
 

 

 

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu 

proti komunismu 

 

 

V Praze 25. června 2015 

Č. j.: 18520/2014-EKO 

počet listů: 29 

 

 

R O Z H O D N U T Í 

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

správní orgán příslušný dle § 7 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu 

proti komunismu (dále jen „zákon č. 262/2011 Sb.“), rozhodla po projednání věci takto: 

Odvolání pana K. S., nar. dne …………., bytem …………. (dále jen „účastník řízení“), ze 

dne 15. 5. 2014, zastoupeného na základě plné moci ze dne 12. 5. 2014 a substituční plné 

moci ze dne 6. 11. 2014 JUDr. D. K., advokátem, ev. č. ČAK ….., proti rozhodnutí 

Ministerstva obrany č. j. 262000098/11/2014-1027 ze dne 25. 4. 2014, kterým byla 

zamítnuta žádost účastníka řízení o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti 

komunismu dle zákona č. 262/2011 Sb., s e podle § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

z a m í t á   

a rozhodnutí Ministerstva obrany č. j. 262000098/11/2014-1027 ze dne 25. 4. 2014   se  

 p o t v r z u j e. 

 

Odůvodnění  

Dne 21. 11. 2011 podal účastník řízení u Ministerstva obrany ČR (dále jen 

„ministerstvo“) žádost o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu 

dle zákona č. 262/2011 Sb.  

Ve své žádosti účastník řízení rekapituloval svůj život a činnost, v níž spatřuje svůj 

odboj či odpor proti komunistickému režimu. Uvedl, že se v roce 1969 účastnil revolty 

k 1. výročí srpna 1968 („letáky, bitka s československými vojáky poblíž Pavláku v Praze – 
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převrácená tramvaj, barikáda, vodní dělo“), a že byl dalších 20 let, tj. od roku 1971 do roku 

1990, „střídavě u lopaty“. Dále uvedl, že v roce 1969 byl signatářem oficiální žádosti 

u Ministerstva vnitra o založení dobrovolné kulturní organizace Jazzová sekce (dále též jen 

„JS“) a po jejím povolení byl nejprve místopředsedou, poté předsedou. Uvedl, že „původně 

legální činnost se v důsledku odmítání censury změnila na činnost zakazovanou“, že 

v dokumentech ministerstva zahraničí, vnitra a kultury JS „byla označována za státu 

nebezpečnou organizaci ohrožující bezpečnostní politiku KSČ“ a že ministerstva požadovala 

její zrušení a zřízení nápravy. Uvedl, že JS vyvíjela činnost na celém území ČSSR, měla 

3.000 oficiálních členů, avšak desetitisíce příznivců, a to ještě před vznikem Charty 77. Dále 

zmínil, že v rámci JS „se rozepisovaly publikace a informace“, že JS pořádala koncerty 

(Pražské Jazzové dny, amatérské přehlídky), filosofické přednášky a výstavy, přičemž „pod 

necensurovaným deštníkem se rychle shromažďovaly všechny generace, potlačované 

názorové proudy, vlasatci i vědečtí pracovníci. Koncentrace neoficiálních názorů, zprvu více 

sociálně-kulturních, než politických z centra v Praze 4 posiloval atomizované jednotlivce po 

celé republice. Ti vytvářeli menší anti-normalizační sítě …“. Dále účastník řízení rozvedl 

aktivity JS a popsal postoj normalizačního komunistického režimu vůči ní. Zmínil 

monitorování aktivistů JS a zasahování proti nim ze strany bezpečnostních složek během 

voleb, konferencí a kongresů, jichž se členové JS účastnili, dále zmínil rušení akcí 

pořádaných JS (např. Pražských jazzových dnů), kontrolování pošty, odebírání pasů, 

odposlech telefonů a sledování ze strany StB. Rovněž zmínil účast JS na první konferenci 

Helsinského procesu ve východním bloku v Maďarsku a styky se zahraničními diplomaty, 

návštěvy spisovatelů (Kurt Vonnegut nebo John Updike) či Madeleine Allbright a že JS měla 

tři doručovací kanály se Západem, které nebyly odhaleny.
1
 Zmínil také účast aktivistů JS na 

pouti na Velehradě v roce 1983, vydání Seifertovy Nobelovy řeči a ilegální vydání knihy 

Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále „provázené desítkami výslechů“. 

Účastník řízení dále popsal události z let 1986 – 1988, zejména uvěznění 5 členů výboru JS 

(včetně účastníka řízení). Uvedl, že JS vytiskla v pětitisících výtiscích manifest Hnutí za 

občanskou svobodu, který požadoval zrušení článku 4 tehdejší Ústavy a jehož se stal 

signatářem. Zmínil založení Artfora, jehož se stal předsedou, poté co „komunisté zřídili 

kolaborantskou Českou jazzovou společnost“ a účast členů Artfora na událostech v listopadu 

1989, včetně založení Občanského fóra. 

Účastník řízení ve věci dokladů prokazujících jeho tvrzený odboj a odpor proti 

komunistickému režimu odkázal na „tisíce stran několika ministerstev z části pravdivých, 

z části nepravdivých“ a dále na „rozkazy gen. L. a operativní svazky bývalé 10. správy MV 

ČSR“. Uvedl, že může předložit kilogramy písemností bývalé státní správy, ale neumí 

stanovit míru důležitosti pro tuto žádost. Poukázal na „tažení vedené [proti němu] zpěvákem 

J. H.“, které označil za zcela vymyšlené.  

K překážkám udělení osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu účastník 

řízení uvedl: „byl jsem jako každý v řídící funkci evidován v materiálech bezpečnostních 

složek, ale nevím v jakých souvislostech nebo snad funkcích“. Dále účastník řízení poukázal 

na skutečnost, že existuje policejní záznam o tom, že „je tahám za nos ve prospěch Jazzové 

                                                           
1
 Citace: „V r. 1986 jsme takto odeslali na Západ tisíce fotografických negativů o situaci v ČSSR.“ 



3 
 

sekce a je třeba ihned se mnou skončit a ,určitýmiʽ formami naopak sdělit zaměstnancům 

velvyslanectví USA v Praze, že je spolupracovník StB“. Poznamenal: „soud před 10 lety 

svědecky a grafologicky prokázal, že jsem byl neoprávněně evidován a vázací akt 

nepodepsal“ a odkázal na „rozsudek č. j. 37 C 117/99-60“. Dále uvedl, že byl kolektivní člen 

„Jednotného rolnického družstva Československo-sovietského priatelstva Kamenica nad 

Cirochou“, které se za něj postavilo během jeho věznění.
2
 

Do spisu bylo ministerstvem založeno několik odborných prací a informací z veřejných 

zdrojů pojednávajících o JS.
3
  

Ministerstvo svým usnesením ze dne 7. 12. 2011, č. j. 262000098/2011-1027, 

doručeným účastníkovi řízení dne 13. 12. 2011, řízení přerušilo do doby, kdy mu bude 

předloženo odborné stanovisko příslušných institucí. 

Ministerstvo se dne 6. 12. 2011 obrátilo ve smyslu ust. § 6 odst. 3 zákona 

č. 262/2011 Sb. se žádostí o spolupráci a předložení odborného stanoviska na Archiv 

bezpečnostních složek; dále se ministerstvo obrátilo dne 7. 12. 2011 na Úřad dokumentace 

a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR (dále jen „ÚDV“), dne 2.  1. 2012 na Národní 

archiv a  dne 14. 2. 2012 na Městský soud v Praze. 

ÚDV dne 20. 12. 2012 sdělil, že účastník řízení „prochází vyšetřovacím spisem č.j.: 

ÚDV-24/Vt-93 v procesním postavení oznamovatele podezření z trestné činnosti bývalého 

kapitána StB B. D., na kterého spolu s K. M. podal dne 22. 4. 1992 trestní oznámení pro 

podezření z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 trestního 

zákona. Příslušník SNB (StB) se měl spolu s dalšími podílet na nezákonné perzekuci Jazzové 

sekce. Z výslechu spolučlenů Jazzové sekce Ing. Č. H., T. K. vyplývá, že K. S. byl aktivním 

členem JS. Dále bylo zjištěno, že K. S. a další byli rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 

(2T 23/86) ze dne 11. 3. 1987 odsouzeni pro trestný čin nedovoleného podnikání dle § 118/1 

tr. zákona, proti rozsudku si podali odvolání, které Městský soud v Praze usnesením ze dne 

12. 5. 1987 zamítl. Detailní informace o činnosti K. S. či JS nejsou ve spise přítomny. Lze 

však předpokládat publikační a osvětovou činnost v hudební oblasti, neboť dle písemné 

zprávy Obvodní prokuratury pro Prahu 4 vyplývá existence věcí vydaných členy JS orgánům 

činným v trestním řízení v době jejich trestního řízení, a to různé písemnosti, plakáty atd. Jiné 

informace o konkrétních aktivitách K. S. nemáme, a proto odkazujeme na jiné zdroje. Pro 

úplnost rovněž uvádíme, že podezření z trestné činnosti příslušníků SNB bylo odloženo dle § 

159/4 tr. řádu dne 19. 1. 1994, neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit 

trestní stíhání konkrétní osoby.“ 

                                                           
2 

Účastník řízení zřejmě mínil kolektivní členství v SČSP, které mělo souviset s jeho zaměstnáním v uvedeném družstvu. 
V dalších podáních zmínil statečnost tohoto zaměstnavatele, když mu „dali razítko o zaměstnání do občanského průkazu“ 
a nebyl tak trestně stíhán pro příživnictví. 
3
 TOMEK, Oldřich: Akce Jazz; Securitas Imperii, č. 10, s. 235 –s. 327;  

Eva Králíková: Jazzová sekce a výtvarné umění, Bakalářská diplomová práce, Masarykova univerzita Brno, FF MU, Ústav 
hudební vědy, 2009; 
Informace o K. S. publikované na webových stránkách: www.hutka.cz/new/html/srp.html; 
www.cibulka.net/nnoviny/nn1992/nn1792/obsah/4.htm; apod.  

http://www.hutka.cz/new/html/srp.html
http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1992/nn1792/obsah/4.htm
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Národní archiv dne 7. 3. 2012 zaslal ministerstvu kopie dokumentů nalezených 

ve fondu Ministerstva kultury, a to kopii „Oznámení trestné činnosti (§ 118 tr. zák.) – K. S., 

předsedy výboru a hlavního redaktora býv. Jazzové sekce SH - ČSR - nedovolené podnikání“ 

ze dne 13. 9. 1982, kopii „Záznamu o jednání s K. S. na MK ČSR dne 8. září 1982 v 13,15 

hod“, kopii „Záznamu z rozhovoru s K. S. na MK ČSR“ ze dne 19. 7. 1982, kopii spisu 

Ministerstva kultury ČSR, č. 1713/87, ve věci „Stížnost K. S. /t.č. Věznice Praha/, na 

Ministerstvo kultury“ ze dne 29. 1. 1987 a kopii spisu Ministerstva kultury ČSR, č. 1047/89, 

ve věci žádosti o osobní přijetí u ministra, kopii spisu Ministerstva kultury ČR, č. 13.594/92, 

ve věci náhrady mzdy a náhrady mzdy za dovolenou (včetně kopie Dohody o skončení 

pracovně-právního sporu mezi K. S. /a dalšími třemi osobami/ a Ministerstvem kultury ČR 

ze dne 30. 10. 1992 a kopie Dodatku této dohody ze dne 6. 11. 1992). Národní archiv rovněž 

potvrdil, že „…jméno K. S., nar. ………, prochází členskou evidencí ÚV KSČ. Z evidenčního 

štítku vyplývá, že výše jmenovaný byl členem KSČ od 21. 7. 1965 do roku 1970, kdy byl 

vyloučen.“ 

Městský soud v Praze, Centrální spisovna, poskytl dne 20. 3. 2012 kopii spisu 

vedeného pod č.j. 37C 117/99, včetně žaloby účastníka řízení ze dne 23. 8. 1999 proti 

žalovanému Ministerstvu vnitra ČR a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 12. 2000, 

č.j. 37C 117/99-60, o určení, že byl účastník řízení na základě osvědčení Ministerstva vnitra, 

č.j. 1 D – 14712/1-008/1-LU-91 ze dne 21. 6. 1999 neoprávněně evidován jako osoba 

uvedená v § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 451/91 Sb. 

Archiv bezpečnostních složek (dále jen „ABS“) ve svém odborném stanovisku ze dne 

21. 3. 2012 sdělil, že k osobě účastníka řízení shromáždil veškeré podklady, které tvoří 

„Vyšetřovací spis VV-01033/20-86 (přírůst. č. 2025-2052/91, bal. 68-70), informace 

o soudním procesu s představiteli JS pro MV, 987 (přírůst. č. 2292-2313/93, bal. 9), f. A-36 

(X. správa SNB), inv. 364, 365, 366, 367, 679, 691; Úřední záznam k vytěžení dokumentace 

ke stíhání Jazzové sekce, Dokumentace perzekucí proti Jazzové sekci - zpráva o stavu šetření 

(vyšetřovací spis sp. zn. ÚDV-61/VvK-95), spis arch. č. 749669 MV osobní svazek K. S. (f. 

Agenturní svazky); spis arch. č. 677997 MV – osobní svazek J. H. (f. Svazky 

kontrarozvědného rozpracování); spis arch č. 808320 MV - osobní svazek V. M. (f. Svazky 

kontrarozvědného rozpracování); Dílčí poznatky z obj. svazku OB-1926 MV a obj. svazku r. 

č. 9492 (fond Objektové svazky).“ 

ABS dále uvedl, že z archivních materiálů, které má k dispozici, vyplývá v souvislosti 

s ust. § 4 [odst. 1] zákona č. 262/2011 Sb., že /písm. a)/ účastník řízení nebyl příslušníkem 

nebo zaměstnancem bezpečnostních složek, s výjimkou základní nebo náhradní vojenské 

činné služby, a /písm. b)/ byl evidován v materiálech bezpečnostních složek jako jejich 

spolupracovník nebo tajný spolupracovník, avšak nevyplývá, že by byl členem pomocné 

stráže Veřejné bezpečnosti, pomocníkem pohraniční stráže nebo informátorem 

zpravodajského aparátu Komunistické strany Československa, ani jinak obdobně 

nespolupracoval s bezpečnostními složkami nebo Komunistickou stranou Československa. 

K tomu ABS dále uvedl, že k osobě účastníka řízení „byl dne 3. února 1976 Správou StB 

Praha zaregistrován svazek r.č. 25280 v kategorii D (důvěrník) pod krycím jménem 

HUDEBNÍK, 29. května 1979 převeden do kategorie A (agent), 14. září 1982 uložen 
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do archivu pod a. č. 729772 MV. Dne 4. března 1983 byl Správou StB Praha zaregistrován 

svazek r.č. 38129 v kategorii D, který byl 18. června 1984 archivován pod a.č. 749669 MV. 

Dále byl 7. ledna 1988 X. správou SNB zaveden svazek v kategorii S (signální), který byl 

8. prosince 1989 zničen.“ ABS dále upozornil, že „Z archivních dokumentů z provenience 

bezpečnostních složek bývalého komunistického režimu vyplývá, že žadatel měl být v roce 

1976 získán ke spolupráci jako důvěrník do tzv. problematiky styků československých občanů 

s pracovníky zastupitelského úřadu USA v Praze. K tomuto tématu měl podat pouze okrajové 

informace, byl úkolován do prostředí tzv. volné mládeže, kde měl z titulu předsedy Jazzové 

sekce působit, proti pronikání protisocialisticky orientovaných osob na oficiální scénuʽ. 

