
Eticlcí komise Ceské republilry pro ocenění účastníků odboje a odporu
proti komunismu

V Praze dne 19. zaÍi2012

Č.i.: t l9l0 l20l2_EKo

Yážený pane Hartmane,

Etické komisi České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti

komunismu (dále jen ,,Etická komise") byl dne 16. 8. 2012 ďoruč,en Vaš dopis stejného data,

ve kÍerém rozporujete současné složení Etické komise, které je dle Vašeho názoru

nepřijatelné, a to pro střet zájmi. Z důvodů ve Vašem dopise uvedených požadujete, aby

pan Miroslav Nerad a paní PhDr. Marie Rút Křížková byli z Etické komise odvoláni

a nallrazeni nezávislými a nestrann;ými osobami.

Etická komise na svém zasedání dne 10. 9. 2012 projednala Váš podnět a shledala

ho jako nedůvodný, ato z následujících důvodů:

Pan Miroslav Nerad i paní PhDr. Marie Rút Křížková byli do Etické komise řádně

zvoleni Ústavem pro studium totalitních režimů; to znalnrená, že splnili všechny podmínky,

které zákon č.26212011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu (dále jen ,,zál<on

č.26212011 Sb."), pro členství v Etické komisi stanoví. Vzhledem k tomu, že zékon

č. 50012004 Sb., správní řád (dále jen ,,správní Íáď*), nezná v rámci správního řízeru institut

obecného střefu zájmi, nelze řádně zvoleného nebo jmenovaného člena Etické komise a priori

vylučovat z jejibo j ednaní.

Správní řád upravuje námitku podjatosti uřední osoby jakoŽo úkon účastníka

konkrétního řizenl, dle $ 14 odst. 2 správního řádu. V takovémto konkrétrrím případě

samozřejmě nelze vyloučit situaci, kdy otrízka podjatosti člena Etické komise musí byt

,,ad hocoo řešena. Vzhledem k tomu, že Etícká komise je kolegiálním správním orgánem,

rozhoduje o vyloučení svého člena zprojednávaní konkrétního případu podle



ust. $ l34 odst.4 správního řádu, tedy Etická komise'sama roáodne o tom, zda jeden nebo

více jejích členů je v daném případě podjaty a z tohoto důvodu ho vylučuje z projednávríní

věci.

Vzhledem k tomu, Že nejste účastník konkrétního Íízeru vedeného před Etickou

komisí, ani se Váš podnět nevztahuje kžádné zprojednávaných věcí, nelze Váš podnět

posuzovat dle $ 14 odst. 2 správního řádu jako námitku podjatosti.

Ve věci odvolání, jmenování či volení členů Etické komise dle ust. $ 7 odst. 2 zékona

č.262l20t1 Sb. se prosím obraťte na příslušné instituce.

Za Etickou komisi
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