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Po bitvě na Bílé Hoře dne 7.listopadu 1620 se dostal český národ
do tak stredného a zoufalého stavu, že opravdu málo scházelo k
jeho zániku.
Avšak český národ strašně poničený třicetiletou válkou - tvrdí se,
Že před ní bylo v Cechách a na Moravě 5 milionů lidí, a po ní zbylo
jen 600 000 - dík jeho zdravému, na vesnicích a malých městech
uchovanému jádru přece nezanikl, jen spal.A našli se jeho buditelé,
vesničtí písmáci, později "modrý abé" Josef Dobrovský,Josef
Václav Kramerius a veliká řada dalších, čeští učitelé a faráři.
Těmto tzv."buditelůmM se podařilo český národ z jeho spánku
probud it a vrát it mu vědomí o jeho národní identi tě.

Po nich následovali buditelé političtí, Rieger, Frič, a celá
plejáda "staročechů a mladočechů" , kteří jiš probuzenému národu
vrátili i vědomí politické a inspirovali jej k předkládání a vymá
hání po li tických práv v rámci habsburské monarchie.

Dr.Miroslav Tyrš,součastník politických buditelů, poznal však,
že pro skutečný život národa nestačí jen jeho vědomí o jeho
národní identitě a nestačí ani si uvědomovat politická práva
a klást požadavky na jejich splněni.Poznal, že pro skutečný a plný
život národa musí každý jeho člen mít nejen vědomí o právech, ale
také s nimi spojené vědomí povinností všech ke vše», tedy povin
nosti každého jedi nce k celému národu. Poznal, že pro život národa,
jeho politická práva a konečně i pro svobodu a státní samostatnost,
kterou český- národ v habsburské monarchii neměl a po které toužil
platí ■
Neubráníš-li,

nevyprosíšl

Založil a vybudoval českému národu vynikající organisaci tak ideální
že organisovala příslušníky národa od šestiletých dětí přes doros
tence, dospělé až po staré muže i ženy.A u všech dokázal vzbudit a
udržet vědomí sounáležitosti a z této plynoucí povinnosti k národu,
ke svému národu.Sám jsem vstoupil do sokolského žatstva v roce 1910
a v roce 1920 jsem jako dorostenec cvičil na Šestém “všesokolském
sletu" v Praze, již na Strahově.Vím proto z vlastní zkušenost i, že
ve všech sokolských oddílech, od žatstva, přes dorost, až po členst
vo jsme před každým cvičením a po něm pochodoval i, v létě venku,
v zimě v cvičební místnosti a zpívali známé sokolské písně.
A jako cvičení byla fyzická, tělesná příprava na tělesnou zdatnost,
o které Tyrš věřil,
že jednou bude nutně potřeba,
tak
trvalé zpěvy sokolských písní byla duševní a morální příprava na
boj za znovuzískáni svobody a státní samostatnosti českého národa,
o kterém byl Tyrš přesvědčen, že k němu dojít ausí a také dojde.
A proto hesla jako:
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se vrývaly po několik generací od sokolíků a sokol íček až po sokoly
a sokolky do jejich mysli a budily v nich nejen pocit povinnost i
k národu, ale také vůli a odvahu za jeho práva se zasadit a bojovat.
A výsledek této desetiletí trvající morální a duševní přípravy národa
k boji za jeho práva, za znovunabytí státní existence se dostavil
v roce 1914 po vypuknutí prvn í světové války.
Jsem si plně vědom toho.
co říkám,
když tvrdím, že bez sokolstva a bez sokolů by s největší pravděpodobností nebylo došlo k vzniku
Ceskoslovenské republiky.
Sokolové žijící v zahraničí ihned pochopili, že smysl dávno jimi
zpívaných písní a okamžik naplnění národních povinností nastal.
A tak ihned po vypuknutí první světové války se v Paříži z tam ži
jících mladých Cechů ustavila legendární rota NAZDAR, o které
její název říká, že šlo jistě aspoň převážně o sokoly.Protože šlo
ve Francii o cizince, nemohli být začleněni přímo do Francouzské
armády a byla proto rota NAZDAR začleněna do tehdy nejvěhlas
nějšího ůtvaru cizinecké legie a nasazena do přímého boje s německou
armádou s ůkolem dobýt a udržet určitý pahorek.Rota NAZDAR
svůj ůkol splnila, avšak téměř všichni její příslušníci padli.
Tvrdl í se, že z celé roty NAZDAR zůstal o naživu jen asi 15
mužů.Vlivem sokolské výchovy přešlo mnoho Cechů z tehdejších ra
kouských pluků a dokonce i dva celé pluky i s plukovní kapelou
28. pěší pluk z Prahy a 30. pěší pluk z Vysokého Mýta do ruského
zajet. í, kde tvořil i potom jádro českých legií.A podobně i čeští
příslušníci jiných rakouských pluků, např.35.pěšího pluku z Plzně,
ll.pěšího pluku z Budějovic a dalších.
Profesor T.G.Masaryk, v té době poslanec rakouského říšského sněmu
poznal, že přišel pro český národ jeho histor ický čas k znovu nabytí státní samostatnosti.Poznal také, že ůspěch jeho ůsilí
o pochopení a pomoc k reahsací této snahy bude v podstatné míře
záviset na tom,jestli Češi svou ochotou přispět k vítězství doho
dových spojenců ve válce prokáží i bojovým nasazením, že Český
národ je opravdu hoden se zařadit v Evropě mezi samostatné
Evropské státy.Vznikly proto legie, ruská, francouzská a nakonec
italská, nasazené do nejtvrdších bojů, kde ne stovky, ani tisíce
ale desetitisíce legionářů položilo své životy, za to. aby národ
po téměř třistaleté porobě a područí mobil znovu žít vlastním
životem a o něm sám rozhodovat.
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Bea profesora Masaryka, který se stal prvním presidenta» Česko
slovenské republiky, by zcela určitě tato republika byla
nevznikla.Ale s plnou odpovědností tvrdím, že by byla také
nevznikla, bez mnoha tisíců padlých sokolů, kteří v první světové
válce pomohl i profesoru Masarykov i prokázat, že Český národ je
hoden a schopen žít ve vlastním státě.za který je ochoten i bojo
vat a nasadit životy.