V roce 1979 byl převeden do kategorie agent. Do roku 1982 mělo proběhnout 151 schůzek, 

z nichž mělo být zpracováno 229 zpráv
4
. Spolupráce byla ukončena z důvodu ,neserióznostiʽ 

a aktivní účasti na ,negativníʽ činnosti Jazzové sekce, jež již v té době byla objektem zájmu 

StB. V roce 1983 byl založen svazek v kategorii důvěrník, účelem spolupráce měla být 

kontrola kontaktů čs. občanů na pracovníky zastupitelských úřadů, především USA. 

Spolupráce byla ukončena v roce 1984, poněvadž po sdělení X. správy SNB měla být 

přehodnocena důvěryhodnost K. S. jako tzv. zpravodajského zdroje.“ ABS rovněž doporučil 

konfrontovat údaje v archivních materiálech s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 37C 

117/99-60. ABS rovněž konstatoval, že účastník řízení /písm. c)/ byl členem Komunistické 

strany Československa, a to od roku 1964, přičemž po roce 1969 měl být vyškrtnut pro 

údajnou pasivitu
5
; ABS doporučil ověřit tuto informaci v Národním archivu. Konstatoval, že 

z výše uvedených archivních materiálů, které má ABS k dispozici, nevyplývají další zákonné 

překážky podle § 4 odst. 1 písm. d) až i) zákona č. 262/2011 Sb. Závěrem ABS ve věci 

posouzení činnosti JS, jejímž byl účastník řízení čelním představitelem, a jeho trestního 

stíhání, odkázal na konkrétní prameny ve svém archivním fondu. 

Ministerstvo poté dne 23. 4. 2012 požádalo Ústav pro studium totalitních režimů (dále 

jen „ÚSTR“) o spolupráci a vypracování odborného stanoviska, a to jak ve věci  posouzení 

činnosti účastníka řízení, zejména v rámci činnosti JS, tak ve věci překážek pro vydání 

osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu dle § 4 zákona č. 262/2011 Sb.  

ÚSTR poskytl dne 12. 6. 2012 ministerstvu stanovisko, č.j. USTR-S 297/2012, v němž 

se podrobně, v rámci zadání ze strany ministerstva, vyjádřil k tématu „Jazzová sekce jako 

forma odboje a odporu podle § 3 zákona“ a k osobě žadatele (jeho činnosti i překážkám pro 

přiznání statusu účastníka odboje a odporu proti komunismu). 

Ministerstvo se dále s žádostí o spolupráci obrátilo na Štátny archív v Prešove, 

pobočka Humenné. Dne 26. 6. 2012 obdrželo ministerstvo odpověď, že v písemnostech JRD 

v Kamenici nad Cirochou nebyly nalezeny žádné informace k osobě účastníka řízení 

ani o činnosti Zväzu československo-sovietskeho priateľstva (SČSP). 

Ministerstvo zaslalo poté účastníkovi řízení sdělení ze dne 31. 7. 2012, označené jako 

„seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí“, a informovalo ho o právu vyjádřit se před 

                                                           
4
 Správné číslo je 299 zpráv. 

5
 Srov. ABS f., Agenturní svazky, Osobní svazek a.č. 749669 MV, Návrh na získání ke spolupráci ze dne 22. 4. 1979, s. 3. (sken 

7496669_MV_1_3_0014-17); Memorandum ze dne 24. 4. 1979, s. 2 (sken 749669_MV_3_3_0020-24.jpg). 
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vydáním rozhodnutí ke shromážděným  podkladům. Na uvedené sdělení reagoval účastník 

řízení telefonicky a následně dne 10. 8. 2012 nahlédl do spisu. Účastník řízení uvedl, 

že „poznatky, které příslušníci StB získali, dávali do úst jiným osobám, aby nekompromitovali 

své skutečné informátory. To je zmíněno v souvislosti s překážkou v § 4 odst. 1 písmeno b) 

zákona č. 262/2011 Sb.“. 

Ministerstvo se dne 7. 12. 2012 znovu obrátilo se žádostí o spolupráci a předložení 

odborného stanoviska na ÚSTR; ministerstvo požádalo ÚSTR o podrobnější posouzení 

činnosti účastníka řízení v rámci JS a především o podrobnější posouzení evidence a činnosti 

účastníka řízení v rámci jeho styků s StB.  

Do spisu založil správní orgán I. stupně rovněž dokument označený jako „Posouzení 

žádosti K. S.“ vypracovaný dne 10. 12. 2012 JUDr. H. M. V uvedeném posudku 

zpracovatelka poukazuje zejména na skutečnost, že účastník řízení dosáhl pravomocného 

rozhodnutí soudu, že byl evidován jako spolupracovník StB neoprávněně, a doporučila 

doplnit dokumentaci ministerstva „o eventuální svědectví osob, pokud takové existují, že 

v důsledku spolupráce K. S. s StB by byly nějak perzekuovány či jiným způsobem poškozeny“.  

Ministerstvo dále opatřilo „Historický posudek k osobě K. S., nar………, 

č.j. 262000098/11/2012“ vypracovaný dne 17. 12. 2012 J. G. V tomto vyjádření J. G. popsal 

význam činnosti Jazzové sekce, zejména její působení na mladou generaci, a vyjádřil svůj 

názor, že „Nejpozději od konce sedmdesátých let byl však vystaven K. S. i tzv. aktivisté 

Jazzové sekce tlaku politickému a ten stále zesiloval. Vyústil ve skutečnost, že K. S. podepsal 

spolupráci s StB v domnění, že upoutá veškerou pozornost této instituce na svou osobu 

(co více si přát, než získat samotnou hlavu Jazzové sekce) a ušetří tak ostatní aktivisty. 

Domníval se také, že na rozdíl od mnohých, on tuto roli zvládne a celou dobu, jak je patrné 

i ze svazku Hudeník, hrál s StB hru. Svou ,spolupracíʽ nikomu neublížil a skutečnost, že i jiní 

z Jazzové sekce byli nakonec předvoláváni na výslechy ve stále větší míře, svědčí jen 

o pochopitelné neznalosti pracovních metod StB a o nedocenění významu, který Jazzové sekci 

a její činnosti moc přikládala. (…) Podle mého názoru jde v případě jmenovaného 

o dlouholetý, aktivní a rozsáhlý odpor proti totalitnímu režimu a je zcela na místě ,prominutíʽ 

překážky“ jak to umožňuje zákon č. 262/2011 Sb. (§ 4 odst. 3 s přihlédnutím k § 4 odst. 2).“ 

V příloze zaslal J. G. text M. Ch., aktivisty Jazzové sekce, hudebníka a signatáře Charty 77, 

samizdatově publikovaný v roce 1987. 

Dne 31. 1. 2013 obdrželo ministerstvo žádost účastníka řízení o sdělení stavu řízení 

ve věci jeho žádosti o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. K této 

žádosti informovalo ministerstvo účastníka řízení telefonicky dne 26. 2. 2013, že čeká na 

stanovisko ÚSTR. 

Dne 10. 4. 2013 byla prostřednictvím datové schránky zaslána ministerstvu plná moc, 

v níž účastník řízení zmocnil „ke všem administrativním úkonům  a k úředním jednáním“ 

ve věci jeho žádosti JUDr. R. V.; dne 15. 4. 2013 byla ministerstvu doručena kopie originálu 

plné moci. Dne 18. 4. 2013 se žadatel znovu písemně dotazoval na stav řízení ve věci jeho 

žádosti. Ministerstvo tedy dne 19. 4. 2013 požádalo ÚSTR o poskytnutí informace o stavu 

zpracování odborného stanoviska týkajícího se účastníka řízení. Dne 25. 4. 2013 informovalo 
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ministerstvo účastníka řízení i jeho právního zástupce o doručení tohoto stanoviska 

ministerstvu.
6
 

Dne 22. 4. 2013 bylo ministerstvu doručeno v pořadí druhé odborné stanovisko 

ÚSTR, č.j. USTR-S 297/2012. V uvedeném stanovisku se ÚSTR vyjádřil podrobněji zejména 

k překážce vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu dle § 4 odst. 1 písm. 

b) zákona č. 262/2011 Sb. ÚSTR ve svém stanovisku znovu potvrdil a dále rozvedl informace 

uvedené již v jeho stanovisku ze dne 12. 6. 2012.
7
 

S ohledem na stanovisko ÚSTR požádalo ministerstvo dne 14. 5. 2013 Národní archiv 

o dohledání dokumentů k historii Jazzové sekce a k osobě účastníka řízení. 

V návaznosti na stanovisko ÚSTR provedlo ministerstvo několik výslechů svědků. Dne 

23. 5. 2013 provedlo výslech svědka M. Ch., dne 24. 5. 2013 výslech svědka J. N., dne 27. 5. 

2013 výslech svědka M. Č. a dne 4. 7. 2013 svědka J. H.
8
 Podání svědeckých výpovědí se 

účastník řízení ani jeho zástupce i přes vyrozumění o jejich konání ze strany ministerstva 

nezúčastnil.
9
 

Dne 10. 6. 2013 zaslal Národní archiv ministerstvu dokumenty z fondu Jazzová sekce 

(EL NAD 1917), zejména korespondenci účastníka řízení se státními orgány, včetně 

korespondence s Ministerstvem kultury
10

 a korespondence z výkonu trestu odnětí svobody, a 

rovněž kopie částí soudních spisů (např. rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4, sp. zn. 2 T 

23/86), které jsou ve fondu uloženy. 

Ministerstvo dále požádalo dne 9. 7. 2013 Městský soud v Praze – Centrální spisovnu 

o poskytnutí kopie rozsudku, sp. zn. 37 C 117/99. Městský soud v Praze poskytl dne 

16. 7. 2013 požadovaný rozsudek ze dne 13. 12. 2000, č.j. 37 C 117/99-60 (právní moc dne 

7. 2. 2001).  

Dne 19. 7. 2013 se ministerstvo obrátilo se žádostí o spolupráci na Ministerstvo kultury 

ČR, ve věci poskytnutí informací ohledně pracovního poměru paní M. J., na tomto 

ministerstvu. Ministerstvo kultury požadované informace poskytlo dne 16. 8. 2013 (vyjádření 

ze dne 15. 8. 2013). 

Dne 20. 2. 2014 zaslalo ministerstvo účastníkovi řízení i jeho právnímu zástupci sdělení 

označené jako „Doplnění seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí“ (datované 

19. 2. 2014), v němž ho informovalo o podkladech pro vydání rozhodnutí ve věci jeho 

žádosti, poučilo jej znovu o jeho procesních právech a požádalo o případné vyjádření do 15 

dnů ode dne doručení tohoto sdělení. Dne 28. 2. 2014 byl ministerstvu doručen přípis 
                                                           
6
 Dne 25. 4. 2013 byly ministerstvu doručeny 2 DVD příloh s archivními materiály. 

7
 K obsahu stanoviska ÚSTR ze dne 22. 4. 2013 blíže v odůvodnění rozhodnutí.  

8
 Ministerstvo se rovněž ve věci podání svědecké výpovědi telefonicky spojilo s P. Š., která je zmiňována ve spisovém 

materiálu účastníka řízení. Na základě sdělení paní Š., že nemá žádné poznatky k osobě účastníka řízení, které by mohla 
uvést jako svědkyně v tomto řízení, ministerstvo paní Š. k podání svědecké výpovědi nepředvolalo. 
9
 Srov. kopie plné moci ze dne 10. 4. 2013, kterou účastník řízení zmocnil JUDr. R. V., Ph.D. „ke všem administrativním 

úkonům a úředním jednáním … ve věci jeho žádosti o vydání osvědčení ve smyslu zákona č. 262/2011 Sb. … vedené k  mojí 
osobě Ministerstvem obrany, pod č.j. 262000098/2011“. 
10

 Ministerstvo kultury č. 155/81 ve věci „řešení otázek činnosti Jazzové sekce“ a č. 1 828/83 ve věci „stížnost v pracovní 
záležitosti“; 
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účastníka řízení ze dne 25. 2. 2014, v němž se zejména vyjádřil k osobě J. H. a obsahu jím 

podané svědecké výpovědi, a dne 17. 3. 2014 vznesl účastník řízení písemný dotaz na 

ministerstvo: „O které konkrétní akce se od r. 1969 do 1989 jednalo, a které Váš odbor 

považuje za nejdůležitější, aby žadatelé splnili podmínky zákona a naopak, kteří odborníci 

Odboru rozhodující o těchto žádostech na podobných akcích viditelně působili tak, aby o tom 

měli čest rozhodovat.“ 

Ministerstvo posoudilo žádost účastníka řízení i všechny shromážděné podklady a dne 

2. 5. 2014 vydalo rozhodnutí, že se žádost účastníka řízení o vydání osvědčení účastníka 

odboje a odporu proti komunismu zamítá. Správní orgán prvního stupně v odůvodnění svého 

rozhodnutí, č. j. 262000098/11/2014-1027, po zevrubném popisu řízení a shromážděných 

podkladů pro rozhodnutí, konstatoval, že „žadatelova činnost v rámci JS byla prokázána 

a naplňuje ustanovení § 2 zákona ve spojení s § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona a § 3 odst. 3 

zákona. Další šetření však prokázalo, že žadatel byl členem KSČ a spolupracovníkem StB. 

I přestože osobní spis arch. č. 749660 MV, vedený StB k osobě žadatele je torzovitý 

a neobsahuje všechny materiály důležité pro určení rozsahu a intenzity této spolupráce, 

šetřením ÚSTR byly dohledány podklady, na základě kterých je možné obsah spisu alespoň 

částečně rekonstruovat. Z nich vyplývá, že žadatel se s příslušníky StB vědomě scházel, byl 

jimi úkolován a předával jim požadované informace. Překážka přiznání postavení účastníka 

odboje a odporu proti komunismu podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona ve spojení s překážkou 

podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona brání vydání osvědčení.“ Závěrem ministerstvo uvedlo: „… 

s přiznáním postavení účastníka odboje a odporu proti komunismu se pojí významné 

společenské uznání vysokého mravního uvědomění žadatele v době nesvobody. Přiznání 

takového statusu osobě, na níž by ležel jen stín pochybnosti, v jakém rozsahu spolupracovala 

či nespolupracovala s totalitní mocí, by zásadním způsobem snížilo význam udělovaného 

ocenění a jeho vysokou společenskou prestiž a znevážilo by zásluhy těch osob, které 

si s komunistickým režimem nijak nezadaly. Z tohoto důvodu nemůže být žadateli osvědčení 

vydáno.“ Závěrem ministerstvo konstatovalo: „Na základě shora uvedených skutečností 

dospělo ministerstvo k závěru, že v daném případě nebyly naplněny zákonem stanovené 

podmínky pro vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Proto bylo 

rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.“ 

Rozhodnutí ministerstva bylo účastníkovi řízení doručeno dne 2. 5. 2014. Proti tomuto 

rozhodnutí podal účastník řízení prostřednictvím svého právního zástupce dne 15. 5. 2014 

v zákonné lhůtě odvolání; odvolání bylo ministerstvu doručeno dne 19. 5. 2014. V podaném 

odvolání k Etické komisi České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti 

komunismu (dále jen „Etická komise“) tehdejší právní zástupce účastníka řízení
11

 

zrekapituloval činnost a význam JS a roli, resp. působení účastníka řízení v rámci ní; dále 

konstatoval, že na základě uvedeného ministerstvo shledalo, že „činnost účastníka řízení 

i jeho aktivity v rámci Jazzové sekce, naplňují formu odboje odporu podle § 3 odst. 2 písm. a) 

                                                           
11

 Do spisu byl v průběhu odvolacího řízení, dne 8. 8. 2014, založen originál plné moci ze dne 12. 5. 2014, kterou účastník 
řízení zmocnil advokátku, JUDr. R. V., Ph.D., k jeho zastupování v řízení před Etickou komisí. JUDr. R. V. Ph.D. byl následně 
pozastaven výkon advokátní činnosti (www.cak.cz). Dne 6. 11. 2014 udělila JUDr. R. V., Ph.D. substituční plnou moc pro 
zastupování v řízení o žádosti účastníka řízení advokáta JUDr. D. K., č. ev. ČAK … . Originál substituční plné moci byl do spisu 
založen dne 1. 7. 2015.  

http://www.cak.cz/
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a b) zákona a § 3 odst. 3 zákona.“ Dále uvedl, že „s ohledem na skutečnost, že shromážděné 

podklady konstatovaly rovněž i existenci dvou zákonných překážek bránících vydání 

osvědčení, byly i tyto údaje podrobeny zkoumání“ a shrnul v kostce zejména obsah 

jednotlivých svědeckých výpovědí (M. Ch., J. N., M. Č. a J. H.). K výpovědi svědka J. H. 

uvedl: „Žadatel si na tomto místě dovoluje podotknout, že toto vyjádření J. H. je 

konstruováno pouze na jeho osobním dojmu a pocitu a stojí naprosto osamoceno oproti 

množství dalších svědectví o skutečné činnosti a styku žadatele a StB. Žadatel dále uvádí, že 

informace svých spolupracovníků řadila StB k jiným spolupracovníkům, kteří takové 

informace nemohli přinést, aby předešla diskreditaci těch osob, kteří informace ve skutečnosti 

přinášejí. Dle archivních materiálů měl žadatel podávat informace o lidech, se kterými se 

reálně nestýkal či se s nimi setkal až po roce 1989. Dále některé z archiválií ve svazku arch. 

