranu očekávat mírný nárůst výdajů finančních prostředků v rámci Ministerstva 

obrany, především v souvislosti s vyplácením odměn členům rozkladové komise, která 

na ministerstvu funguje a jejímž úkolem je připravovat ministrovi návrhy rozhodnutí 

o rozkladu. Při předpokládaném nápadu spisů by ovšem zvýšení finančních nákladů mělo být 

ve srovnání s finančními náklady vynaloženými na činnost Etické komise jen minimální. 

Navrhovaná právní úprava spočívající v ukončení činnosti Etické komise nebude mít 

žádný dopad na specifické skupiny obyvatel, tj. zejména osoby sociálně slabé, osoby se 

zdravotním postižením a národnostní menšiny, ani dopady na životní prostředí. 

 

 

6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 

Navrhovaná právní úprava se netýká osobních údajů a nezasahuje do soukromí 

jednotlivců. 

 

 

7. Zhodnocení korupčních rizik 

 

Cílem navrhované právní úpravy je ukončit činnost Etické komise.   

Korupční rizika zůstávají v zásadě identická s dnešní situací a jsou s ohledem 

na rozsah a předmět návrhu minimální. 

Navrhovaná právní úprava nezužuje dosavadní míru zveřejňování údajů ve smyslu 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Etická komise bude nadále až 

do ukončení své činnosti poskytovat podle uvedeného zákona informace, resp. v souladu 

s ním vyřizovat žádosti o ně.  

 

 

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Navrhovaná právní úprava se netýká bezpečnosti ani obrany státu a nebude mít 

na bezpečnost a obranu státu žádné dopady. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 
K Čl. I (Změna zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu) 

 

K bodu 1 

 Navrhuje se v zákoně č. 262/2011 Sb. zrušit § 7, tj. ustanovení o Etické komisi, čímž 

bude dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (3. května 2022) Etická komise zrušena.  

 Důvody tohoto postupu jsou podrobně popsány v obecné části této důvodové zprávy 

a spočívají především v postupném útlumu spisové agendy tohoto správního orgánu, jak 

vyplývá z jejího vývoje za několik posledních let.  

 

K bodu 2 

 Tímto ustanovením dochází pouze k formálnímu promítnutí změny navrhované čl. I 

bodem 1, tj. zrušení Etické komise, do dalšího ustanovení zákona č. 262/2011 Sb. Nadále 

nebude třeba zachovávat v zákoně č. 262/2011 Sb. přístup do informačních systémů veřejné 

správy ani zrušeném správnímu orgánu, ani Úřadu vlády České republiky, který po zrušení 

Etické komise již nebude vykonávat žádnou agendu související s tzv. třetím odbojem, neboť 

se po ukončení činnosti Etické komise předpokládá i zrušení Sekretariátu. Přístup k údajům 

z informačních systémů veřejné správy bude nadále umožněn pouze Ministerstvu obrany.  

  

K Čl. II  

 

K bodu 1 

Tímto ustanovením se stávajícím členům Etické komise, pokud budou vykonávat 

funkci ke dni 1. července 2019 s výjimkou Mgr. Jiřího Kauckého a prof. PhDr. Jana Sokola, 

CSc., Ph.D., kteří byli opakovaně zvoleni do druhého funkčního období Etické komise 

nejpozději (2. května 2017), a kterým tedy jejich druhý mandát nejpozději uplyne (2. května 

2022), prodlužuje mandát do 2. května 2022. Některým současným členům Etické komise 

tímto bude mandát prodloužen pouze o 2 měsíce (PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.), některým 

o téměř půl roku (Ludmila Rakušanová, doc. JUDr. Petr Pithart, CSc.).  

Toto prodloužení doby výkonu funkce bylo zhodnoceno jako přiměřené a opět zvlášť 

s ohledem na klesající nápad spisů přidělených Etické komisi k vyřízení jako vhodnější než 

zrušit Etickou komisi k dřívějšímu datu či na několik málo měsíců nechat zvolit či jmenovat 

nové členy Etické komise.   