V poválečných letech po první světové válce jako vděk národa
presidentu T.G.Masarykovi byl přijat parlamentem Československé
republiky zákon následujícího znění:
TOMAS GARYGUE MASARYK
ZASLOUŽIL SE O STA't.

Podstatný podíl na vzniku tohoto státu měli sokolové, které k
nutným obětem pro to, vychoval
SOKOL,
tedy Tyršem, vybudovaná organisace, která tím prokázala srovnatelné
zásluhy o vznj Československé republiky, jako byly zásluhy
T.G.Masaryka.Český národ však dodnes dluží za to Tyršovi přiměřený
vděk a uznání.Podle mého přesvědčení měli by dnešní členové a
členky sokola vyvinout maximální energii k tomu, aby český parlament
co nejdříve přijal zákon:
MIROSLAV
TYRŠ
„
ZASLOUŽIL SE 0 ČESKÝ NAROĎ.

A obě bronzové desky by měly být vedle sebe a co nejdříve ozdobou
českého parlamentu.

JUDr.Ing.Jaroslav Anděl
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Při Hoxinm«rBBéa'proeeBU po druhé světové viles byla, zjiětěna
Nová skutočnosti

Státem organizovaná zločinnost.

Tento. nový -sjev, v celé' dosavadní historii lidstva neznártfý-zavedl a uplatúrorét
S_f_J_!_S-AJĽ2-lJĽ.R___t_l_e_r

se'evymi zločinci a gangstery,

ale jit před him, současně s ním a Ještě dlouho po n i a
J„o,.si_I__ LLL____._-2~-2.__-l.!!.. 3_t:_J_i_i_n__z__P_J2.J_S_S___I_l_1_i
jebe nás‘ťúpc’1 a jejich -gangstery a zločinci.

a

S ním a pod jeho a jeho - nástupců ochranou stoji-ým způsobem vládly a občany

terorieovaly i všechny komuunisické samoyládné strany ve věech komunistických
/nebo skrytě jmenovaných socialistických/ státech se svými stejně sa^ovUán^i^li
generálními tajemníky, ústředními výbory, politbyry a jejich gangstery a zločinci.

Me^i nimi též samovládná. .Xovmlstiiká strana Československa KSČ a její nástup*
kyně K^o^muni^ická . strana Čech a Moravy KSČM s jejich generálními' tajemníky,
ústředními výbory,' politbyry, jejich gangstery a zločinci.
Při Norimberském procesu e ^010^0)0^1 válečnými zločinci bylo zjištěno:
Na rozdíl od minulé světové války byli spojenečtí právníci po
staveni 'před celou řadu nových problémů, které byly důsledkem zá
kladní skutečnosti, nové a neslýchané v historii práva XX. století.
Tak zv. centrální velmoci z doby první světové války vedly také válku
krůtě, ale přece Ještě nebyly ani jedna z nich gangsterským státem,
který-zločin povýšil na politiku, státem banditským, jakým se stalo
Německo v lednu 1933 a zejména na podzim 1938. Odborníci mezi
národního a trestního práva stáli na chvíli bezradně před tímto novým
faktem, žo totiž ve středu Evropy se ustavil zločinný a pirátský
stát, Jehož vedení politické, hospodářské, vbjenské, ale také vědecké
a kulturní se dostalo do rukou skutečných gangsterů, že tento stát,
ovUdaný gangstery pod jmény »vudbeTi řUskíLjKnTCtebn-^řlšská
vládat, »Oberkommando 'der Wehrmacht«, SS, gestapo atd. atd.
organlsoval nejprve v rámci svých hranic, později mimo své hranice
banditismus a zločinnost Jako státní politiku. Že vůdcové tohoto státu
předem, dávno a opětovně -prohlašovali, že nebudou a nehodlají
respektovat! jakýkoliv zákon, Jakýkoliv závazek právní či mravní,
čU, že si budou počínat na svém území i ve styku s jinými národy
Jak» gangsteři.'. Stačí na př. Jen tyto projevy A. Hitlera, uváděné
Raischnlngem (»Hitler mluví«): »Já se nezastavím před ničím. Žádné
t. »v mezinárodní právo, žádná dohoda ml nezabrání v tom, abych
užil 'akékoliv výhody, která se mi naskytne«

Přeeně totéž'udělala Komuunssická strana Československa KSČ a její náetupkyně komuuiitická_ strana Čech a Moravy KSČM ▼ Československé repuubice,
kdysi vzorně právním a demokratickém státě, že kterého udělala, stát gangste
rů a'zločincú,
r
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Pan minnatr kultury se tedy, jak výše publikováno, "dMmívv", že vracet hrady,
zámky a k nim náležející annOhataícihekterové pozemky potomkům šlechticích rodů bez
ohledu na jejich národnoot, je '’oobým řešennm’’. Kdo je o věci blíže informován, ví
ůí názor tu pan minístr přednáší a zastupuje. Souhlasíme s ním, avšak jen pokud jde o
českou šlechtu a její potomky, kteří také, sice rolo, ale přece ještě existují.
Avšak vracet veliký maaetek, zabavený po druhé světové válce jako mjetek zrádců a
kolaborantů, nebo přímých vrahů českého národa, potoakrfm členů Hitlerovy NSDAP, která
i v Něnecku byla prohlášena za zločineckou orgjainrsci, nebo vražedné SS-org^isace,
je přímou zradou českého národa, zneuctěním památky nejméně
420.000 až 450.000 popravených a v koncee.nrácích umučených českých občanů, z nichž
210.000 Židů, zabavení jejich majetku, zničení existencí ^86^^8100^ mladých lidí
zavřením věech českých vysokých škol, více než šestileté okupace českých zemí a jejich
naprostého vykořisťování ve prospěch Hitlerovy války,

je podle nafieho přesvědčení přímou
zaěantroůováním jejího mnaetku.

velezradou

České republiky a

Přitom icsetitt8ÍcfiB Ciechů, kteým kommnniti ukradli jejich rodinné domky, nebo jiný
maaetek, je vrácení tohoto majetku dodnes odpíráno !!
,
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Při Norimberském - procesu po druhé světové vílce byla »jift-tina
Nová skule čnosti
Státem organlsovaná zločinnost.
Tento nový sjev, v celé dosavadní historii lidstva neznámý-zavedl a uplatňoval
SOJ-OS_ Adolf_ H-Ci_tl_!_r

se'rými zločinci a gangstery,

ale již před ním, současné s ním a ještě dlouho po a ě m
Jo s i p__ TliáCcCcccTCC s _ ta . lin-Džuga t vili
jeho nástupcl-s jejich gangstery a zločinci.

a

S ním a pod jeho a jeho nástupců ochranou stejiýra způsobem vládly a občany

terorisovaly i véechny ko^unnasiické samovládně strany ve všech komunnstických
/nebo skrytě jmenovaných socialistických/ státech se svými stejně sarnovAAs/ai
generálními tajemníky, ústředními výbory, politbyry a jejich gangstery a zločinci.