č. 749669 uvádějí, že žadatel podmiňoval spolupráci s (sic) nezasahováním do činnosti 

Jazzové sekce. V tom případě by mělo být aplikováno ustan. § 4 odst. 2 zákona a k této 

překážce by se nemělo přihlížet. Některá svědectví a již zmíněná studie O. T. upozorňují na 

fakt, že žadatel cíleně předával StB jen neužitečné informace.“ Účastník řízení dále 

prostřednictvím svého právního zástupce uvedl, že „jako každý řídící pracovník byl evidován 

v materiálech bezpečnostních složek“ a odkázal na rozsudek Městského soudu v Praze 

v Praze, sp. zn. 37 C 117/99, ze dne 13. 12. 2000, který rozhodl „o neoprávněnosti evidence 

jeho osoby jako osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 451/1991 Sb. …“ (…) 

„Žadatel má tedy soudně prověřené negativní lustrační osvědčení, které bylo stvrzeno 

soudním grafologem a třemi důstojníky bývalého ministerstva vnitra.“ Dále upozornil, že 

byl v roce 1970 z KSČ „vyškrtnut, a to pro svou pasivitu.“ Dále uvedl: „V souvislosti 

s překážkou přiznání osvědčení dle ustan. § 4 odst. 1 písm. b) zákona žadatel uvedl, že 

Městský soud v Praze rozhodl o neoprávněnosti evidence osoby žadatele v materiálech StB. 

Žadatel se v tomto smyslu neztotožňuje s uvedeným názorem Ministerstva obrany, že určení 

neoprávněnosti evidence osoby žadatele je rozhodné pouze pro účely zjištění existence 

překážky podle ustan. § 1 lustračního zákona. Negativní lustrační osvědčení jako takové sice 

nemusí být samo o sobě, jak uvedlo Ministerstvo obrany zcela určující pro konstatování, že 

žadatel s StB nikdy nespolupracoval, ale je nutné na něj hledět jako na důkaz, který 

objektivně prokazuje neoprávněnost evidence žadatele v materiálech StB. Ministerstvo 

obrany uvažovalo o prominutí překážky podle ustan. § 4 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb. 

s odkazem na možnost, že žadatel se do styku s StB dostal na základě vlastního uvážení ve 

snaze umožnit Jazzové sekci pokračovat v činnosti, když tato možnost je potvrzena i textem 

archiválií ve svazku arch. č. 749669, které upozorňují, že žadatel svou spolupráci s StB 

podmiňoval nezasahováním do činnosti Jazzové sekce. Tuto možnost podporují i svědectví 

osob, které Ministerstvo obrany k věci vyslechlo a kteří obecně hodnotí činnost žadatele jako 

vysoce pozitivní. Naproti tomu stojí osamocené svědectví J. H., který nabyl dojmu a 

neprokázaného podezření, že byl žadatelem a jeho spoluprací s StB poškozen. Jak J. H. ve 

svém svědectví uvádí, jedná se pouze o jeho dojem a přesvědčení, které je v celé řadě dalších 

svědectví a jiných podkladů naprosto osamoceno. Žadateli se jeví jako nespravedlivé, že 

osamocené negativní svědectví J. H. o osobě žadatele je vyzdvihováno na úkor mnoha 

jiných svědectví osob, které osobu žadatele a jeho činnost hodnotí kladně. Žadatel má za to, 

že při posuzování chování jedinců v období komunistické totalitní moci, kteří s nasazením 

osobní svobody, bojovali proti tomuto režimu, je třeba toto chování posuzovat 
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proporcionálně a hodnotit reálné dopady a užitek takového chování. Smyslem zákona je 

zadostiučinění lidem, kteří v dobách nesvobody bránili demokratické hodnoty. Žadatel je dle 

zjištění ministerstva, zcela jistě jedním z těch, kteří demokratické hodnoty bránili. Účelem 

zákona je trvale připomínat ideály vlastenectví, cti, statečnosti a sebeobětování dalším 

generacím, to nelze bez hluboké analýzy dopadů činů, které žadatel v minulosti konal. 

Důvodová zpráva k zákonu se vyjadřuje ve smyslu respektování práva na vývoj každého 

jedince, a proto mají být posuzovány jednotlivé činy žadatele. Jelikož nedošlo k žádné 

takové analýze, máme za to, že je nutné ji provést před Etickou komisí České republiky. 

Žadatel je přesvědčen, že na základě shora uvedených skutečností a předložených podkladů 

splňuje všechny požadavky pro vydání osvědčení o jeho účasti v odboji a odporu proti 

komunismu.“ 

Etická komise obdržela rozhodnutí ministerstva společně se spisovým materiálem dne 

18. 6. 2014. Etická komise vyzvala účastníka řízení prostřednictvím jeho právního zástupce 

k předložení plné moci pro zastupování v odvolacím řízení před Etickou komisí. 

Po předložení řádné plné moci dne 8. 8. 2014 poučila Etická komise svým sdělením z téhož 

dne účastníka řízení prostřednictvím jeho právního zástupce o jeho procesních právech, 

zejména o právu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu 

a právu nahlížet do spisů dle ust. § 38 téhož zákona. Poučení bylo účastníku řízení 

prostřednictvím jeho právního zástupce doručeno dne 11. 8. 2014.  

Účastník řízení se dostavil k nahlédnutí do spisu, dne 26. 8. 2014; dne 28. 8. 2014 si 

převzal účastník řízení kopie vyžádaných listin ze spisu. Dne 1. 9. 2014 obdržela Etická 

komise přípis účastníka řízení, v němž se v bodu 1) vyjádřil „k vázacímu aktu“, přičemž se 

ohradil vůči stanovisku ÚSTR (dle kterého, jak uvedl, „nemusí být vázací akt vůbec sepsán, 

aby se občan stal spolupracovníkem StB“), popsal „pravidla“ získání/zavázání osob ke 

spolupráci ze strany StB („v mém případě k tomu mělo dojít ve vinárně někdy v roce 1979; 

spolupracovníkem může tedy být každý, na koho ústav, já nebo ulice ukáží…“) a v této 

souvislosti konstatoval, že „takto bylo rozpracováno statisíce osob, aniž by to tušilo.“ Znovu 

poukázal na skutečnost, že v roce 2000 vyhrál soud ve věci „…pravosti svého podpisu na 

vázacím aktu. Ministerstvo vnitra samo dodalo čtyři bývalé příslušníky a grafologa. (…) 

Příslušníci pod přísahou zaprotokolovali, že jsem nebyl vázán; grafolog pravost odmítl. Soud 

jsem vyhrál; MV ČSR se na místě neodvolalo. MO má tato zjištění v materiálech. Ignoruje jej, 

aniž by provedlo stejně kvalifikovaná šetření.“ V bodu 2) Ke mnou podávaným zprávám 

účastník řízení zmínil, že „stanovisko MO ČR ze dne 18. 6. 2014 uvádí, že jsem v letech 1976-

1982 podal 299 agenturních zpráv, z nichž se – jak MO ČR konstatuje – nedochovala 

žádná…Chci vědět jaké, koho poškodily, kde jsou svědectví. Nenechám to usnout.“ Účastník 

řízení dále zmínil, že se v souvislosti se svou funkcí v Jazzové sekci účastnil mnoha schůzek 

na různých úřadech, a dále „s českými zaměstnanci západních ambasád, provokatéry, Svazem 

skladatelů“ atd., přičemž „Vždy vznikaly zápisy – s mým i bez mého vědomí – které šly 

k důstojníkům min. vnitra, kteří měli daný úsek z titulu státobezpečnostní politiky na starosti. 

Dodnes žijí – jsou mladší než já. Nikdo z Vás se jich neptal. Vždy jsem vystupoval jako 

předseda dobrovolné kulturní organizace, která se postavila proti zrušení komunistickými 

úřady a odvolávala se na Helsinské dohody.“ V bodu 3) K panu H. – korunnímu důkazu 
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ministerstva obrany nejprve účastník řízení odcitoval „klíčovou větu z jeho protokolu, o 

kterou se odbor pro válečné veterány opřel“, a to „Ve chvíli, kdy jsem se rozhodl emigrovat, 

jsem si byl jistý, že se to policie dozví jako poslední.“ a uvedl, že pan H. přidal, že tuto 

informaci získala StB od něj [účastníka řízení]. Dále zmínil: „H. tento argument, jako 

náhodou, vybalil v roce 2000, kdy jsem kandidoval do Senátu. Neuspěl jsem.“ K tomuto bodu 

dále uvedl: „Příslušník vnitra, který H. výjezd doporučil nadřízeným, také žije. Panu H. 

prosadil rychlý a hladký průběh vycestování, získání výjezdních formalit a bezproblémový 

průjezd přes čáru (mj. byl potřebný souhlas i I. správy MV ČSR, která rozpracovávala spící 

agenty). Nikdo z emigrantů takový komfort neměl. Zpěvák mohl 18. října ve 14 hodin přejet 

hranice s veškerým majetkem naloženým na zadních sedadlech dokonce svého osobního vozu. 

(…) Jenže onen vstřícný příslušník je tentýž, který mi 27. 3. 1982 zavedl „Přestavbu“ 

(odposlech na telefony….), „Diagram“ (odposlech v místnostech Jazzové sekce) a „Nákup“ – 

tedy kontrolu pošty K. K. s….  a V….. . Tentýž, který mi dával „informace do huby“, když 

uváděl do hlášení, kdo je „pramen“. Nezáleželo na tom, že jsem stíhaného člověka v životě 

neviděl. Onen, který mi nechal sebrat pas. Později uvedl ministru Dostálovi, že to dělali 

všichni. Byl jsem u toho. Například jsem veden jako informátor na pana K., kterého jsem za 

normalizace ani jednou neviděl, neznal, nemluvil. Divím se, že znalci Ústavu po tom 

neskočili… zřejmě zavětřili, že by se blamovali… Stejně tak se vyhnuli svazkům dederonské 

Stasi, kde jsem veden jako nepřátelská osoba Německé demokratické republiky. Stejně tak 

polské Solidaritě, která můj portrét, když jsem byl ve vězení, dokonce vydala na ilegálních 

poštovních známkách. Pomýlení pana H. je logické – lží je, že se to StB měla dozvědět jako 

poslední. Zato dnes, po 35 letech, je to mocenský argument Odboru pro válečné veterány.“ 

Účastník řízení se dále vyjádřil k tomu, že dle stanoviska ÚSTR „panu H. zmařil vydání LP 

desky. (…).“ K tomu uvedl: „Existovaly dvě gramofonové firmy, které směly vydávat: 

Supraphon a Panton. Ediční plány byly na dva roky dopředu schvalovány oddělením kultury 

ÚV KSČ. Bylo zhola nemožné, aby kdokoliv jen „stínem podezřelý“ prošel několika nižšími 

schvalovacími patry. Osoba trestně stíhaná byla v edičáku zcela nemyslitelná
12

, stejně jako 

nemít kladný vztah k socialistickému zřízení. J. H., hlasitému odpůrci režimu, však bez 

problémů vycházely úspěšné singly. V roce 1974 LP Stůj břízo zelená, v roce 1976 Vandrovali 

hudci a v roce 1977 měl být na společné desce s dalšími folkaři. Tak hustou ediční frekvenci 

měli jen sluhové reálného socialismu. Škraloup mohl mít kdokoliv z dalších na desce: 

Hudebník, textař, návrhář obálky a další. On však jediný z interpretů, podepsal Chartu. A 

bylo vymalováno. Osamělou zmínku o panu H. máme v archívu Jazzové sekce z doby, kdy nás 

sebrali v Dobrušce za spolupořádaný rockový festival. V protokolu jej chválím. Nic víc. (…) 

V životě jsem H. viděl asi 5x. Neznalost situace je u zaměstnanců MO tragická, lživá, podjatá 

a žalovatelná.“ V bodu 4) členství v KSČ kolem roku 1968 a Svazu československo 

sovětského přátelství svého vyjádření účastník řízení uvedl: „Členství (v KSČ) možné je – 

nepamatuji se, je to čtvrt století – stejně, jako zda jsem podepsal 2000 slov – ale žádnými 

stranickými prověrkami jsem neprošel, pokud si je nevymyslí MO ČR. V r. 1970 jsem byl 

vyhozen k lopatě a do penze v roce 1990 jsem si neškrt. Kdo z vás? Ostatně, jestli jsem během 

Pražského jara byl, tak jsem hrdý. Nicméně jeho údajné trvání pěti let a následná aktivita 

v Jazzové sekci toto období anuluje.“  Ke členství v SČSP pak účastník řízení uvedl, že 

                                                           
12

 Účastník řízení zmiňuje, že pan H. měl být v té době údajně stíhanou osobou pro nedovolení podnikání.  
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v „Jednotném rolnickém družstvu československo-sovietského priatelstva v Kamenici nad 

Cirochou“ skutečně pracoval v Praze u lisu, a že „Sympatičtí východňári, kteří jezdili 

za odměnu jednou za rok ke Flekům, mne však řádně evidovali u úřadu důchodového 

zabezpečení, dali razítko do občanky, měl jsem víc peněz než dnes, vykašlali se na komunisty 

v Prahe a poskytli za mne záruku soudu ….“ V bodu 5) Zdroje, ze kterých Ústav pro 

studium totalitních režimů a ministerstvo obrany čerpali, vyjádřil účastník řízení zejména 

podiv/rozhořčení nad tím, že se ministerstvo při svém rozhodování (dle seznamu „Stručný 

přehled úkonů ve správním řízení“, kde uvádí odborné zdroje, ze kterých při svém 

rozhodování čerpalo), vycházelo jen z materiálů autorů, kteří však své informace neověřili 

přímo v materiálech, jimiž disponuje sama Jazzové sekce (v jejich fondech), ani Jazzovou 

sekci v této souvislosti samo nekontaktovalo. V bodu 6) Závěr účastník řízení konstatoval: 

„Pravomocným rozhodnutím soudu, před čtrnácti lety, není můj podpis pod tzv. vázacím 

aktem pravý. Odbor pro válečné veterány nemá doklady, kterou by (sic) mou vědomou 

spolupráci s StB prokazovaly. Existuje prý jen několik dokumentů z dílny StB, což nemusí 

znamenat, že pochází ode mne (uvedl jsem příklady H. a K.). Během tříletého šetření 

nepředložil (sic) důkazní břemeno. Přesto rozhodl v můj neprospěch, resp. v neprospěch 

Jazzové sekce.“ Na závěr citoval ze zprávy „Agenta Hlas Vídně“ ze dne 21. 10. 1980. 