Vzhledem k tomu, že Etická komise v současné době není plně personálně obsazena 

(stále nebyl jmenován člen Etické komise prezidentem republiky), i s ohledem na případné 

jiné personální změny v Etické komisi po přijetí navrhovaného zákona nebo po nabytí 

účinnosti tohoto zákona (např. rezignace stávajícího člena komise a zvolení jiné osoby na jeho 

místo) byl přijat obdobný princip i pro případ, že po přijetí tohoto zákona nebo po nabytí 

účinnosti zákona, tj. po 1. červenci 2019, bude nový člen Etické komise jmenován či zvolen. 

Těmto novým členům ovšem navrhovaný zákon jejich mandát zkracuje a tito budou funkci 

vykonávat po omezenou dobu, která bude končit dnem 2. května 2022. 

Délku funkčních období jednotlivých stávajících členů Etické komise konkrétně uvádí 

následující tabulka: 
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člen 
orgán, který jej 

zvolil/jmenoval 

den zvolení/ 

jmenování 

den ukončení funkce délka 

prodloužení 

/zkrácení 

výkonu 

funkce 

(zaokrouhleno 

na celé 

měsíce) 

podle 

dosavadní 

právní úpravy 

podle 

navrhovaného 

zákona 

Mgr. Jiří Kaucký vláda 02.05.2017 02.05.2022 02.05.2022 ------- 

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. Poslanecká sněmovna 01.03.2017 01.03.2022 02.05.2022 + 2 měsíce  

Prof. PhDr. Jan Sokol, CSc. vláda 02.05.2017 02.05.2022 02.05.2022 ------- 

PhDr. Petr Blažek, Ph.D. Senát 18.01.2017 18.01.2022 02.05.2022 + 3 měsíce 

Doc. JUDr. Petr Pithart, CSc. Rada ÚSTR 21.11.2016 21.11.2021 02.05.2022 + 5 měsíců 

PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D. Poslanecká sněmovna 11.01.2017 11.01.2022 02.05.2022 + 4 měsíce 

Ludmila Rakušanová Rada ÚSTR 21.11.2016 21.11.2021 02.05.2022 + 5 měsíců 

Mgr. Miloš Rejchrt Senát 18.01.2017 18.01.2022 02.05.2022 + 3 měsíce 

 prezident republiky ? ? 02.05.2022 - ? 

 

K bodu 2 

Navrhované přechodné ustanovení řeší usnášeníschopnost Etické komise pro případy 

poklesu počtu jejích členů, pokud by k němu před jejím zrušením došlo a nepodařilo se 

z jakéhokoli důvodu uvolněné místo obsadit. Ustanovení jednoznačně stanoví, že Etická 

komise bude usnášeníschopná, pokud bude mít alespoň 3 členy. Toto ustanovení má sloužit 

spíše jako jakási pojistka pro případ, kdy by se nepodařilo najít například vhodné nové členy 

komise, nebo by se volba u orgánu oprávněného volit členy komise nepřiměřeně protahovala, 

preferencí samozřejmě je co největší personální obsazenost Etické komise a zejména její 

bezproblémové fungování.  

Z důvodu do budoucna nižšího očekávaného nápadu spisů u Etické komise se ovšem 

vychází z předpokladu, že Etická komise by byla krátkodobě schopna fungovat i v menším 

počtu členů. Toto řešení by s ohledem na postupně se blížící konec funkčního období Etické 

komise stanovený tímto zákonem mohlo být považováno orgány kompetentními volit členy 

komise i s ohledem na reálnou délku volebního procesu jako vhodnější, než obsazovat mandát 

člena Etické komise pouze na extra krátké období (např. několik měsíců).   

K tomuto pouze pro úplnost lze uvést, že Etická komise ve svém stávajícím složení 

funguje bezproblémově, její členové se jejích jednání pravidelně účastní bez nějakých větších 

absencí, jeví o její činnost a projednávanou agendu zájem, a zatím tedy z jejich strany 

nevznikají žádné náznaky nemožnosti nadále funkci vykonávat.   

 

K bodu 3 

 V důsledku zrušení správního orgánu je třeba řešit, zda a jaký správní orgán bude jeho 

dosavadní agendu nadále vykonávat. Etická komise rozhoduje podle § 7 odst. 1 zákona 

č. 262/2011 Sb. především o odvoláních proti rozhodnutím Ministerstva obrany podle 

§ 6 odst. 3 a 6 zákona č. 262/2011 Sb., do její působnosti ovšem s účinností od 1. srpna 2016 

patří přezkumné řízení nebo rozhodnutí o obnově řízení. 