Mezi nimi též samovvádrn .Xomunnstiiká strana Československa KSČ a její nástup«
kyně Kommunitická strana Čech a Moravy KSČM 8 jejich generálními' tajemníky,
ústředními výbory, pslitbyry, jejich gangstery a zločinci.

Při Norimberském procesu a s^clstCclými válečnými zločinci bylo zjištěno:
Na rozdíl od minulé svttové války byli spojenečtí právníci po
staveni před celou řadu nových problémů, které byly důsledkem zá
kladní skutečnosti, nové a neslýchané v historii práva XX. století.
Tak zv. centrální velmoci z doby první světové války vedly také válku
kruté, ale přece ještě nebyly ani jedna z nich gangsterským státem,
který • zločin povýšil na politiku, státem banditským, jakým se stalo
Německo v iednu 1933 a zejména na podzim 1938. Odborníci mezi
národního a trestního práva stáli na chvíli bezradně před tímto novým
faktem, že totiž ve středu Evropy se ustavil zločinný a pirátský
stát, jehož vedení politické, hospodářské, vojenské, ale také vědecké
a kulturní se dostalo do rukou skutečných gangsterů, že tento stát,
ovládaný gangstery pod Jmény vvSdte n Tíšskýkanctélf-^řlšská
vláda«, »Oberkommando 'der Wehrmacht«, SS, gestapo atd. atd.
organizoval nejprve v rámci svých hranic, později mimo své hranice
banditismus a zločinnost jako státní politiku. 2e vůdcové tohoto státu
předem, dávno a opětovně prohlašovali, že nebudou a nehodlají
respektovati jakýkoliv zákon, jakýkoliv závazek právní či mravní,
čili, že si budou počínat na svém území i ve styku s jinými národy
jako gangsteři. ■ Stačí na př. jen tyto projevy A. Hitlera, uváděné
Raischningem (»Hitler mluví«): »Já se nezastavím před ničím. Žádné
t. zv. mezinárodní právo, žádná dohoda ml nezabrání v tom, abych
tížil 'akékoliv výhody, která se mi naskytne.«

Přesně totéž -udělala Komuunatická strana Č«ekovlosesska KSČ a . její náotupkyně kolaunjstSiká strana Čech a Moravy KSČM ▼ Československé repabbic'e.,
kdysi vzorně právním a demokratickém státě, ie^kterého udělala stát gangste
rů a ' zločinců.
8

DĚJINY 20 STOLETÍ
Pau Johnson

Tuto knihu by si měl každý komunista důkladně přečíst a prostudovat
aby si každý znich konečně uvědomil,že právě tak jako bývalý nacismus,tak

též i bývalý Stalinisaus — bolševismus byly veliké zločinecké organizace.
A tyto Stalinské zločinecké praktiky dováželi sovětStí poradci do Českos

lovenska a do vSech komunistických státu.Hlavně návody jak se mají 'budovat
koncetrační tábory a hrůzostrašné věznice.Českoslovenští komunisté předev
ším přísluSníci STB byli velmi dobrými žáký,o tom se velmi dobře přesvědči
li bývalí političtí vězni,jak ženy tak muži,v Československých věznicích a

koncetračních táborech.
Komunistická strana v bývalém Československu od roku 1948 po nastolení
bolševické diktatury.měla výlučně charakter Stalinské zločinecké organizace.

Každý člen strany byl pak slepým nástrojem a v rámci stranické disciplíny
bez domluv musel vykonávat rozkazy svých nadřízených.Proto každý člen komu

nistické strany který páchal zločiny,nese plnou mravní a právní zodpovědnost
za všechny činy a zločiny páchané na lidech,kteří nesouhlasili s násilným
uchopení moci komunisty v roce 1948.

Kde ochutnal moc,tu neomezenou možnost ponižovat druhé,ztrácí automa
ticky vládu nad vlastními pocity.Tyranie je zvyk,má vlastní orgánský život
a nakonec se zvrhne chorobný stav.Ten zvyk zabije i toho nejlepšího člověka
a dekáže jeho duiSijdrsnit na úroveň šelmy.Krev a moc opájejí smysly primi-

tiva.Lidské a občanské stránky umírají v tyranu nadobro,- znovu nabýt lids
kou důstojnost,činit pokání.polepšit se,je téměř nenožné.Kde se jednou stal
zločincem,ten do své smrti zločincem zůstane.Zločiny proti lidskosti a pá
chané bezpráví jsou nepromlčiteln^Tuto knihu l(Dě jiný 20 Století*by si měl
velmi bedlivě přečíst i pan prezident Václav Havel,spolu se všemi ústavní

mi činiteli ČR.
Stejně jako Hitlér tak i Stalin pokračovali v čistkách,jež byly čirým
gangsterstvím.•Vraždili všechny své politické nepřátele,ale i přátele.včetně vyřizovaní starých účtů.Stalin nechal zavraždit i své nejlepší přátele
a straníky.A nebylo jich málo jen komunistů nechal zavraždit jeden milion
a další miliony obyvatelstva bývalého SSSR.