Etická komise posoudila podané odvolání a přezkoumala napadené rozhodnutí 

ministerstva v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu (v rozsahu námitek účastníka řízení 

uvedených v odvolání a s ohledem na veřejný zájem) a shledala, že odvolání není důvodné.    

Účastník řízení spatřuje svůj odboj či odporu proti komunistickému režimu 

v Československu zejména ve svém působení v Jazzové sekci Svazu hudebníků ČSR 

v letech 1971 až do svého zatčení v roce 1986 a následně, po propuštění z vězení v roce 1988 

ve snaze o obnovení činnosti Jazzové sekce, což vedlo k založení Artfora. Dále ve své žádosti 

uvedl, že se v roce 1970 účastnil revolty k 1. výročí srpna 1969 („letáky, bitka 

s československými vojáky poblíž Pavláku v Praze – převrácená tramvaj, barikáda“). 

Ze spisového materiálu vyplývá, že účastník řízení patřil mezi zakladatele Jazzové 

sekce, která vznikla v roce 1971 v rámci Svazu hudebníků ČSR
13

 a která sdružovala příznivce 

jazzu
14

 a později i jiných hudebních směrů; účastník řízení byl jejím členem, později 

místopředsedou a od roku 1981 předsedou. Od poloviny sedmdesátých let 20. století rozvíjela 

JS více svou činnost a začala zásadním způsobem spoluvytvářet českou jazzovou a později 

též jazzrockovou a rockovou hudební scénu. JS byla pořadatelem mnoha kulturních akcí, 

z nichž nejznámější byl hudební festival Pražské jazzové dny.
15

 „Od prvních ročníků PJD 

zaměřených skutečně na jazz (1974) prošel tento festival výraznou změnou, postupně 

                                                           
13

 Dne 31. 11. 1971. 
14

 Srov. Stanovisko ÚSTR ze dne 12. 6. 2012, str. 3: Citace: „Primárním cílem Jazzové sekce, působící od roku 1971 jako 
součást Svazu hudebníků, byla prostá podpora a propagace jazzové hudby.“ 
15

 V letech 1974 až 1979 se uskutečnilo devět hudebních festivalů Pražské Jazzové dny. 10. Pražské jazzové dny, které se 
měly konat v červenci 1980, a 11. Pražské jazzové dny, které se měly konat na jaře roku 1982, nebyly státními orgány 
povoleny (v roce 1982 se i přes zákaz oficiálních míst konaly tzv. „neveřejné zkoušky“, koncerty některých skupin, které 
nemohly vystoupit); Srov. Vladimír Kouřil, Jazzová sekce v čase a nečase, 1971-1987; Torst, Vydání první, Praha 1999; s. 100 
– 185. 
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představil amatérské hudební skupiny, jazzrockové kapely a dokonce i „úpadkové“ rockové 

kapely.“
16

  

JS však postupně rozsah svých aktivit rozšiřovala nad rámec hudební oblasti. Její 

aktivity spočívaly také v publikační (vydavatelské), přednáškové a výstavní činnosti. JS 

vydala v rámci své publikační činnosti 28 bulletinů Jazz (1971 – 1982)
17

, dále jako přílohy 

bulletinů Jazz vydala 24 knih v edici Jazzpetit (mezi nimi i knihu Bohumila Hrabala 

Obsluhoval jsem anglického krále), portréty 15 současných umělců v edici Situace
18

, edici 

Dokumenty
19

, edici Dveře
20

, nepravidelný členský zpravodaj 43/10/88
21

, edici Diskorama
22

 

a celou řadu dalších neperiodicky vydávaných publikací. V rámci ediční řady Jazzpetit 

a Situace se podařilo Jazzové sekci vydat i texty, které se zabývaly tématy, jimž v době 70. 

a 80. let 20. století nebyl dán v ČSSR jinde prostor. K vydání publikací využila JS tehdejší 

právní úpravy, kdy publikace zájmových organizací/spolků, vydávané pro jejich potřebu
23

, 

nepodléhaly jinak obvyklému předběžnému schválení censury. JS dále publikovala například 

přepis projevu Jaroslava Seiferta z roku 1984, sepsaný u příležitosti udělení Nobelovy ceny za 

literaturu. Ze stanoviska ÚSTR vyplývá, že „Kromě této činnosti se JS podílela na distribuci 

„problematických“ textů Orwellových, Havlových, Solženicinových, disponovala informacemi 

a dokumenty Charty 77 a VONS nebo zahraničními časopisy.“ 
24

 V rámci své pořadatelské 

činnosti zaštítila JS umělce, kteří by samostatně vystupovat či vystavovat nemohli (mezi 

nejvýznamnější akce patřil tzv. MINISALON, kdy bylo přizváno 300 výtvarných umělců).
25

  

V letech 1980 – 1983 distribuovala JS několik desítek čísel zahraničního uměleckého 

časopisu Flash Art.
26

 JS dále rozvíjela zahraniční vztahy a vztahy s mezinárodními 

                                                           
16

Srov. stanovisko ÚSTR ze dne 12. 6. 2012, USTR-S 297/2012, s. 5.  
17

 Srov. Vladimír Kouřil, Jazzová sekce v čase a nečase, 1971-1987; Torst, Vydání první, Praha 1999; s. 249; Citace: „…bulletin 
Jazz se z klubového časopisu změnil v obsáhlou revui věnovanou současným trendům hudby obecně i souvisejícím 
informacím a avantgardním dění ve filmu, divadle a výtvarném umění.“ 
18

 Sešity edice Situace vycházely v letech 1979 – 1983. Dva tituly, připravené k vydání v letech 1983 – 1984, se již nepodařilo 
vytisknout (Situace 16 – Č. K., Situace 17 – K. a J. V.); Srov. Vladimír Kouřil, Jazzová sekce v čase a nečase, 1971-1987; Torst, 
Vydání první, Praha 1999; s. 275. 
19

 V rámci této edice vyšly 3 tituly: č. 1) - Rock na levém křídle (7/1983), č. 2) - Jaroslav Seifert (O patetickém a lyrickém 
stavu ducha) (9/1985), č. 3) – nevyšel, a poslední titul č. 4) - „Jací jsme“ vyšel v době věznění účastníka řízení (1984). 
20

 V rámci edice byl vydán v roce 1985 pouze jeden titul; Srov. Vladimír Kouřil, Jazzová sekce v čase a nečase, 1971-1987; 
Torst, Vydání první, Praha 1999; s. 291; Citace: „Věnuje se duchovnímu rozměru indické hudby a souvislostem vnímání takto 
vznikající hudby.“  
21

 Zpravodaj informoval členy o dění v JS. Od 5/1979 do 12/1987 vydala JS 17 čísel zpravodaje. Číslo 15 (podzim 1986), č. 16 
(2/1987) a č. 17 (12/1987) byly již považovány za nelegální tiskoviny. Srov. Vladimír Kouřil, Jazzová sekce v čase a nečase, 
1971-1987; Torst, Vydání první, Praha 1999; s. 188 – 213; dále Srov. stanovisko ÚSTR ze dne 12. 6. 2012, USTR-S 297/2012, 
s. 4 – 5, Citace: „Proto zpravodaje vydávané po roce 1984 obsahovaly otevřené a kompletní informace související se 
zrušením JS i s pozdějším zatčením členů vedení. Jednotlivá čísla podávala zprávy o žalobách podaných Sekcí na ČSR kvůli 
svému zrušení, o domovních prohlídkách členů JS, výzvy k československým státním představitelům, přepis textu 
k Ústavnímu soudu o protiprávnosti zrušení JS, který byl členy Sekce opakovaně rozesílán státním orgánům či otevřené 
dopisy k mezinárodním organizacím (KBSE).“ Viz. Objektový svazek r.č. 9492 HK. Informační členský zpravodaj 43/10/88, září 
1985.  
22

 Jednalo se o přehledy informací o hudebních nahrávkách ve světě. Srov. Vladimír Kouřil, Jazzová sekce v čase a nečase, 
1971-1987; Torst, Vydání první, Praha 1999; s. 248-249;  Citace: „Diskoramy vyšly jako přílohy bulletinů číslo 18 až 26,… 
(s. 249). 
23

 V tiráži publikací bylo uvedeno „Určeno pro potřebu členů Jazzové sekce.“ 
24

 Srov. stanovisko ÚSTR ze dne 12. 6. 2012, USTR-S 297/2012, s. 5.; Dále srov. Vladimír Kouřil, Jazzová sekce v čase a 
nečase, 1971-1987; Torst, Vydání první, Praha 1999; s. 28. Z textu vyplývá, že kancelář JS sloužila i jako místo k předávání 
rozmnožených a opsaných knih a dalších textů (bližší specifikace však chybí).  
25

 Srov. stanovisko ÚSTR ze dne 12. 6. 2012, USTR-S 297/2012, s. 5.  
26

 Srov. Vladimír Kouřil, Jazzová sekce v čase a nečase, 1971-1987; Torst, Vydání první, Praha 1999; s. 276. 
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organizacemi; byla členem International Jazz Federation (Mezinárodní jazzové federace při 

Hudební radě UNESCO), spolupracovala s Evropským sdružením pro výzkum populární 

hudby, Evropským výborem pro nukleární odzbrojení apod.
27

 Členové JS se stýkali se 

zástupci „západních“ zastupitelských úřadů, přispívali do zahraničních periodik nebo se 

zúčastňovali zahraničních seminářů či konferencí.
28

 V rámci Varšavského festivalu Jazz 

Jamboree se členové JS setkali s představiteli Solidarity a žádali je o pomoc proti likvidaci 

JS.
29

 Podle stanoviska ÚSTR přispěly tyto styky „k informování zahraničí o činnosti JS, o její 

situaci a problémech, kterým musela v Československu čelit, ale i o Československu jako 

takovém“.  

Členská základna JS se z cca 300 členů v roce 1971 rozrostla na cca 6000 členů v roce 

1986; za dobu existence JS prošlo cca 8220 členů. Ze shromážděného spisového materiálu 

v zásadě vyplývá, že vedení JS se na jedné straně odmítalo zcela podrobit komunistickému 

dozoru nad její kulturní činností, ale současně dbalo na to, aby JS nevystupovala tak, že by ze 

strany „oficiálních míst“ či bezpečnostních složek byla brána jako „opoziční organizace“ 

(nevystupovala tedy přímo proti komunistickému režimu) a aby nebyla přímo spojována 

s disidentskými kruhy či tzv. undergroundem. JS se tak snažila zjevně zachovat svou 

legalitu.
30

 To se ovšem v průběhu 80. let 20. století postupně změnilo; sbližování 

s disidentskými kruhy a boj o existenci této organizace byl nakonec otevřeně politizován. 

Podle stanoviska ÚSTR bylo toto sbližování podpořeno také nástupem účastníka řízení na 

post předsedy JS v roce 1981, kdy státní orgány zaznamenaly „výrazný odklon od původní 

činnosti“, jelikož JS „začala neoprávněně vydávat knižní tituly a další písemné materiály, 

z nichž některé s jazzovou hudbou naprosto nesouvisí a útočí proti socialistickému zřízení 

v ČSSR.“
31

 ÚSTR dále konstatoval, že nepřijatelnou a závadnou se JS stala z důvodu, že 

„předseda K. S. a další členové výboru (…) nerespektují výchovně politickou činnost mezi 

členskou základnou a prosazují pouze úpadkové západní směry v jazzové hudbě, organizují 

hudební produkci bez povolení příslušných institucí, vydávají různá závadná periodika. Mimo 

to tisknou bez vydavatelského oprávnění různé literární práce, které v důsledku závadného 

obsahu nebyly v ČSSR publikovány, organizují různé výtvarné výstavy apod. Svévolně vyvíjí 

Jazzová sekce činnost v rámci Mezinárodní Jazzové federace a zaštiťuje se svou údajnou 

příslušností k UNESCO“.
32

  

První snahy o omezení jisté autonomie JS v rámci Svazu hudebníků se datují do roku 

1976, kdy se Svaz hudebníků pokusil rozdrobit členy JS pod místní pobočky svazu. 

Na podzim roku 1980 byla JS jako pobočka Svazu hudebníků zrušena. Pro „nedůsledný 

postup“ státních orgánů a Svazu hudebníků však JS byla schopna nadále pokračovat ve svých 

aktivitách. (Svoji existenci si posléze dočasně „zachránila“ organizačním přeřazením pod 

                                                           
27

 Srov. stanovisko ÚSTR ze dne 12. 6. 2012, USTR-S 297/2012, s. 6. 
28

 Srov. stanovisko ÚSTR ze dne 12. 6. 2012, USTR-S 297/2012, s. 6.  
29

 Srov. stanovisko ÚSTR ze dne 12. 6. 2012, USTR-S 297/2012, s. 6., Viz ABS f. A-36 (X. správa SNB), inv. j. 364. Vyhodnocení 
prováděcího plánu práce za 4 čtvrtletí roku 1984, s. 69 (sken A_36_364_1_0147.jpg). 
30

 Srov. dále stanovisko ÚSTR ze dne 12. 6. 2012, USTR-S 297/2012, s. 3. 
31

 Srov. stanovisko ÚSTR ze dne 12. 6. 2012, USTR-S 297/2012, s. 3. Viz ABS, f. A-36 (X. správa SNB), inv. j. 679. Informace 
k činnosti bývalé Jazzové sekce Svazu hudebníků ČSR. s. 34. 
32

 Srov. stanovisko ÚSTR ze dne 12. 6. 2012, USTR-S 297/2012, s. 3. Viz ABS, f. A-36 (X. správa SNB), inv. j. 679. Informace 
k činnosti bývalé Jazzové sekce Svazu hudebníků ČSR. s. 29. 
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pražskou pobočku Svazu hudebníků, kde byli nadále organizování všichni, tj. pražští 

i mimopražští členové JS). V souvislosti s vydavatelským počinem JS, vydáním knihy 

Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále, vyvstal v roce 1982 konflikt mezi JS 

a Ministerstvem kultury ČSR, neboť JS neměla k vydání knihy [vydavatelské] oprávnění.
33

 

Ministerstvo kultury ČSR upozornilo dne 8. 9. 1982 na schůzce s JS, za níž vystupoval 

účastník řízení, na „neoprávněnost přípravy vydání“ uvedeného literárního díla Bohumila 

Hrabala, na porušování řady zákonů ze strany JS
34

 a dále na „vystupování a neoprávněné 

jednání jménem neexistující organizace“.
35

 

Poté nátlak na JS zesílil a v roce 1984, kdy byla nejprve založena státem kontrolovaná 

Česká jazzová společnost, byl dne 22. 10. 1984 celý Svaz hudebníků (jehož byla JS součástí 

v rámci jeho pražské pobočky), zrušen. JS se v této situaci soustředila zejména na zachování 

vlastní činnosti, resp. existenci mimo legální bázi, a na snahu informovat veřejnost o nátlaku 

státu na ukončení veškerých aktivit členů zrušené JS. Státní orgány zvolily za účelem 

dosažení ukončení aktivit členů bývalé JS mimo jiné cestu kriminalizace jejích představitelů. 