 Jak již bylo uvedeno výše v obecné části důvodové zprávy, v případě tzv. třetího 

odboje nelze očekávat, že předmětná agenda, tj. vydávání osvědčení účastníka odboje 

a odporu proti komunismu v nejbližší době zcela zanikne, zejména protože zákon 

č. 262/2011 Sb. nestanoví datum, dokdy lze podat u Ministerstva obrany žádost o vydání 
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osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, a umožňuje, aby jiná osoba podle § 6 

odst. 2 zákona č. 262/2011 Sb. podala žádost o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu 

proti komunismu pro osobu, která již nežije, a aby osvědčení účastníka odboje a odporu proti 

komunismu bylo uděleno in memoriam. Pokud se tedy budou podávat ke správnímu orgánu 

I. stupně žádosti o vydání osvědčení, byť se očekává, že jich bude řádově pouze (ve srovnání 

s lety 2011 a 2012) několik stovek ročně, bude zachována možnost účastníka řízení podat 

proti rozhodnutí tohoto správního orgánu opravný prostředek.    

Po ukončení činnosti Etické komise se navrhuje využít obecnou právní úpravu 

správního řádu a umožnit bránit se proti rozhodnutím Ministerstva obrany pomocí rozkladu 

namísto odvolání. Navrhuje se proto po zrušení Etické komise přechod její dosavadní 

působnosti na ministra obrany, který je podle obecné právní úpravy nadřízeným správním 

orgánem Ministerstva obrany. 

 

K bodu 4 

 Tímto ustanovením se stanoví, že rozhodnutí vydaná Etickou komisí zůstávají i po 

jejím zrušení platná, resp. že práva a povinnosti na základě nich vzniklá nejsou ničím dotčena.  

Jedná se o ustanovení deklaratorní, jehož uvedení v návrhu zákona bylo zvoleno jen 

z důvodu zachování právní jistoty adresátů rozhodnutí Etické komise, mj. i s přihlédnutím 

k jejich věku. Toto ustanovení má pouze zabránit vzniku obav, že zákon tím, že ruší Etickou 

komisi, ruší rovněž komisí rozhodnuté věci, zejména přiznání postavení účastníka odboje 

a odporu proti komunismu. 

 

K bodům 5 a 6 

 Jedná se o standardní přechodná stanovení, která řeší situace související s přechodem 

působnosti Etické komise na ministra obrany. Nelze předpokládat, že ke dni ukončení činnosti 

Etické komise budou veškerá řízení zahájená u Etické komise pravomocně skončena 

a veškeré podání a podněty budou vyřízeny. Proto se navrhuje, aby tyto nedokončené 

a neprojednané věci byly předány Ministerstvu obrany a dokončeny ministrem obrany, 

tj. správním orgánem, na který zákonem přechází působnost Etické komise. Aby mohly být 

ministrem obrany řízení řádně dokončena a podání a podněty projednány, navrhuje se, aby 

lhůty stanovené správním řádem začaly běžet od začátku, a to i pro případ, že již marně 

uplynuly.  

 

K Čl. III (změna zákona o státní službě) 

 Do zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se pouze promítá zrušení Etické komise. 

Členové Etické komise jsou v zákoně o státní službě uvedeni jako jedni z osob, na které se 

tento zákon nevztahuje. Po zrušení Etické komise tedy nadále nebude třeba zachovávat pro 

její členy výjimku ze státní služby. 

 

K Čl. IV (Účinnost) 

 Navrhuje se tzv. dělená účinnost zákona. Dnem 1. července 2019 nabydou účinnosti 

pouze 2 přechodná ustanovení navrhovaného zákona, a to ustanovení, kterým se stanoví 

pevné datum ukončení funkce jak stávajících, tak případných nových členů Etické komise, 
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(čl. II bod 1) a ustanovení, které řeší usnášeníschopnost Etické komise před jejím zrušením 

pro případ poklesu počtu jejích členů (čl. II bod 2). 

Ostatní ustanovení zákona, která ruší Etickou komisi a která řeší přechod její 

působnosti, nabývají účinnosti až dnem 3. května 2022, tj. dnem následujícím po dni, kdy 

všem členům Etické komise nově uplyne jejich funkční období. 
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