Stalin s Hitlerem jednal tajně už od roku Í935 přemluvil nacistickou
vládu aby vykonstruovala fingované důkazy o tajných stycích sovětského ve

litele maršála Tuchačevského s Hitlerovými generály .-Lživé dokumenty pak

předalo gestapo NKVD.Pak už se začalo^ vraždit a mučit na Stalinův rozkaz,

30.000 důstojníku stoho přes jedna třetina byla plukovníku a generálů,skoro všichni byli zastřeleni do 24 hodin.
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V těchto letech prošlo Stalinskou mašinérií deset procent obrovského
počtu ruského obyvatelstva.Z kostelů,hotelů a dokonce i z lázní a koníren
se staly žaláře;a stavěly se desítky nových.V těchto zařízeních se provádě
lo «učení v takovém měřítku,že ani nacisté se tomu později nemohli vyrovnat.

Muži i ženy byli mrzačení,byly jim vylupovány oči,proráženy ušní bubínky;
byli zavíráni do beden s ježícími se hřebíky- a byly používaný i jiné áá-

belské mmtedy.Vyšetřovaní byli často mučeni před svými rodinami nebo dětmi.
Podle Medvěděva byli do mučíren a sekeráren voděni na praxi noví osmnácti
letí praktikanti NKVD.tak jako medici chodí na patologii,aby se podívali na

pitvu.

Hitlerův příklad byl nepohybně silným popudem k Stalinově velké hrů zovládě a sovětští agenti přijímali horlivě všechno,čemu se ještě mohli od
gestapa a esesáku přiučit.Ale bylo tonu také naopak.Systém koncetračních

táborů importovali nacisté ze Sovětského svazu,Tento systém pak nacisté
zracionalizovali na průmysl na vyvražáování milionu nevinných lidí.
Přes to přese všecko měla tato neslýchaná zvěrstva,páchaná na dospě
lých lidech i dětech v třicátých i pozdějších letech sovětským totalitním
režimem,poměrně malý světový ohlas.Ale proč? Proč se ještě dnes stále hle

dají nacističtí zločinci po celém světě-a předávají se před soudy;a proč
ptám se dnes,proč se právě nehledají zločinci ze Sovětského svazu a ze všech
bývalých lidově demokratických,komunistických států?
Nad tím by se mělý konečně zamyslet,všechny skutečně demokratické stá
ty na celém světě»sdružené v OSN.
Míla Sýkora
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JUDr. dipt. ing. Jaroslav Anděl, předseda Světového sdruženi bývalých československých politických vězňů, neú
navný český bojovník proti komunismu a od listopadu 1989 nesmlouvavý zastánce lidských práv ve smyslu svobod
Konvence k ochraně lidských práv a základních svobod Evropské rady, jehož úsiií učinit z české republiky právní
stáž hp proslavilo především na mezinárodním fóru.
.
Narodilse 30. blwta 1905, vystudoval Univerzdu Karlovu - práva s doHorótem. Dák podnikal soukr°měf aprotože v padesátých letechjako nesmlouvavý odpůrce režimu tvrdě „narazil", musel do vězení. Ale o tom, velmi zajíma
vém případu, zase příště. Dnes nám odpověděl na otázku:

'___ _ _______________________________ —_____________________________________ J
S jakými pocity odjíždíte?
S nedobrými. Slyšel jsem totiž, že asi 53
poslanců parlamentu ČR předložilo ústav
nímu soudu v Brně 18. 2. svůj návrh na
novelizaci zákona č. 87/1991 Sb. o mimo
soudních rehabilitacích. Můj smutek a roz
čarování spočívá v tom, že přesné znění
tohoto zákona prakticky viní z porušování
mezinárodních právních norem, které Čes
ká republika slavnostně převzala a které
u nás podle či. 10 Ústavy ČR působí bez
prostředně a mají přednost před zákonem
Tohle mé tvrzení vyžaduje jeho pochope
ní. úplné vysvětlení. Je následující: Zákon
87/1991 Sb. byl přijat dne 21. února 1991.
Česká s Slovenská Federatívni Republika,
jejíž parlament tento zákon přijal, podepsala konvenci o ochraně základních lid
ských práv a svobod Evropské rady uza
vřené v Římě dne 4. 11. 1950..
K tomuto dni ČSFR nebyla ještě právně
vázána Evropskou konvencí. Právní závaz
nost států vstupujících do Evropské rady
nastává teprve dnem uložení ratifikačních
listin u generálního sekretariátu Evropské
rady. což se v daném případě stalo až 18.
března 1992. Tento časový rozdíl mezi
podpisem výše uvedených dokumentů a
uložením jejich ratifikačních listin je ob
vyklý a trvá obyčejně kolem jednoho roku.
a to proto, aby státy vstupující do Evrop
ské rady měly v této době možnost upravit
své zákony tak, aby konvenci k ochraně
základních lidských práv a svobod vyho
vovaly. ČSFR v této době své zákony ni
jak v tomto smyslu neupravila. Důkaz pro
loje právě zákon č. 87/1991 Sb.. tj. poru