V červenci roku 1986 bylo proti účastníkovi řízení zahájeno trestní stíhání.
36

 Dne 3. 9. 1986 

byl účastník řízení a ostatní obvinění vzati do vazby. Dne 20. 11. 1986 podal prokurátor 

obžalobu u Obvodního soudu pro Prahu 4, přičemž kromě účastníka řízení byla obžaloba 

vznesena rovněž proti V. K., Č. H., J. S., T. K., M. a V. D.
37

 Trestní řízení vyvolalo velký 

ohlas v Československu i v zahraničí; na případ JS upozorňovala Charta 77 a VONS. 

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 11. 3. 1987, sp. zn. 2 T 23/86, byl účastník 

řízení shledán vinným ze spáchání trestného činu nedovoleného podnikání dle § 118 odst. 1 

trestního zákona k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu 16 měsíců.
38

  

Pro posouzení, zda účastníku řízení může být přiznáno postavení účastníka odboje 

a odporu proti komunismu se Etická komise musela blíže zabývat jak činností JS, tak 

činností účastníka řízení v rámci této organizace. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že JS působila v době od roku 1971 do roku 1980 legálně, 

v období od roku 1980 do roku 1984 nebyl její status zcela jasný, a v období od roku 1984 

do roku 1986/87 ilegálně
39

, prostor pro prezentaci jiných směrů v hudbě a později rovněž 

ve výtvarném umění či literatuře, než jaký byl podporován a prosazován oficiální kulturní 

politikou tehdejšího státu ovládaného komunistickým režimem, tedy těch směrů 

                                                           
33

 JS byla navíc ze strany Ministerstva kultury považována za zrušenou.  
34

 Tj. „vydavatelský zákon 94/49 Sb. …, cenové předpisy…., „autorský zákon“  35/65 a trestní zákon - § 152 porušení 
autorského práva, § 118 nedovolené podnikání.“ 
35

 Srov. NA, stanovisko ze dne 7. 3. 2012, oznámení trestní činnosti (§ 118 tr. zák.) – K. S. 
36

 Byl obviněn z trestného činu porušování povinností při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 
trestního zákona a dále bylo obvinění rozšířeno o trestný čin nedovoleného podnikání dle § 118 odst. 1 a odst. 2 písm. b) 
trestního zákona ve spolupachatelství dle § 9 odst. 2 trestního zákona a pokus k trestnému činu poškozování majetku 
v socialistickém vlastnictví podle § 8 odst. 1 k § 136 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) trestního zákona rovněž ve 
spolupachatelství dle § 9 odst. 2 trestního zákona. 
37

 Srov. ABS, vyšetřovací spis VV-01033/20-86,_svazek_3_sken 0103_142 (obžaloba, str. 00673-00712 svazku).   
38

 Srov. NA, stanovisko ze dne 7. 6. 2013, rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 11. 3. 1987, sp. zn. 2 T 23/86. 
39

 Srov. Vladimír Kouřil, Jazzová sekce v čase a nečase, 1971-1987; Torst, Vydání první, Praha 1999; s. 206;  
Citace: „Nabízí se ovšem úvaha, od kdy jsou vlastně tiskoviny Jazzové sekce samizdatem. Podle výboru Sekce, v souladu 
s texty jeho jednání a právních podání, jsme neuznávali právoplatnost zrušení Svazu hudebníků v roce 1984, takže jsme se za 
ilegální organizaci nemohli sami považovat. Podle mínění státu však již ilegální činností a samizdatem bylo vše po uvedeném 
rozhodnutí o rozpuštění Svazu hudebníků jako celku.“ 
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v československé kultuře, které nebyly s tehdejší kulturní politikou státu konformní. JS tedy 

tvořila alternativu tzv. oficiální kultuře s důrazem na svobodné umělecké vyjádření či 

možnost získat informace převážně z oblasti zahraniční umělecké tvorby. JS vznikla 

a vyvíjela činnost na základě občanské iniciativy, kdy se na přípravě kulturních akcí a počinů 

podílela řada dobrovolníků z řad členů a sympatizantů JS. K činnosti JS a aktivní účasti 

účastníka řízení na této činnosti ministerstvo ve svém rozhodnutí konstatovalo, že „činnost 

žadatele i jeho aktivity v rámci JS naplňují formu odboje a odporu podle § 3 odst. 2 písm. a) a 

b) zákona a § 3 odst. 3 zákona“, resp. že „činnost žadatele v rámci JS byla prokázána a 

naplňuje ustanovení § 2 zákona ve spojení s § 3 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona a § 3 odst. 

3 zákona.“ Tento svůj závěr ministerstvo zjevně opírá o shromážděný spisový materiál, 

zejména o stanovisko ÚSTR ze dne 12. 6. 2012. 

Etická komise konstatuje, že dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb. 

se formou odboje a odporu proti komunismu rozumí aktivní působení v organizaci nebo 

skupině, jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu způsoby uvedenými v tomto 

ustanovení. Etická komise dospěla k závěru, že JS nelze považovat za odbojovou 

organizaci ve smyslu tohoto ustanovení zákona, neboť se v případě JS zjevně nejednalo 

o organizaci, která by byla založena či by jako celek vyvíjela činnost s cílem 

definovaným v ust. § 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb., tj. s cílem odstranit, výrazně 

oslabit či narušit nebo jinak poškodit komunistickou totalitní moc v Československu 

a obnovit svobodu a demokracii. Tedy, že by prvotním cílem a motivem činnosti, kterou JS 

vyvíjela, byl boj proti komunistickému režimu v Československu.  

V této souvislosti nelze odhlédnout od skutečnosti, že Jazzová sekce vyvíjela své 

aktivity od roku 1971 cca do roku 1984 na legální bázi, přičemž její činnost nesměřovala 

k vymezení se proti komunistickému režimu, jeho kritice a odstranění, ale primárně 

k vytvoření platformy pro prezentaci a rozvíjení alternativních směrů v umění. I tato činnost 

ovšem sama o sobě vzbuzovala pozornost státního aparátu, zejména StB,
40

 neboť cílem 

komunistického režimu bylo mít každou „občanskou aktivitu“ zcela pod kontrolou.   K tomu 

Etická komise dodává, že jak již bylo výše nastíněno, převážná část činnosti JS v době mezi 

lety 1974 až 1980/1984, nejen že nebyla ilegálního charakteru, ale ani přímo nesměřovala 

proti komunistickému režimu, což bylo i předpokladem pro to, aby JS mohla 

dlouhodobě a soustavně vyvíjet resp. udržet svou činnost, a to i přes potíže způsobené 

snahou státních orgánů o kontrolu této činnosti. Například převážná většina děl 

publikovaných JS se co do svého obsahu přímo proti komunistickému režimu 

v Československu nevyslovovala (tj. vydávání bulletinu Jazz zaměřeného na podávání 

informací z hudební scény, či vydávání knižních titulů autorů, jejichž díla nebyla jinde 

publikována, nebo k nim měl určitý vydavatel práva jako způsob nepřiznané blokace vydání 

tohoto díla v edici Situace apod.). To se týká v zásadě obdobně i pořadatelské činnosti JS či 

výstavní činnosti neboli prezentace z pohledu komunistického režimu kontroverzních umělců.   

                                                           
40

 Srov. Vladimír Kouřil, Jazzová sekce v čase a nečase, 1971-1987; Torst, Vydání první, Praha 1999; s. 30: Citace: „Naše 
činnost byla skutečně buditelská a neměli jsme politické touhy.“ a dále str. 33: Citace: „Tím pravým důvodem, proč jsme do 
Jazzové sekce vstupovali, bylo získání přehledu o současném umění.“ 
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Po oficiálním zrušení Svazu Hudebníků ČSR, včetně Jazzové sekce, v roce 1984, kdy 

již JS vyvíjela svou činnost mimo legální bázi, se zaměřila zejména na boj za 

„nekriminalizaci“ svých představitelů a informování o postupu státu vůči zrušené JS a jejím 

představitelům. Etická komise konstatuje, že v širším slova smyslu lze činnost některých 

členů JS, byť vystupujících za celou JS, spočívající „v autorství otevřených dopisů 

adresovaných mezinárodním a zahraničním organizacím a výzev československým státním 

orgánům a představitelům státní moci, popř. iniciování dopisních akcí představitelům státní 

moci“, a dále „informování zahraničních diplomatů, politiků a novinářů o vývoji 

v Československu“ v souvislosti s postupem státních orgánů ČSSR proti JS, považovat za 

hájení práva na svobodu slova a projevu a práva svobodně se sdružovat, tj. za činnost 

naplňující ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2011 Sb.
41

 neboť se jedná o autorství 

petic nebo obdobných materiálů nebo veřejných vyjádření zaměřených přímo či 

nepřímo na obnovu svobody, demokracie nebo na oslabení komunistického režimu nebo 

zabezpečování jejich tisku nebo rozšiřování, a za činnost naplňující ustanovení § 3 odst. 2 

písm. b)
42

 zákona č. 262/2011 Sb., tj. jinou prokazatelně protikomunistickou činnost 

zaměřenou přímo či nepřímo na obnovu svobody, demokracie nebo na oslabení 

komunistického režimu. Rovněž uveřejňování informací o postupu státních orgánů proti JS 

cca od roku 1984 do roku 1987 ve zpravodaji JS 43/10/88 naplňuje dle Etické komise znaky 

odboje a odporu proti komunismu § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb., tj. 

publicistické činnosti zaměřené přímo nebo nepřímo na obnovu svobody, demokracie nebo na 

oslabení komunistického režimu.  Etická komise však konstatuje, že ani v tomto období nelze 

JS, jakožto „kulturní platformu“ čítající několik tisíc členů, z hlediska zákona č. 262/2011 Sb. 

považovat za odbojovou organizaci (dle § 3 odst. 3 zákona), neboť nelze bez dalšího 

konstatovat, že všichni členové JS se na její činnosti dále podíleli s cílem bojovat proti 

komunistickému režimu. Takový závěr se Etické komisi jeví v dané souvislosti jako zcela 

nepřípadný. Spíše se jedná o v různé míře protirežimní činnost užšího okruhu osob v rámci 

JS, nikoliv o postup celé JS (resp. všech jejích členů).  

 Ačkoliv Etická komise výše uvedeným v žádném případě nezpochybňuje snahu 

vedení, členů a aktivistů JS o umožnění svobodného uměleckého projevu v ČSSR 

a oceňuje jejich přínos v kulturní oblasti v dotčeném období, zásadně se neztotožňuje, 

s ohledem na dikci zákona č. 262/2011 Sb., s hodnocením správního orgánu I. stupně, 

vycházejícím z odborných historických stanovisek Ústavu pro studium totalitních režimů
43

, že 

Jazzová sekce je „odbojovou“ organizací ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona 

č. 262/2011 Sb. Etická komise zdůrazňuje, že toto ustanovení nelze aplikovat odděleně 

od ust. § 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.  

                                                           
41

 Srov. § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2011 Sb.: „Formou odboje a odporu proti komunismu dále rozumí soustavná či 
dlouhodobá anebo jinak významná činnost spočívající v autorství petic nebo obdobných materiálů nebo veřejných vyjádření 
zaměřených přímo či nepřímo na obnovu svobody, demokracie nebo na oslabení komunistického režimu nebo zabezpečování 
jejich tisku nebo rozšiřování.“ 
42

 § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.: „Formou odboje a odporu proti komunismu se dále rozumí soustavná či 
dlouhodobá anebo jinak významná činnost spočívající v organizaci veřejných vystoupení proti komunistickému režimu, 
vyvíjení politické, publicistické nebo jiné prokazatelně protikomunistické činnosti zaměřené přímo nebo nepřímo na obnovu 
svobody, demokracie nebo na oslabení komunistického režimu.“ 
43

 Srov. stanovisko ÚSTR ze dne 12. 6. 2012 a 22. 4. 2013, č.j. USTR-S 297/2012. 
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 Vzhledem k výše uvedenému je nutno hodnotit činnost každého člena JS, tedy 

i účastníka řízení, samostatně z hlediska naplnění podmínek konkrétní formy odboje a odporu 

proti komunismu dle § 3 v návaznosti na § 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. Co se týče 

činnosti účastníka řízení je nutno v prvé řadě konstatovat, že s ohledem na tvrzení účastníka 

řízení samého obsažená v jeho podáních, kdy účastník řízení zpravidla nehovoří výslovně 

o své činnosti, kterou v rámci JS vyvíjel (o konkrétních projektech a míře jeho zapojení 

v nich), ale obecně o činnosti JS, přičemž svůj podíl na veškerých aktivitách JS dovozuje ze 

svého postavení předsedy, resp. místopředsedy této organizace, je zhodnocení činnosti 

účastníka řízení samého obtížné.  

Etická komise uvádí, že obecné konstatování účastníka řízení ohledně jeho podílu na 

činnosti JS nemůže bez dalšího být důvodem pro vydání osvědčení účastníka odboje a odporu 

proti komunismu. Účastník řízení v průběhu správního řízení, žádné relevantní důkazy přímo 

ke své činnosti (v rámci JS) ve vztahu k naplnění podmínek zákona č. 262/2011 Sb. 

nepředložil, ani je ve smyslu ust. § 52 správního řádu neoznačil (tj. nenavrhl provedení 

svědeckých výpovědí konkrétních osob apod.). Zákon č. 262/2011 Sb. tuto procesní povinnost 

účastníka řízení nejen, že neruší, ale naopak ji zdůrazňuje ve svém § 6 odst. 1 věta druhá: 

„Žádost musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat podklady prokazující splnění 

podmínek pro vydání tohoto osvědčení…“. Účastník řízení měl tedy předložit na podporu 

svého tvrzení materiální důkazy, které by jeho konkrétní činnost prokazovaly, pokud je měl 

v držení, jak sdělil. Etická komise k tomu konstatuje, že tedy nelze přisvědčit námitce 

účastníka řízení, uvedené v doplnění jeho odvolání, že „důkazní břemeno neunesl správní 

orgán I. stupně“ (bod 6), a dále že správní orgán I. stupně nekontaktoval JS a neseznámil se 

s dokumenty, které se nacházejí v jejích fondech (bod 5). V řízení vedeném o žádosti má 

v prvé řadě prokazovat účastník řízení.  Etická komise k tomu uvádí, že v postupu 

ministerstva neshledala takové pochybení, které by odůvodňovalo zrušení rozhodnutí 

z důvodu nedodržení § 3 správního řádu (ministerstvo si vyžádalo stanoviska odborných 

institucí a provedlo důkazy svědeckými výpověďmi několika osob). Na základě 

obecných/nekonkrétních tvrzení účastníka řízení ohledně jeho činnosti v rámci JS, nelze jeho 

činnost přesně zmapovat, ani ji přesně zhodnotit ve smyslu naplnění podmínek zákona 

č. 262/2011 Sb. Při hodnocení činnosti účastníka řízení tedy Etická komise (stejně jako 

ministerstvo) vycházela nejen z archivního spisového materiálu, ale i z veřejně dostupných 

zdrojů.
44

 

Etická komise tedy na základě posouzení shromážděného spisového materiálu 

konstatuje, že účast účastníka řízení na aktivitách JS byla stěžejní v oblasti koncepční 

a organizační. Etická komise má za nesporné, že účastník řízení v době po roce 1984 

zejména zastupoval JS navenek při jednání s orgány státní moci i v zahraničí, podílel se na 

přípravě členského zpravodaje „43/10/88“, a to až do svého zatčení v roce 1986. Lze tedy 

konstatovat, že účastník řízení participoval na aktivitách vedení a některých členů JS (resp. 

užšího okruhu členů) souvisejících s odporem proti zrušení JS a oslovováním orgánů státní 

moci či zahraničních subjektů s protesty proti zrušení JS.  S ohledem na uvedené tedy 

Etická komise považuje za prokázané, že účastník řízení naplnil svým jednáním v rámci 

                                                           
44

 Srov. Vladimír Kouřil, Jazzová sekce v čase a nečase, 1971-1987; Torst, Vydání první, Praha 1999; s. 24 – 28. 
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JS ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. v návaznosti na ust. 

§ 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.  

Etická komise pro úplnost konstatuje, že tvrzení účastníka řízení, že se v roce 

1969účastnil revolty k 1. výročí srpna 1968, nebylo v řízení prokázáno, neboť nemá 

žádnou oporu ve spisovém materiálu. Účastník řízení navíc na podporu tohoto svého 

tvrzení nepředložil žádné důkazy, ani takové ve smyslu § 52 správního řádu konkrétně 

neoznačil.  

Etická komise se zabývala rovněž tvrzením účastníka řízení, ohledně vytištění 

Manifestu Hnutí za občanskou svobodu Jazzovou sekcí, a dále, že se stal účastník řízení jeho 

signatářem. Z podkladů shromážděných v řízení přímo nevyplývá, že by se JS podílela na 

tisku uvedeného manifestu, nicméně případnou participaci účastníka řízení na této činnosti lze 

zahrnout, jak bylo konstatováno výše, pod ust. § 3 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona 

č. 262/2011 Sb. Na základě vlastního šetření Etická komise zjistila, že jméno a příjmení 

účastníka řízení v seznamu signatářů uvedeného manifestu z 15. 11. 1988, zveřejněného 

v publikaci „Hnutí za občanskou svobodu (dokumenty)“
45

 figuruje. Etická komise má tedy 

skutečnost podpisu uvedeného manifestu účastníkem řízení za dostatečně prokázanou. Dle 

ust. § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb. se formou odboje a odporu proti komunismu rozumí 

takové veřejné politické a společenské postoje zastávané aktivně a z vlastní vůle, které bránily 

nástupu a udržení komunistické totalitní moci, pokud byl za ně jejich nositel uvězněn, 

internován nebo jinak omezen na osobní svobodě anebo nuceně vystěhován z místa svého 

bydliště anebo jinak obdobně závažně postižen. Pro naplnění této formy odboje a odporu proti 

komunismu, nestačí tedy pouze prokázání signování manifestu, ale muselo by být rovněž 

prokázáno, že byl účastník řízení v souvislosti s jejím podpisem postižen způsobem v zákoně 

demonstrativně uvedeným. To však v řízení (i s ohledem na absenci přesnějších skutkových 

tvrzení účastníka řízení v této věci) prokázáno nebylo.  

Etická komise však i přes uvedené nemůže odhlédnout od skutečnosti, že u účastníka 

řízení byly zjištěny překážky pro přiznání postavení účastníka odboje a odporu proti 

komunismu, a sice překážka dle § 4 odst. 1 písm. c)
46

 zákona č. 262/2011 Sb., tedy členství 

v KSČ
47

 a překážka dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.
48

, tedy spolupráce 

s bezpečnostními složkami.  

                                                           
45

  „Hnutí za občanskou svobodu 1988-1989. Dokumenty“, R. Hlušičková a B. Císařovská, Praha: ÚSD, 1994, str. 31, 90. 
46

 § 4 odst. 1 písm č. 262/2011 Sb.: „Za účastníka odboje a odporu proti komunismu se nepovažuje občan, který v době 
nesvobody byl členem nebo kandidátem Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska.“ byl 
evidován v materiálech bezpečnostních složek jako jejich spolupracovník nebo tajný spolupracovník anebo byl členem 
Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti, pomocníkem Pohraniční stráže nebo informátorem zpravodajského aparátu 
Komunistické strany Československa anebo jinak obdobně spolupracoval s bezpečnostními složkami nebo Komunistickou 
stranou Československa“. 
47

 Viz materiály zaslané Národním archivem. 
48

 § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.: „Za účastníka odboje a odporu proti komunismu se nepovažuje občan, který 
v době nesvobody byl evidován v materiálech bezpečnostních složek jako jejich spolupracovník nebo tajný spolupracovník 
anebo byl členem Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti, pomocníkem Pohraniční stráže nebo informátorem zpravodajského 
aparátu Komunistické strany Československa anebo jinak obdobně spolupracoval s bezpečnostními složkami nebo 
Komunistickou stranou Československa.“ 
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Ze spisového materiálu bylo zjištěno, že k osobě účastníka řízení (resp. fyzické osobě 

K. S., nar. dne ………….) byl dne 3. 2. 1976 Správou StB Praha zaregistrován pod reg. č. 

2580 osobní spis v kategorii „D“ (Důvěrník) pod krycím jménem HUDEBNÍK. Návrh na 

založení svazku důvěrníka ze dne 8. 1. 1976 byl odůvodněn potřebou kontaktu s účastníkem 

řízení z důvodu jeho zaměstnání (jako tzv. výjezdová osoba byl ve styku s cizinci). Účastník 

řízení byl
49

 nejprve úkolován „ke stykové bázi USA“, ale pro omezení „jeho zpravodajských 

možností“ byl (z důvodu svého působení v JS) „předán na zdejší odbor
50

 k využití do báze 

amatérských hudebních skupin – problematika volné mládeže“. K této problematice bylo 

s účastníkem řízení od 13. 9. 1976 do dubna 1979 uskutečněno 96 schůzek, na základě 

kterých bylo zpracováno 71 zpráv.
51

  

Ode dne 28. 5. 1979 byl účastník řízení (resp. fyzická osoba K. S., nar. dne ………) 

registrován jako tajný spolupracovník StB v kategorii „A“ (Agent).
52

 Měl být jako tajný 

spolupracovník „vázán na podkladě dobrovolnosti“.
53

 Dle stanoviska ÚSTR ze dne 22. 4. 

2013 potvrzuje tuto skutečnost Záznam o vyhodnocení spolupráce ze dne 13. 7. 1982, stejně 

jako Zpráva o získání ke spolupráci ze dne 23. 5. 1979. Ta přímo uvádí, že účastník řízení „na 

přímý dotaz, zda je ochoten na základě vzájemné důvěry i nadále spolupracovat, odpověděl 

kladně“. Z archívních materiálů z provenience StB vyplývá, že účastník řízení v této době 

stále plnil úkoly vztahující se k problematice tzv. volné mládeže a že „od počátku navázání 

styku až do současné doby bylo s „HUDEBNÍKEM“ uskutečněno celkem 151 schůzek, 

ze kterých bylo zpracováno 299 zpráv“
54

. 

ÚSTR dále ve svém stanovisku popsal, jakým způsobem mělo docházet ke styku 

účastníka řízení s StB (řídícím orgánem); a to především prostřednictvím telefonického 

spojení (kdy na základě telefonického vyrozumění, měl být dohodnut termín příštího styku) 

a od roku 1981 byl přidán kontakt skrze tzv. mrtvou schránku (umístěnou v průchodu pasáže 

METRO), kam měl účastník řízení/K. S. předávat písemné zprávy řídícímu orgánu.
55

  

Spolupráce účastníka řízení s StB začala být ze strany řídícího orgánu StB negativně 

hodnocena v průběhu roku 1981; dle Úředního záznamu ze dne 5. 6. 1981 v souvislosti se 

zrušením JS PP SH ČSR (tj. Jazzové sekce Pražské pobočky Svazu Hudebníků ČSR) 

„ve které byl pramen - předseda osobně zainteresován.“
56

 Spolupráce Státní bezpečnosti 

                                                           
49 

Podle Návrhu na získání ke spolupráci ze dne 22. 4. 1979; Srov. ABS f., Agenturní svazky, Osobní svazek a.č. 749669 MV, 
Návrh na získání ke spolupráci ze dne 22. 4. 1979 (sken 7496669_MV_1_3_0014-17). 
50

 Pozn. Správa Sboru národní bezpečnosti hl. m. Prahy a Středočeského kraje, Správa StB Praha, 2/b odbor – 2. oddělení 
51

 Srov. Stanovisko ÚSTR ze dne 22. 4. 2013. 
52

 K převedení svazku do kategorie agent (A) došlo dne 28. 5. 1979. 
53

 Srov. Stanovisko ÚSTR ze dne 22. 4. 2013.  
54

 Srov. ABS, f. Agenturní svazky, Osobní svazek a.č. 749669 MV, Vyhodnocení spolupráce s TS „HUDEBNÍK“ svazek číslo 
25280 ze dne 13. 7. 1982 (sken 7496669_MV_1_3_0018-19) 
55

 Srov. ABS f., Agenturní svazky, Osobní svazek a.č. 749669 MV, Úřední záznam ze dne 5. 6. 1981 (sken 

749669_MV_2_3_0047-1.jpg). 
56

  Srov. ABS, f. Agenturní svazky, Osobní svazek a.č. 749669 MV, Vyhodnocení spolupráce s TS „HUDEBNÍK“ svazek číslo 
25280 ze dne 13. 7. 1982 (sken 7496669_MV_1_3_0018-19). Citace: „Pramen ve snaze oživit činnost bývalé organizace ve 
svém negativním /nežádoucím/ jednáním pokračoval a naopak jej stupňoval. Jelikož se domníval, že pokud bude zapojen ve 
zpravodajské síti StB, bude právní postup proti jeho osobě ztížen, tak se snažil v této udržet formou podávání neseriózních 
informací.“  
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s účastníkem řízení byla ukončena a svazek byl dne 14. 9. 1982 uložen do archivu pod 

a.č. 729772 (svazek je součástí svazku a.č. 749669 MV).  

Správa StB Praha zaregistrovala dne 4. 3. 1983 k osobě účastníka řízení svazek vedený 

v kategorii “D“ pod reg. č. 38129. K obnovení spolupráce došlo z důvodu využití účastníka 

řízení k objektu akce PANTON“, reg. č. 37833, tj. k B. Ř., která byla stejně jako účastník 

řízení zaměstnána v hudebním vydavatelství PANTON. Podle Záznamu o návrhu dalších 

opatření ze dne 14. 7. 1983 však bylo zjištěno, že možnosti účastníka řízení jako důvěrníka 

„na objektu akce „PANTON“ jsou velmi omezené.“ Účastník řízení byl proto využíván 

k získávání informací o zastupitelském úřadu USA (ZÚ USA), konkrétně o jeho kulturním 

oddělení. Podle uvedeného záznamu „bude HUDEBNÍKOVI důrazně připomenuto, že z naší 

strany nebudou činěna žádná opatření proti činnosti Jazzové sekce, což HUDEBNÍK často 

jako záruky serioznosti z naší strany požaduje.“ Státní bezpečnost však ve spolupráci 

účastníka řízení s ní sledovala především jeho možnou následnou diskreditaci před úředníky 

ZÚ USA (důsledkem čehož mělo být ukončení kontaktů s účastníkem řízení ze strany ZÚ 

USA i útlum jeho činnosti v rámci JS). Návrh na uložení svazku ze dne 25. 4. 1984 hodnotil 

předané poznatky jako z části pravdivé, zároveň upozorňoval „na alibistický přístup ve styku 

s orgány MV“ [ze strany účastníka řízení]. Uvedený svazek byl dne 18. 6. 1984 archivován 

pod a.č. 749669 MV. Tento svazek obsahuje agenturní záznamy zpracované na základě 

schůzek StB s osobou účastníka řízení pod krycím jménem „HUDEBNÍK“, reg. č. 38129 

z období roku 1983.
57

 

ÚSTR ve svém stanovisku ze dne 22. 4. 2013 současně upozornil, že obsahem 

svazku a.č. 749669 MV (respektive a.č. 729772 MV) však není ani jedna ze zpráv z let 

1976-1982, kdy byl účastník řízení StB veden jako spolupracovník StB v kategorii 

„Důvěrník“ pod reg. č. 25280 a posléze v kategorii „Agent“ pod reg. č. 25280 [podle 

záznamu o vyhodnocení spolupráce ze dne 13. 7. 1982 bylo přitom s účastníkem řízení 

v tomto období uskutečněno 151 schůzek, ze kterých bylo zpracováno 299 zpráv].
58

 Zprávy 

zpracované StB na základě kontaktů s účastníkem řízení z období 1976-1982 tedy nejsou 

součástí dochovaného spisového materiálu v depozitech ABS, avšak dle sdělení ABS některé 

z nich jsou obsaženy ve svazcích osob, ke kterým byl účastník řízení úkolován. Podle Návrhu 

na získání ke spolupráci ze dne 22. 4. 1979 byl úkolován zejména ke skupině Extempore 

a Classic Rock & Roll Band (explicitně je uvedeno jméno J. N., M. Č. a M. Ch.). Záznam 

o vyhodnocení spolupráce ze dne 13. 7. 1982 uváděl i osobu P. T. a další osoby.  

S ohledem na uvedené byly ABS poskytnuty svazky vedené k jiným osobám, které 

obsahují záznamy od spolupracovníka pod krycím jménem „HUDEBNÍK“.
59

 ÚSTR 

ve svém stanovisku upozornil na celkem 6 agenturních záznamů od „HUDEBNÍKA“ 
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 Srov.: ABS, f. Agenturní svazky, Osobní svazek a.č. 749669 MV.  
58

 Ke skartaci části spisu K. S. došlo pravděpodobně v prosinci 1989. 
59

 Srov. ABS, osobní svazek J. N. v kategorii PO/0 pod krycím jménem „Duha“, a.č. 745431 MV; osobní svazek M. Ch. 
v kategorii PO/S pod krycím jménem „Manekýn“, a.č. 826086 MV; osobní svazek M. Č. v kategorii PO pod krycím jménem 
„Prostředník“, a.č. 724042 MV; osobní svazek J. H. v kategorii PO pod krycím jménem „Zpěvák“, a č. 677997 MV; osobní 
svazek V. M. v kategorii PO pod krycím jménem „Šafrán“, a.č. 808320 MV; osobní svazek J. V. vedený v kategorii PO pod 
krycím jménem „Josef“, a.č. 658608 MV; osobní svazek S. K. v kategorii PO/0 pod krycím jménem „Sutana“, a.č. 687608 MV; 
osobní svazek L. Z. vedený v kategorii PO pod krycím jménem „Zprostředkovatel“, a.č. 696408 MV. [Pozn. osobní svazek 
P. T. v kategorii PO pod krycím jménem „Turnov“ poskytnut nebyl, byl zničen 1. 12. 1989]. 
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ve spisu k osobě M. Č.
60

 Jednou z nich je zpráva
61

, v níž HUDEBNÍK mimo jiné informoval 

o pozvání M. Č. na několikatýdenní turné s jazzovou skupinou po státech západní Evropy, 

které obdržel z Německé spolkové republiky. Jako výsledek této schůzky měla být StB 

„podniknuta opatření směřující k jeho neúčasti na uvedené akci“. Podle záznamů Správy StB 

Praha si M. Č. zažádal o povolení vycestovat do zahraničí z důvodu studijního pobytu, který 

mu byl i s ohledem na informace získané „operativní cestou“ zamítnut. HUDEBNÍK dle 

stanoviska ÚSTR podal rovněž např. v březnu 1981 zprávu o tom, že bývalá přítelkyně 

Mi. Č., p. J., je zaměstnána jako referentka na Ministerstvu kultury
62

, nebo o konceptu dopisu 

M. Č. vyjadřujícím se k zásahu Veřejné bezpečnosti na Jazzovém koncertu. ÚSTR ve svém 

stanovisku dále upozorňuje na několik [14] agenturních záznamů od „HUDEBNÍKA“ 

ve spisu J. N.
63

 Většina zpráv se týkala vystoupení skupiny Extempore, např. jejích 

vystoupení na Pražských jazzových dnech, změn v personálním složení skupiny či toho, 

že J. N. uzavřel smlouvu s „Velkým loutkovým divadlem“, kde hodlá začít aktivně pracovat. 