šuje všechny konvence. smlouvy a mezi
národní dohody, jakož i mezinárodní právní
normy v tom smyslu. že prakticky potvr
dil komunistický teror a právní vůli tím.
že odmítá vrátit majetek osobám, kterým
byl tímto protiprávně odejmut
Teoreticky totiž mohly při zrušení roz
sudku nastat dva případy:
1. Rozsudky byly žrušeny ex nunc, tj
k datu, kdy rozsudky byly zrušeny.
2. Rozsudky byly zrušeny ex tuně, tj.
k datu, kdy byly vydány
Aby nemohly nastat žádné právní spory,
zákonodárci výslovně stanovili, že všech
ny rozsudky, které byly zrušeny zák. č. 119/
1990 Sb. se zrušují k datu, kdy byly vydá
ny. Upozorňuji, že všechny tyto rozsudky
byly zrušeny ex lege, tj přímo zákonem a
nebylo proto nutno, aby každá z postižených
osob se starala ještě o nějaké soudní roz
hodnutí v této věci. Přesto však každý z
postižených dostal ještě zvláštní soudní roz
hodnutí o tom, že jeho rozsudek, a tedy roz
sudek celý i s výrokem o propadnutí majet
ku, byl zrušen k datu, kdy byl vydán. K zru
šení rozsudku může dojít v každém demo
kratickém a právním státě, avšak na celém
světě mělo, má, a pokud bude právo existo
vat. bude mít jediný účel, návrat v předchá
zející právní stav. A protože nad veškerou
pochybnost před zabavením patřil majetek
jejich vlastníkům, nastal zrušením rozsud
ků znovu právní stav, že vlastníci tohoto
majetku, ať už movitého nebo nemovitého,
jeho vlastníky nikdy být nepřestali 8 jsou
jimi tedy právně i dnes. Tento stav ovšem
nevyhovoval kupcům tohoto - jak zákon
119/1990 prokázal - neoprávněně odejmu
tého a tedy ukradeném majetku.
Tedy byl vydán nový zákon, který těm
to kupcům vyhovoval, a to zákon č.
87/1991, který neudělal nic jiného, než že
znovu potvrdil a legalizoval krádeže ko
munistického režimu.
Demokratické síly celého světa, i v Čes
ké republice, se od vydání tohoto zákona
snaží o jeho novelizaci v tom smyslu, aby
tento zákon odpovídal právnímu a demo
kratickému státu, za jaký se Česká repub
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lika slavnostně prohlásila- Stejně jako demokrahcto státy celého světa Česká repub
lika ve své vnitřní i zahraniční politice bude
vycházet z bezvýhradné úcty k lidským
právům a základním svobodám, ze zásad
pluralitní demokracie a právního státu, je
jichž důsledné naplňování tvoří základ svo
body, spravedlnosti a míru.
A dále:
V souladu s platnými zásadami meziná
rodního práva a v rozsahu jím stanoveném
se bude Česká republika od 1. ledna 1993
považovat za vázánu mnohostrannými
i dvoustrannými dohodami, jejichž stranou
byla k témuž datu ČSFR.
Právní závaznost v tomto smyslu proved
la ČR svým prohlášením v Evropské radě,
jak to konstatoval výbor ministrů Evrop
ské rady dne 13. ledna 1993 ve své rezolu
ci (93) 3 o ČR.
Výbor ministrů vzal s uspokojením na
vědomí, že v souladu se shora uvedeným
dopisem se Česká republika SAMA zava
zuje dodržovat Konvenci lidských práv
spolu s jejími protokoly, obsahujícími člán
ky 25 a 46, tj. právo na individuální žalo
bu a závaznost jurisdikce Evropského
soudního dvora pro lidská práva.
Parlament ČR měl možnost svým podá
ním návrhu na zrušení a novelizaci záko
na č. 87/1991 přivést tento zákon do stavu
odpovídajícího nejen platným ústavním
zákonům republiky, ale i všem jejím me
zinárodním závazkům. Podle mých infor
mací, plynoucích ze sdělovacích prostřed
ků, však nenavrhli navrhovatelé odstraně
ní VŠECH protiústavnímu i mezinárodní
mu právu odporujících ustanovení zákona
č. 87/1991 nýbrž jen NĚKTERÝCH
A tímto podáním byla tedy zmařena mož
nost zařadit Českou republiku mezi sku
tečně demokratické a právní státy, jakým
bezesporu byla první Československá re
publika.
Zůstává tedy Česká republika i nadále
neplně demokratickým a právním státem
a z toho plyne můj smutek.

Připravil -r-

Pražské jaro 1994

Hude^bní pražské jaro zahájilo letošní festival skladbou Biéřicha
Smetany "Má vlast".. Nádherné jarní počasí, Danující od začátku
kvétna, toto slavnostní zahájení již 49. ročníku jen zdtoaznilo.
Bujně kvetoucí příroda zřejmě ovlivnila i vybujení jiných květů,
jejichž vůni by si asi mnoho Lidí raději odřeklo. Bylo to konna-étní
ohrožení tří bank, které začalo bankou Bohemií a končilo bankou AB.
Zatím co u banky Bohemie jsou stíháni 3 vedoucí pracovníci pro
trestný čin ohrožení devisového hospoodářsví, u těch dvou druhých
bank se jednalo bučí o neodborné vedení či poskytnutí úvěru na základě
polodrehiokimů nebo drahokamů, které byly bankám nabídnuty jako záruky
a které znalci oholdilili odhadní cenou dvojnásobnou, než byla jejich
skutečná hodnota. Pravděpodobně se jedná o stamilionové škody.

Tím vzniká otázka, co je oraní špinavých ’ peněz a co je diletantskí
v bankovním podniksáií. To druhé, totiž neodbornost, je nutno příj-

mou t, pokud viníci jsou začátečníci

s čistou, z komunijiické

minuluti neposkvrněnou vestou, protože svobodný trh má své nsané

i nepsané zákony, jejichž porušení či neznalost se krůtě vyimtí a
žádný učený z nebe nespadl, jak praví přísloví. I když si dovedu

předdtavit, že i ti neposkvrnění misí mít určité vyškolení ze zahra

niční pomoci / viz ku příkladu švýcarské akce/, chyba se mřže stát.
Pokud by se ale mělo jednat o chyby starých osvědčených kádrů z do

by komuuUitického temna, nak jakákoliv schovívavost končí, protože
v tomto případě je přesun špinavých peněz systémem já na bráchu,

brácha na mně, téměř předurčený. Máme zákony o zločinecké organiza
ci, lustrační zákon, ale proveden nebyl jěště ani jeden, tím méně

pak někdo za svou mimikst potrestán.

Zlatokopecká doba v české republice zřejmě již končí, za to

nekončí, nýbrž spíše rozkvétá,doba podvodů. Jejich odhalovváií, dříve

držené pod pokličkou, a to nejen bankoiviích, viz pivovary atp.,
se uyií£ačíuá projednávat na veřejnosti, což je jistě po^stívní,
jenže, proč se nejde až na kořen věci ? Proti 40 tiscům estébáků
a circa 100 tiscům lustračné zatížených občanů, přičemž je možno
uvážit, že někteří z nich nevykázali žádnou prokazatelnou činnost,
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nýbrž se tam ocitli jen dík řídícím důstojníkům, kteří tak chtěli vy
kázat svoji náborovou pilnost, stojí přes 200 tisíc noOiti.ikýih vězňů
včetně statisíců příslušníků jejich rodin a proti L,5 milionu členů

komuuiitické strany, stojí miliony občanů, jako byli nepodajní země

dělci, nepohodlní úředníci bývalého státu, ze všech škol vyššího stup

či jen občané buržoasního původu,

ně vyloučení studenti

včetně malého zbytku přímo nepostiženého národa. Ti všichni musei
na ty více čiménč přivile/ijoované členy strany a jejich výhody vydělávat,
protože jinak nemělo členství ve straně žádný smyyl. Nťámtku, že miozí

vstoupili do strany jen nroto, aby mooh.1 dělat něco užitečného nebo
smysluplného, nelze

připustit, nebo? i ti natom vy<^?^ě(^t^^ai, třeba jen

tím, že se vzděláv^i a pokračovali ve svém oboru s požehnáním strany
a byli tím rovnější oproti ostatním rovným občanům, kteří takovéto