Ve zprávě ze dne 21. 3. 1980 informoval HUDEBNÍK o některých opatřeních MK vůči Svazu 

hudebníků ČSR a Jazzové sekci; jméno J. N. je zde uvedeno v souvislosti s jeho vystoupením, 

na kterém i přes zákaz zazpíval „písně silně náboženského zaměření“
64

. ÚSTR rovněž 

upozornil na 1 agenturní záznam HUDEBNÍKA ze dne 1. 6. 1982
65

 ve spisu M. Ch.
66

 

Záznam uvádí, že HUDEBNÍK „v minulém týdnu hovořil s M. Ch. Jmenovaný mu mj. sdělil, 

že v současné době má psychickou krisi a nejraději by odešel trvale z ČSSR“. Uvedený 

poznatek měl být využit v případě zahrnutí M. Ch. do akce „ASANACE“, kdy „bude TS 

„HUDEBNÍK“ v rámci uvedeného projektu využit k CH. s cílem ovlivnit jeho rozhodnutí 

k vystěhování.“ Operativní pracovník vyhodnotil údaje poskytované HUDEBNÍKEM jako 

pravdivé a vzhledem k velké důvěře, které v prostředí, v němž se pohybuje i Ch., požívá, 

konstatoval, že je reálný předpoklad, že M. Ch. přesvědčí k trvalému opuštění ČSSR.
67

 ÚSTR 

dále konstatoval, že agenturní záznamy od osoby s krycím jménem HUDEBNÍK jsou 

obsaženy také v několika dalších svazcích, a to ve spisu J. V. 4 agenturní záznamy
68

, 

L. Z. 1 agenturní záznam ze dne 13. 11. 1979
69

, J. H. 4 agenturní záznamy
70

, 

V. M. 2 agenturní záznamy
71

 a S. K. 1 záznam
72

. 
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 Srov. ABS, svazek StB a.č. 724042 MV, agenturní zprávy/záznamy, a výslech svědka M. Č. ze dne 27. 5. 2013. 
61

 Srov. ABS, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování, Osobní svazek a.č. 724042 MV, záznam č. 66 ze dne 16. 3. 1979, s 1-
2.  
62

 Srov. ABS, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování, Osobní svazek a.č. 724042 MV, záznam č. 116 ze dne 10. 3. 1981. s. 
1-2. Citace: „pramen (...) divil, neboť jak se domnívá je prováděna na MK přísná kádrová prověrka zaměstnanců. Vzhledem 
činnosti by se tedy neměla J. na takové místo vůbec dostat.“  
63

 Srov. ABS, svazek StB a.č. 745431 MV, agenturní zprávy/záznamy, a výslech svědka J. N. ze dne 24. 5. 2013.  
64

 Srov. ABS, svazek StB a.č. 745431 MV, Záznam č. 108 ze dne 21. 3. 1980, s. 1-3.  
65

 Srov. ABS, svazek StB  a.č. 826086 MV, Záznam č. 294 ze dne 1. 6. 1982, s. 1-2.  
66

 Srov. ABS, svazek StB a.č. 826086 MV, agenturní zprávy/záznamy, a výslech svědka M. Ch. ze dne 23. 5. 2013. 
67

 ÚSTR dále prověřil i jména osob procházející uvedenými osobními svazky z okruhu skupiny Extempore a Classic Rock & 
Roll Band; nicméně buď na ně nebyl veden žádný svazek, nebo dochované archiválie neobsahují záznamy od osoby s krycím 
jménem HUDEBNÍK, nebo tyto osoby nebylo možné s ohledem na absenci jejich data narození ztotožnit. 
68

 Pro srovnání: ABS, svazek StB a.č. 658608 MV, agenturní zprávy/záznamy. Zprávy se měly týkat činnosti J. V. v rámci 
Jazzové sekce, obav J. V. z předvolání na StB a domovní prohlídky (zničil všechny písemnosti, které souvisely s osobami z řad 
undergroundu), snahy P. C. získat v Praze byt a kontaktu J. V. s některými švédskými hudebními skupinami, které se měly 
účastnit Pražských Jazzových dnů. 
69

 Srov. ABS, svazek StB a.č. 696408 MV, agenturní zpráva/záznam ze dne 13. 11. 1979 že „pramen na schůzce předal 
časopis KRUH, který začal vydávat L. Z. v rámci Sekce mladé hudby … .“  
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V návaznosti na stanovisko ÚSTR provedlo ministerstvo několik výslechů svědků. Dne 

23. 5. 2013 provedlo výslech svědka M. Ch., dne 24. 5. 2013 výslech svědka J. N., dne 27. 5. 

2013 výslech svědka M. Č. a dne 4. 7. 2013 svědka J. H.
73

 

ÚSTR se ve svém stanovisku ze dne 22. 4. 2013 podrobně vyjádřil k metodice StB 

ohledně navázání spolupráce s osobami, na něž byl veden svazek v kategorii „D“ a v kategorii 

„A“, a dále k ukončení spolupráce s těmito osobami (včetně postupu při zakládání, vedení 

a ukončování svazků tajných spolupracovníků a osobních spisů důvěrníků). ÚSTR dále 

k dotazu ministerstva zda „lze ztotožnit osobu vedenou pod krycím jménem „HUDEBNÍK“ 

vyskytující se v materiálech StB“ s osobou účastníka řízení konstatoval, že na základě 

informací obsažených ve spise (několika desítek informací), jež se v materiálech 

v souvislosti s osobou „HUDEBNÍKA“ objevují, lze účastníka řízení s osobou vedenou 

v materiálech StB pod tímto krycím jménem ztotožnit. K otázce ministerstva „nakolik lze 

materiály StB považovat jako hodnověrný důkaz spolupráce žadatele StB“, ÚSTR s odkazem 

na dochovaný spisový materiál sdělil, že neshledává žádný důvod zpochybňovat tyto 

spisy jako důkaz spolupráce účastníka řízení s StB.   

ÚSTR se rovněž vyjádřil k hodnocení kontaktů s StB, tj. k závěru učiněnému 

Oldřichem Tomkem v článku Akce Jazz (jež vychází ze závěrečné zprávy ÚDV z roku 

1997), přičemž se ztotožnil s hodnocením „rozkladné činnosti“ účastníka řízení proti JS, 

neztotožnil se však s hodnocením zpráv podávaných účastníkem řízení („jako zpráv 

povšechného charakteru a snadno dostupných z jiných zdrojů, jak z prostředí Sekce, tak i ze 

sféry zastupitelských úřadů“). ÚSTR má za to, že „agenturní zprávy od „Hudebníka“ 

obsažené ve svazcích výše uvedených osob se týkaly mnohdy osobních informací až 

důvěrného charakteru, tyto byly využívány v dalších agenturních opatřeních a měly pro 

Státní bezpečnost nepochybně význam. Při pokusu o hodnocení žadatelem předaných zpráv 

je navíc třeba zdůraznit, že předané zprávy se dochovaly pouze fragmentárně. Na základě 

jakých zjištění byl O. Tomkem učiněn závěr o dostupnosti předaných informací z dalších, 

a zřejmě tedy legálních zdrojů, autor článku neuvádí.“ K otázce ministerstva, zda „existují 

u žadatele nezvratná fakta, z nichž lze určit přesně překážky pro vydání osvědčení účastníka 

odboje a odporu proti komunismu podle ust. § 4 zákona“, konstatoval ÚSTR, že vzhledem 

k obsahu poskytnutých materiálů a sdělení Národního archivu tato fakta u účastníka 

řízení existují u překážky dle § 4 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 262/2011 Sb. ÚSTR 

odkázal na své předchozí stanovisko ze dne 12. 6. 2012, kdy se vyjádřil k rozhodnutí 

Městského soudu v Praze ze dne 13. 12. 2000 a dále ve věci hodnocení působení účastníka 

řízení v Jazzové sekci.  
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 Srov. ABS, svazek StB a.č. 677997 MV, agenturní zpráva/záznam ze dne 22. 9. 1976, 30. 6. 1977, 6. 9. 1977 a 13. 4. 1978, a 
výslech svědka J. H. dne 4. 7. 2013 (spis MO). 
71

 Srov. ABS, svazek StB a.č. 808320 MV, agenturní zprávy/záznamy.  
72

 Srov. ABS, svazek StB a.č. 687608 MV, část 3, Akce Geolog – sdělení poznatků ze dne 25. 5. 1978, s. 2.  
73

 Ministerstvo se rovněž ve věci podání svědecké výpovědi telefonicky spojilo s P. Š., která je zmiňována ve spisovém 
materiálu K. S. Na základě sdělení paní Š., že nemá žádné poznatky k osobě K. S., které by mohla uvést jako svědkyně 
v tomto řízení, ministerstvo paní Š. k podání svědecké výpovědi nepředvolalo. 
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Etická komise se v rámci odvolacího řízení zevrubně zabývala všemi 

shromážděnými podklady pro rozhodnutí a na základě provedeného šetření dospěla 

k následujícím závěrům: 

Účastník řízení vznesl v odvolacím řízení prostřednictvím svého právního zástupce 

námitku, že „jako každý řídící pracovník byl evidován v materiálech bezpečnostních složek“ 

a odkázal na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 12. 2000, sp. tn. 37 C 117/99, 

který „rozhodl o neoprávněnosti evidence jeho osoby jako osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. 

b) zákona č. 451/1991 Sb.“ a dodal, že má „soudně prověřené negativní lustrační osvědčení, 

které bylo stvrzeno soudním grafologem a třemi důstojníky bývalého ministerstva vnitra“.   

Dále účastník řízení prostřednictvím svého právního zástupce uvedl, že se „neztotožňuje 

s uvedeným názorem Ministerstva obrany, že určení neoprávněnosti evidence osoby žadatele 

je rozhodné pouze pro účely zjištění existence překážky podle ustan. § 1 lustračního zákona“ 

a že „negativní lustrační osvědčení jako takové sice nemusí být samo o sobě, jak uvedlo 

Ministerstvo obrany zcela určující pro konstatování, že žadatel s StB nikdy nespolupracoval, 

ale je nutné na něj hledět jako na důkaz, který objektivně prokazuje neoprávněnost 

evidence osoby žadatele v materiálech StB.“ V doplnění svého odvolání ze dne 1. 9. 2014 

účastník řízení pod bodem 1) namítl, že v rámci soudního řízení v roce 2000 „příslušníci 

[StB] pod přísahou zaprotokolovali, že jsem nebyl vázán; grafolog pravost [podpisu] odmítl.“ 

Etická komise k námitce účastníka řízení vznesené pod bodem 1) v doplnění jeho 

odvolání ze dne 1. 9. 2014 uvádí, že skutečnost, zda je podpis účastníka řízení na vázacím 

aktu StB vlastnoruční či nikoliv, jak ostatně vyplývá i ze znaleckého posudku znalce 

v oboru grafologie
74

 v rámci řízení vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. 37 C 

117/99, nelze vzhledem k tomu, že existuje pouze v mikrofišové kopii objektivně potvrdit 

ani vyvrátit; nelze však ani konstatovat, jak činí účastník řízení, že soudní znalec „pravost 

podpisu odmítl“, neboť s ohledem na charakter posuzovaného materiálu ji nemohl řádně 

zhodnotit. Vyjádření bývalých příslušníků StB v rámci uvedeného řízení před Městským 

soudem v Praze, kteří některé z výše uvedených agenturních záznamů na základě zpráv od 

HUDEBNÍKA vyhotovovali, že nemají povědomí o podpisu vázacího aktu ani informace 

o stycích účastníka řízení s StB, považuje Etická komise vzhledem k jiným skutečnostem 

vyplývajícím ze spisového materiálu za zcela nevěrohodné a zavádějící. Těmito skutečnosti 

vyplývajícími ze spisového materiálu Etická komise míní zejména pozdější tvrzení účastníka 

řízení, který své styky s StB výslovně potvrzuje (včetně vyjádření v rámci řízení o jeho 

žádosti), na rozdíl od jeho tvrzení v tehdejším řízení před soudem, kdy jakékoliv kontakty 

s příslušníky StB popřel. 
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 Srov. spis Městského soudu v Praze ze dne 13. 12. 2000, sp. zn. 37 C 117/99; Znalecký posudek z oboru písmoznalectví, 
specializace ruční písmo, ze dne 9. 9. 2000, str. 45 – 49; Citace: „Část popisná: Jako sporný materiál byl předložen podpis ve 
znění K. S. na závazku z 22. 5. 1979. Sporný materiál, jak jsem zjistil při zajišťování na MV ČR, existuje pouze na mikrofiši, 
z níž byla pořízena xerografická kopie. Obecně lze konstatovat, že podpisy, které jsou předkládány v xerografických či jiných 
kopiích, jsou hodnoceny jako nezpracovatelné. U těchto sporných materiálů nelze provést zkoumání, které by odhalilo, zda 
není v oblasti podpisu gumováno či není porušena povrchová struktura papíru, zda podpis nevznikl překopírováním za využití 
pravého podpisu apod. Dále nelze posoudit dynamický a statický tlak, příp. přerušení psacího pohybu – vázanost, rychlost, 
jistotu apod.“ (…) „Část závěrečná: Vzhledem k tomu, že sporný podpis existuje pouze v mikrofišové kopii a že nebyly 
nalezeny hodnotné rozdílné znaky, nelze objektivně odpovědět na otázku, zda na závazku je vlastnoruční podpis K. a S., 
nar. ……….“   
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Vzhledem k vymezení překážek přiznání postavení účastníka odboje odporu proti 

komunismu dle § 4 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb. však musí Etická komise konstatovat, že 

předmětem řízení o přiznání statusu účastníka odboje a odporu proti komunismu není 

posouzení oprávněnosti či neoprávněnosti evidence dané osoby v materiálech 

bezpečnostních složek, byť výše uvedené rozhodnutí soudu vzala Etická komise rovněž 

v potaz, jako jejich tajného spolupracovníka či spolupracovníka v intencích zákona 

č. 262/2011 Sb. (§ 4 odst. 1 písm. b), včetně objasnění kdy, kde za jakých okolností mělo 

dojít/došlo k závazku ke spolupráci a zda se tak stalo či nestalo podle v té době platných 

směrnic StB
75

, ale především posouzení, zda daná osoba/účastník řízení s bezpečnostními 

složkami komunistického režimu nebo Komunistickou stranou fakticky spolupracovala, 

tj. dle dikce zákona č. 262/2011 Sb., zda žadatel o přiznání postavení účastníka odboje 

a odporu proti komunismu „jinak … spolupracoval s bezpečnostními složkami nebo 

Komunistickou stranou Československa.“  

Etická komise na základě zevrubného posouzení podkladů pro rozhodnutí 

shromážděných v řízení konstatuje, že účastníka řízení lze na základě informací 

obsažených v archivním spisovém materiálu ztotožnit s osobou pod krycím jménem 

„HUDEBNÍK“ vyskytující se v materiálech StB. V tom se Etická komise opírá o odborné 

stanovisko ÚSTR ze dne 22. 4. 2013, v němž ÚSTR podrobně tento svůj závěr zdůvodnil. 