ústupky nebyli ochotni z mc>oíú.ních důvodů uděěat.
Jsme skutečně jen národem kolaborantů, jak by nám to rádi na-

UhuvIí bývalí kommnissi ? I kdyby to byla pravda a byl jen jeden

spravedlivý na sto nespravedlivých, bylo by nutné se s miHnucon vyrov
nat, protože bez tohoto vyrovnání není možná spravedlivá, mooální a
zdravá budoucnnot. Exil je

prozatím vyloučen z majetkových res

titucí. Jestliže mi někdo ukradne hodinky, je za půl roku dopaden a

já mzitím zmiělil stálé bydliště, má proto orávo si ty hodinky ponechat ?
Jaká je v tom logika ? Logické je pouze, že veškerý majetek zločinec

kých organizací, včetně těch, kdož se neoprávněně obooaatii, aí dík svým

funkcím, či

dík t. zv. "soiiaiisiCíééun právnímu řádu", tyto neopráv

něné zisky odvedou do Fondu národní obnov:/, z kterého se všechny ško
dy, aí privátní či stáu, nahradí. Ne stát, který byl jen převodním

kolečkem, ale íommnistická strana a dík jí, její členové na mi^tu<^E^1ti
v/šI^vv!!.

Volá se po konci restitucí. Ty ještě dávno .neskonüly.

Když sě správně vrací mmjeťek církvím, což jsou právnické osoby, nroč
se nevrací majetek i právnickú osobám jako byly společnosti akciové
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nebo s ručením omezeným, jejichž rodily byly často jen v jedněch rukou

či v jedné rodině ? Pan president uavel nedávno žádal, aby se Dřestal

používat pojem postkomuuistické země, protože,ku příkladu v České re-*
publice,již máme zavedený demokratický systém. Bylo to nonřkud unáhle
né označení.
Je/jěště/ něco shnilého ve státě ............

Stanislav Koutek
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JTOr.Ing. Jaroslav Anděl

Proslov na setkání v Parlament íeske jrepuDliKy
a ometal poslanci - členy ustavn^právMto vyboru
dne 19. ledna 1994.
Magneeofonový záznam a přepis pana Jana Samnera z Kanady.

Po °slovenl přítomných zahájil schůzku předseda Ústavní právního výboru

poslanecké sněmovny, doktor Výborný:

Hí.ed na začátku bych rád upozorni že toto Jednání není schůzí Ústavně právnlho
výb°ru Jako partamertn^o orgánu a nejsou tu přítomní všichrt členové výboru. Pa.i

doktor Anděl výslovně žádal, aby byli přítomni poslanci koaliční, kteří Jsou Členové

tohoto výboru. a 1‘ tedy výs-edkem našeho dnešního jednán Cl rozpravy nemiďte byt

žádné usnesení parlamentního orgánu. Já bych teď poprosil pana doktora Anděla

aby se s vašf strany ujd organizace, ahy vás představil a pak bychom se domlu^H
jakým způsobem budeme tuto rozmtovu řídit.

Dr. Anděl: Pane předsedo ústavně právního výboru, páni poslanci Jeho členové, páni

ostatní poslanci;
já vám děkuji, že jste nám umožnili toto setkání. Mně je od počátku jasné, že tu nejde

o nějaké dohody ale o to, aby ústavně právní výbor znal naše stanovisko týkající se
zákonů 119/90 a 87/91 a abychom my slyšeli vaše názory nato a jakým způsobem
je tady možno najít nějaké řešení. Já jsem chtěl na počátku říci, že se z toho mezitím
už stala téměř mezinárodní záležitost ale to zatím ponecháme stranou.

Já bych si dovolil v rychlosti vyvolat jetdiollivé osoby, které jsem pozval. Především

pan doktor Pavel Bret, který byl tehdy generálním prokurátorem. Ten tu dnes není.
Profesor Dobiáš, Německo, pan doktor Stanislav Drobný, předseda Konfederace

politických vězňů, Božena Jíšová z Prahy, Ivana Kohoutková z Německa zastupuje
Českou sociální unií v Rosenhelmu, Ota Koutný, Rakousko, Americký fond na
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pomoc Československu, Ladislav Skíivének ze Švýcar, redaktor Časopisu Zpravodaj,
který vydává Svaz česltoslovenských spofců ve Švýcarsltu, Jtff Mesicty, fonfedwace

politických vězňů Praha, Jindřich Ripan, Bohemie, kulturní a sociální sdruženi, Ing.
Jih Nápravník tajemnílt Svazu českostovenských spolků ve Švýcarsku, dotoor
Pospí5ilová, Jan Sammer den právni komise Československá^ sdruženi v Kanadě

doktor František Slíva, člen exulantská skupiny v New Yorku sdružená kolem
Národního domu, Stanislav Stránský, Konfederace politických vězňů Praha, Václav

Šroub H-21 PHbram, Miloš Šuchma, predseda československáho sdružení v
Kanadě, redaktor časopisu Polygon, Stanislav Tišnovský, profesor Opit, Ludvík
Friede, vydavatel časopfcu Polygon ve ^ycarsltu Jan Beneš, spisovateL Spojená
Státy, Ing. Jonáš, Masarykův klub v Bostonu, doktorka Stanovská Jonášová,

Českoskvensfó spotečnost pro vědy a umění ve Washingtony československá
národní rada a

W^htagton Dn Chytit československá národa ra^ Sokol

San Francisko a TT Institut,

pan Dejmek, predseda Klubu angažovaných nestraníků, Pavla Slancová, Ing. Václav
Bukač, Mezinárodní hnutí pro svobodná Československo a Sdružení
československých exulantů v Chicagu.

Dr. Anděl pokračuje: pane pľedsedo, já k Vám mám jednu prosbu; těch problámů,

která tlačí krajany je spousta. Kdybychom měli o všem mlwk museli bychom zde
být čtrnáct dní. Náš dnešní provám jeiiož otyasn^ s1 dnes prejem se týká jenom

zák°na 87, případně zákona 119, jejfch vzájemná souvNosti a důstedků ktwá z
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těchto zákonů vyplývají.
Pane předsedo, pán! poslanci, pokud tu budeme mluvit o tomto zákonu a o jeho

negativním dopadu na celý politický problém, vemte prosím na vědomí, Ze vás z

ničeho neviníme, naopak my víme to že udělal federální parlament a vy Jste to zdědili
a af budu říkat cotohv není to napadení padamentu České republlky nebo jeho

poslanců ale je to jen konstatování věcí a prosím vás přijměte ujištění naSf dobré vůle
a my budeme očekávat dobrou vůli od vás. Problém je v tom, že vySel zákon 119 o

soudních rehabilitacích, pak vySel zákon 87 o mimosoudních rehabilitacích, který

prakticky negoval zákon 119 a z toho vznikly problémy, které se týkají asi 20 tisíc
krajanů v zahraničí. Já jsem předsedou Světového sdružení politických vězňů v
zahraničí a na nás se obrací lidé, abychom v té věci jako bývalí političtí vězni něco

podnikli. Vypracoval jsem podáni a spolkům, které se ozvaly jsem je poslal. Bylo to
podáni, v kterém jsme žádali Generálního prokurátora české republiky, aby udělal u
Ústavnfao soudu federálního nebo u Ústavn^o soudu české republilty návrh na revW

nebo zrušení zákona 87. K tomu podání se připojilo víc než 30 největších spolků z

celého svéta. požádaH jsme generáMho prokurátora, Dra Setin^ aby ijdětal sám

podání k ústavnímu soudu buďto federálnímu nebo České republiky, protože jsme
předpokládali, že ustanovení o ústavním soudu republiky bude obdobné jako o soudu

federálním. To byl omyl. Po zániku federace vyšel nový zákon o českém ústavním
soudu, který dává právo _podávat návrh na změnu nebo zrušení zákona 41

poslancům nebo 17 senátortm. Naše podání bylo tedy postoupeno fotavně
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právnímu výboru a tak došlo k tomu, že jsem požádal pana doktora Výborného, aby
nám tuto schůzku umožnil. Teď se tedy dostáváme k tomu, abychom si osvětlili co
se stal° pTed rokem 1990 a po roce 1990. Je známo, že Komijnbtfcká strana

Česlosfovensfa méta absotatní moc zakotvena v své ústavě. Na záktadě této
absolutní moci vládla a dělala vše co se jí líbilo a dělala co chtěla. Na základě toho
se neohllžeta na nta, jestn je něco v soutadu s lidskými právy nebo ne. Je mám° z

knihy "Organizované násilí" Viléma Hejla, že bylo asi 217,000 politických vězňů z

toho jsme si odseděli víc než milión roků, 40,000 bylo vězněno víc než 10 roků, byla
spousta popravených, dodnes se neví kolik, mezi osmi až patnáctí tisíci. V té době
použila řada občanů možnost dostat se do zahraničí, poněvadž pro ně ten pobyt zde
byl z různých důvodů neúnosný. Ti ovšem byli potrestáni podle bývalého paragrafu

109 trestního zákona pro nedovolené opuštění republiky anebo pro neoprávněné
setrvání v zahraničí odnětím svobody a zároveň propadnutím majetku ve prospěch
státu. Komunistický stát tyto majetky prodával. Já nemluvím o fabrikách nebo

nějakých velkých objektech, já mluvím o majetcích, které propadly státu na základě
rozs^,dků pro wdwdené opuštění repubhky a jiné deHkty, která byty zrušeny podta
zákona 119/90. Tyto zabavené majetky kupovali za pár korun komunističtí

funtetonáři nebo jejich práteta. Koncem rdw 1989 nastal ten známý zvrat a 23

dubna P990 vyšel rákon 119 a já musím Md, že Itoyž jsem ten rákon če^ tek jsem
zajásal. Zákon má ^dtráwou preambu^ (foetam tohoto zákona je °dstraněn|

soudních ro^dn^ která v rozporu se zásadat^ dem^aticte spotačnosti a v
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rozporu se zásadami mezinárodního práva a mezinárodních smluv zákon považoval
za trestné.) Tentýž zákon v paragrafu 2, odstaveci

lf zrušil všechny tyto rozsudky za

trestnou činnost, které byly taxativně uvedeny v paragrafu 2 zákona 119. Každý z

nás dostal o tom rozhodnutí soudu ale I když by to byl nedostal, stejně to bylo
zrušeno přímo zákonem pro všechny. Neexistuje na světě žádný případ, že by zrušení
rozsudku mělo Jiný účel než návrat v předcházející právní stav. Zákon 119 má

ustanovení, že všechny rozsudky a veškerá další usnesení na ně obsahově navazující
se zrušují

k datu kdy byly vydány. Tedy nemohl nesporně nastat jiný právní stav,

než že zabavení, které bylo těmi zrušenými rozsudky vysloveno právně nikdy

neexistovalo. To tedy znamená, že právně Jsme nikdy vlastníky majetků ať movitých
nebo nemovitých nikdy být nepřestali. To jsem konzultoval s množstvím právníků. Za
deset měsíců po vydání zákona 119 vyšel zákon 87, který kromě jiných věcí řeší
otázku restitucí majetků, která se stala zákonem 119 v takovém smyslu, že ten

zákon 119 téměř úplně ruší anebo ho omezuje takovým způsobem, že pro mnoho lidí
jsou podmínky tohoto zákona nesplnitelné. Zákon 119 totiž nezná státní příslušnost,

občanství, ani místo pobytu zcela v souladu s mezinárodním právem a naproti tomu

zákon 87 z roku 1991 dal nové podmínky, které v zákoně 119 nebyly a sice musíte
být občanem, musíte mít trvalý pobyt a musíte se přihlásit do šesti měsíců. Kdo byl
někde v Tanzánii nebo v JM Africe, tak se ta sotva v době üesü měsíců dozvěděl