ÚSTR ve svém stanovisku ze dne 22. 4. 2013 dále s odkazem na dochovaný spisový 

materiál sdělil, že neshledává žádný důvod zpochybňovat spisy z provenience StB [které se 

nachází ve fondech ABS], jako důkaz spolupráce účastníka řízení s StB.
76

 Etická komise 

k tomu po prostudování spisového materiálu konstatuje, že účastník řízení v kontaktu 

s bezpečnostními složkami komunistického režimu, konkrétně StB, byl po velmi dlouhou 

dobu a do různých prostředí, přičemž pracovníkům této služby jimi požadované i jiné 

informace vědomě předával. Tento kontakt ostatně účastník řízení ve svých podáních 

k ministerstvu a Etické komisi nepopírá (přičemž současně uvádí, že tak činil za účelem 

prolongování působení JS v rámci Svazu hudebníků ČSR, tedy z důvodu, aby odvrátil zrušení 

JS a tím zastavení její činnosti). Ačkoliv se svazek StB a.č. 729669 MV (vedený v kategorii 

„Důvěrník“ a posléze v kategorii „Agent“) dochoval pouze v částečné, torzovité podobě, je 

z agenturních záznamů v něm obsažených a záznamů, které se dochovaly ve spisech jiných 

osob sledovaných StB zřejmé, že tyto zprávy z prostředí tzv. volné (závadové) mládeže 

byly ve vztahu k dotčeným osobám konkrétní a byly řídícím orgánem hodnoceny 

kladně. Že se z pohledu StB nejednalo o zprávy zcela bagatelní, ale naopak zprávy mající pro 

StB význam, svědčí i skutečnost, že z některých takto získaných poznatků vyvodila StB 

možné použití opatření vůči těmto osobám. Etická komise rovněž poukazuje na skutečnost, že 

StB takto získané informace zpravidla využívala rovněž za účelem vytváření dojmu 

o značném rozsahu informací, kterými disponuje, při vytěžování třetích osob a tím 

vytváření nátlaku na tyto osoby. Etická komise tedy pro úplnost uvádí, že pro posouzení 

věci není až tak rozhodné, zda StB nějaká opatření ve vztahu k dalším osobám nakonec 

realizovala, či nikoliv, a co z toho subjektivně vyvozují osoby, o nichž byly tyto zprávy 
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 Vázací akt mohl být učiněn i jinou než písemnou formou. Srov. stanovisko ÚSTR stanovisko ÚSTR ze dne 12. 6. 2012. 
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 Srov. Stanovisko ÚSTR ze dne 22. 4. 2013, s. 11. 
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podávány, avšak podstatné je, že na základě podaných informací operativní opatření 

realizována být mohla, popř. mohly být tyto informace využívány při vytěžování dalších 

osob či nátlaku, který na ně StB potřebovala vyvinout. Tuto skutečnost hodnotí Etická 

komise jako zvlášť závažnou. Z tohoto důvodu nemůže Etická komise bez dalšího přisvědčit 

ani odvolací námitce účastníka řízení, že se mu jeví jako nespravedlivé, že „negativní 

svědectví J. H. o osobě žadatele je vyzdvihováno na úkor mnoha jiných svědectví osob, které 

osobu žadatele a jeho činnost hodnotí kladně.“ Etická komise znovu posoudila veškeré 

podklady pro rozhodnutí, přičemž v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů dle § 50 

odst. 4 správního řádu tyto hodnotila samostatně i ve vzájemných souvislostech, a konstatuje, 

že nemůže odhlédnout nejen od skutečností vyplývajících z osobního vyšetřovacího spisu J. 

H.
77

 a jeho svědecké výpovědi, ale i od informací vyplývající z dalších archivních materiálů, 

např. ze svazku StB  a.č. 724042 MV vedeného k osobě M. Č., tj. informací podaných 

účastníkem řízení k osobě M. J., pracující tehdy na Ministerstvu kultury (poznatek byl 

vyhodnocen jako pravdivý, přičemž „bude zaslán k dalšímu využití X. S SNB, 2. odbor, 1. 

oddělení do problematiky“).
78

 Etická komise musí konstatovat, že v neposlední řadě nelze 

odhlédnout od značného množství zpráv, které účastník řízení dle dochovaného 

archivního spisového materiálu StB poskytl či měl poskytnout, tedy od značné 

dlouhodobosti a četnosti jeho styku s příslušníky StB. Etická komise konstatuje, že sice 

nelze vyloučit, že mohlo dojít k dezinterpretaci informací podávaných účastníkem řízení ve 

vztahu k některým osobám (dle účastníka řízení „vložení slov do jeho úst“), avšak s ohledem 

na velké množství podaných zpráv se Etické komisi jeví jako značně nepravděpodobné, že by 

tomu tak mohlo být v případě všech podaných zpráv. 

Ze spisového materiálu
79

 dále vyplývá, že účastník řízení byl v období od 21. 7. 1965 do 

roku 1970, kdy byl vyloučen, členem Komunistické strany Československa. Ze spisového 

materiálu rovněž vyplývá
80

, že důvodem jeho vyškrtnutí ze seznamu členů KSČ měla být jeho 

údajná pasivita. Etická komise konstatuje, že dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 262/2011 Sb., je členství v Komunistické straně Československa překážkou pro přiznání 

postavení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Účastník řízení tuto skutečnost ve své 

žádosti o přiznání postavení účastníka odboje a odporu neuvedl a ve svých pozdějších 

vyjádřeních v podstatě bagatelizuje své členství v KSČ poukazem na tzv. „Pražské jaro“, což 

nekoresponduje s tím, co je uvedeno ve spisovém materiálu, dle kterého měl do KSČ vstoupit 

o 3 roky dříve; tedy v době, kdy režim reprezentovaný presidentem a prvním tajemníkem ÚV 

KSČ A. N. byl ještě pevně etablován a například 2 roky před tzv. strahovskými událostmi, 

které lze považovat za počátek demokratizačních snah v tehdejší společnosti. 
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 Srov. ABS, svazek StB a.č. 677997 MV, agenturní zpráva/záznam ze dne 22. 9. 1976, 30. 6. 1977, 6. 9. 1977 a 13. 4. 1978, 
a dále výslech svědka J. H. dne 4. 7. 2013 (spis MO). 
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 Srov. ABS, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování, Osobní svazek a.č. 724042 MV, vedený k osobě M. Č. v kategorii PO 
krycí jméno „Prostředník“, Záznam č. 116 ze dne 10. 3. 1981.  
Srov. dále ABS, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování, Osobní svazek a.č. 724042 MV, vedený k osobě M. Č. v kategorii 
PO krycí jméno „Prostředník“, Záznam č. 66 ze dne 16. 3. 1979, s 1-2.  
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 Srov. sdělení Národního archivu ze dne 7. 3. 2012.  
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 Srov. ABS f., Agenturní svazky, Osobní svazek a.č. 749669 MV, Návrh na získání ke spolupráci ze dne 22. 4. 1979, s. 3. 

(sken 7496669_MV_1_3_0014-17); Memorandum ze dne 24. 4. 1979, s. 2 (sken 749669_MV_3_3_0020-24.jpg).  
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Na základě provedeného dokazování před správním orgánem I. stupně Etická komise 

konstatuje, že ačkoliv účastník řízení ve své žádosti o přiznání postavení účastníka odboje 

a odporu zmínil, že byl členem Svazu československo–sovětského přátelství (SČSP) 

v průběhu 80. let, kdy byl zaměstnán jako pomocný dělník u pražské pobočky Jednotného 

rolnického družstva Kamenica nad Cirochou, není uvedené překážkou ve smyslu § 4 odst. 1 

písm. e) zákona č. 262/2011 Sb.; navíc v řízení nebylo potvrzeno nejen kolektivní, ale ani 

individuální členství účastníka řízení v SČSP (které by uvedenou překážkou bylo)
81

.   

Zákon č. 262/2011 Sb. v § 4 odst. 3 umožňuje občanu, u něhož se vyskytla překážka 

přiznání postavení účastníka odboje a odporu proti komunismu, přiznat postavení účastníka 

odboje a odporu proti komunismu, pokud jeho účast na odboji a odporu proti komunismu 

svou intenzitou, rozsahem nebo délkou zjevně převyšovala jeho účast na budování, 

rozvoji a upevňování komunistické totalitní moci. Na toto ustanovení zákona č. 262/2011 

Sb. odkazuje i účastník řízení ve svém odvolání podaném prostřednictvím svého právního 

zástupce, neboť se domnívá, že splňuje podmínky v tomto ustanovení vymezené. Dle názoru 

Etické komise však činnost účastníka řízení, tak jak se jeví ze spisového materiálu, ať už 

by na ni bylo pohlíženo jako na činnost individuální nebo jako na činnost v rámci 

skupiny, nemůže svou intenzitou ani rozsahem existenci překážek přiznání postavení 

účastníka odboje či odporu proti komunismu převýšit.  

Etická komise konstatuje, že v případě kdy by u účastníka řízení v přiznání ocenění 

účastníka odboje a odporu proti komunismu bránil pouze nedostatek přesných skutkových 

zjištění (ohledně jeho činnosti), avšak většina důkazů a indicií by hovořila v jeho prospěch, by 

bylo možno, při dodržení zásady volného hodnocení důkazů vtělené do § 50 odst. 4 správního 

řádu, zvážit udělení ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu. V případě účastníka 

řízení však v tomto postupu Etické komisi brání nejen nedostatek konkrétních zjištění o jeho 

činnosti, ale zejména existence množství důkazů o překážkách přiznání postavení 

účastníka odboje a odporu proti komunismu, přičemž jako zvláště závažnou vnímá Etická 

komise konstantně nikoliv „pouhou“ shora zmiňovanou evidenci účastníka řízení 

v materiálech bezpečnostních složek, ale zejména dlouhodobý a minimálně fakticky 

akceptovaný kontakt účastníka řízení s pracovníky StB a skutečnost, že informace po 

něm ze strany bezpečnostních orgánů požadované i jiné těmto dlouhodobě předával 

(včetně informací o osobách ze svého blízkého okolí), což z časového a skutkového hlediska 

případnou činnost účastníka řízení v rámci JS v daném období snižuje, respektive neguje. 

Etická komise zvažovala námitku účastníka řízení, i jeho právního zástupce, že „podmiňoval 

spolupráci s StB nezasahováním do činnosti JS“ (tj. činil tak za účelem zabránění omezení 

činnosti JS či oddálení jejího zrušení), nicméně má za to, že s ohledem na závažnost zjištění 

obsažených ve spisovém materiálu týkajících se jednak obsahu předávaných zpráv (dle 

dochovaných agenturních záznamů), ale i informací týkajících se množství takto předaných 

zpráv a doby, po kterou dle spisového materiálu z provenience ABS docházelo ke kontaktu 

účastníka řízení s StB (od roku 1976 – 1982, a dále v roce 1983) jsou, i přes značnou skartaci 

archivního spisového materiálu, poklady dostačujícími pro konstatování, že překážka dle § 4 

odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. nemůže být prominuta, a to nejen ze zákonných, ale 
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i mravních důvodů. Ze spisového materiálu nevyplývá a ani z něj nelze nijak dovodit, že by 

důvodem vedení účastníka řízení jako spolupracovníka StB v kategorii „D“ a v kategorii „A“ 

v letech 1976 – 1982, byla snaha StB ho diskreditovat či kompromitovat. Důvodu styků 

účastníka řízení a podávání informací StB lze sice porozumět, nemohou však být dle názoru 

Etické komise omluvou pro takové jednání či dostatečným důvodem pro prominutí uvedené 

překážky. 

Etická komise rovněž konstatuje, že v daném případě nelze aplikovat ani ustanovení § 4 

odst. 2 zákona č. 262/2011 Sb., dle kterého se k překážce podle § 4 odst. 1 zákona 

č. 262/2011 Sb. nepřihlíží, pokud byl občan do složek a organizací zde uvedených vyslán 

nebo se stal jejich členem za účelem boje proti komunistickému režimu, neboť to v řízení také 

prokázáno nebylo (snahu udržet fungování zájmové organizace, JS, nelze za takový důvod 

považovat). To platí obdobně i pro zjištěnou překážku dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 262/2011 Sb. Etická komise tedy na základě shromážděného spisového musí 

konstatovat, že v řízení prokázané překážky dle § 4 odst. 1 písm. b) a c) zákona 

č. 262/2011 Sb. nemohou být překonány prokázanou činností účastníka řízení.  

Etická komise činí své rozhodnutí při vědomí, že dle zvláštního záměru zákonodárce má 

v rámci jí daných zákonných mezí klást zvláštní důraz také na etický rozměr jednotlivých 

kauz a v případě oceňování účastníků odboje a odporu proti komunismu dbát ve smyslu ust. 

§ 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. na nezpochybnitelnost mravní, demokratické integrity 

oceněných. I přesto, že nelze získat podklady k detailnějšímu zmapování zjištěných překážek 

přiznání postavení účastníka odboje a odporu proti komunismu, nemůže Etická komise od 

nich z důvodu jejich prokázané závažnosti, při šetření zásad, na kterých zákon 

č. 262/2011 Sb. stojí a které zákonodárce vtělil do jeho preambule, a v neposlední řadě při 

památce tisíců umučených, popravených a dlouhodobě vězněných účastníků třetího odboje, 

odhlédnout. S ohledem na uvedené skutečnosti, považuje Etická komise za nepřípadnou 

námitku právního zástupce účastníka řízení, že „každý má právo na svůj vývoj“.  

Etická komise se zabývala i zmínkou účastníka řízení uvedenou v doplnění jeho 

odvolání, že „neznalost situace je u zaměstnanců MO tragická, lživá, podjatá a žalovatelná“. 

Etická komise k tomu konstatuje, že se uvedeným obecným tvrzením účastníka řízení 

zabývala a neshledala uvedené tvrzení jako důvodné. Zejména v řízení nebylo prokázáno, že 

by zaměstnanci správního orgánu I. stupně, kteří se žádostí účastníka řízení zabývali, byly 

osobami podjatými ve smyslu ust. § 14 odst. 1 správního řádu.
82

 

Bez ohledu na námitky uvedené v odvolání správní orgán druhého stupně je dle § 89 

odst. 2 správního řádu povinen zkoumat též zákonnost napadeného rozhodnutí a řízení, které 

mu předcházelo. Ani po této stránce však nebylo shledáno porušení zákona nebo takové vady 

řízení, které by odůvodňovaly zrušení rozhodnutí, a to i přesto, že se Etická komise plně 

neztotožňuje se způsobem, kterým mi ministerstvo odůvodnilo některé části svého 
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rozhodnutí. V tomto případě je však nutno konstatovat, že případný nedostatek, respektive 

vada odůvodnění rozhodnutí není důvodem k jeho zrušení. 

Etická komise závěrem uvádí, že tímto svým rozhodnutím nechce v žádném 

případě snižovat nesporné zásluhy účastníka řízení v kulturní oblasti, kterých si velmi 

váží. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem však rozhodla tak, jak je uvedeno 

ve výroku. 

Poučení o odvolání  

Proti tomuto rozhodnutí se nelze dle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu dále 

odvolat. 

 

 

Mgr. Jiří Kaucký  

předseda Etické komise České republiky pro ocenění 

účastníků odboje a odporu proti komunismu 
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