Situace Je tady takw^ že 15 až 20 tísfc IM v ckfaě jsou právné vtatfníty svých

rodinných domků nebo vilek ale držitelem je někdo jiný, A toto je v republice, která se
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prohlásila demokratickým a právním státem. A páni poslanci, co budu teď ílst jste
rozhodli zase uí vy. Já mám v ruce prohlášeni České národní rady, v ktetem se Hká:

Stejně jako demofoadctó stóty ceteto světa, Cwká republika ve své vdtftt 1

ralhranKní poHüce bude vycházet z bezvýttatoé úcty k lidským právům a teklatoto
svobodám, ze zásad pluraHtni temokrade a právního stát^ jtohž důsletoé
naplňovánltvořI základ svobody spravednosti a míru. Páni poda^h tohle je
prekrásná, nádhemá formdace a zaptet pánbůh za nl. (Potfosk). Teď ovSem je to

jedna velmi bolavá záležitost. Je známé, že kdo se chtěl stát soudcem, musel být

ortodoxní komunista a teď předsedové soudů, protože věděli, že by se neudrželi tak
prostě odeSli a zařídili si advokátní kancelář. My jsme zatím u všech soudů potkali
jen ženy jako předsedkyně senátů a ty jsou tak orientované, že pro ně zákon 119

vůbec neexistuje a neexistuje pro ně ani řada dalších ustanovení, o kterých budu

mluvit teď. Česká a stovenská federaUvtt projevHa ve^ brzy zájem stát se čtenem

Evropské rady. Stala se členem Evropské rady 21. února 1991, kupodivu právě v den
kdy podepsala všechny závazky, vyhlásila také zákon 87, který mnohé z těch
závazků rušil. Takový paradox je tady možný. Teď se však stalo něco nadmíru
kuriózního. Evropská rada spočívá na Konvenci o ochraně lidských práv a

zA^ladních svobod, která byla phjata 4. Ustopadu 1950 v Rímd K teto Konvenci

přistupovaly postupné státy ne Jak chtěty ale jak motty. Tam moN tottt vstouptt jen

ten. kdo splhoval všechny podmMy Konvence o ochraně Hdských práv a základních
svobod. Upozorftuji, že Švýcarsko se stalo denem Evropské rady až v roce: 1974,
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protože tam ženy neměly volební právo do kantonů a do Bundu, A teď pozor: každý z
těch států měl povinnost přijmout některá ustanoveni ale měl právo asi 20 procent

ustanoveni nepřijmout nebo si vyhradit je přijmout v pozdější době. K té Konvenci
vyšlo celkem deset dodatkových protokolů.

A u každého protokolu byla zase stejná procedura. Každý z těch států Jej mohl
přijmout a ratifikovat a měl právo si vyhradit některé výhrady buďto dočasně nebo

trvale. To je ve stanovách Evropské rady. Kuriózní věc se stala, že Česká republika,
jako jediný ze všech 25 států Evropské rady přijala celou Konvenci a všechny
dodatkové protokoly bez jediné výhrady. Proto jsou všechna ustanovení Konvence a

všech deset jejích dodatkových protokolů pro českou republiku závazné. Tohle
všechno se původně týkalo federální republiky. Po jejím zániku se česká a Slovenská

republika ucházely o členství v Evropské radě tak, že chtěly být přijaty bez přijímacích
procedur. EvropsW rada to zamKa a rozhod|a, že přijímací procedury budou muset
splnk tak Jak se prováděly u všech státe. Dozv^ě- Jsem se, že měte být Česká
republika přijata 15. ledna loňského roku, napsal Jsem všem orgánům Evropské rady
dopisy kde Jsem Jm děkova- za pHjetl české republiky ate zároveň jsem je Mdak aby

učinili taková opatření, aby všechna ustanovení, která republika přijme a podepíše,

byla plněna. Nato jsem dostal rozhodnutí ministrů Evropské rady. Ačkoliv úřední řečí
Rady je francouzština a angličtina, dostal Jsem v tomto phpate i text česltý. Tedy

text, který budu číst není překlad ale oficteM text pHmo ze Šbasburku. Na můj d°pis
mi rada ministrů Evropské rady píše toto:
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" Výbor ministrů vzo1 s uspokojením na vádomk že se česká repuWfca sama

zavazuje dodržovat Konvenci lidských práv spolu s jejími protokoly obsahujícími
články 25 až 46, to jest právo na individuální žalobu a závaznost jurisdikce

Evropského sou^ho dvora pro fidsW práva, jak byly ptijaty bývafeu českou a
Slovenskou federative repubHkou. Toto rozliodnuti vyjádrená Českou r^ubUkou že
je ochotna respektovat všechny konvence Evropská rady jak tomu bylo Již u bývalá

Česká a Slovenská federatívni republiky skýtá seriózní jistotu o úmyslu nových

státních představitelů se plná podřídit zásadám, která jsou pro členství v Evropská

radě rozhodující. *

Jedno ze zásadních ustanovení všech konvencí o lidských právech je právo držet
majetek. Je to i právo na ochranu tohoto majetku státem. Každý občan a tedy i
každý čech může v ktetemkofiv státě, který je jen trochu právní držet majetek a ten

majetek tam podláhá taková ochraně Jako majetek tamních obyvatelů. To je usus
mezinárodního práva. A teď, protože Česká a Slovenská republika podepsala a
ratifikovala všechna ustanovení Konvence, já vám přečtu článek číslo jedna, který zní

takto: Každá přirozená nebo právnická osoba má právo na respektování jejího

majetku. Nikomu nesmi být jeho majetek odebrán, leda v případě, že to vyžaduje
veřejný zájem a to jen podle zákona a za podmínek předepsaných v mezinárodním

právu. Tohte je zákon pfetaý v teto republice. Oánelt 10 ústavy česká repubfiky
pravk Mezinárodně právě sm|ouvy, toete Česká repuMfca p^ja^ ratifikoval a
publikovala jsou bezprostředně závazná a mají přednost před zákonem. Tedy ten
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fakt, le ten majetek nám právní byl zákonem 119 vrácen by soudy v těch žalobách
na vráceni majetku měly respektovat. Teď Je zde ovšem takový stav, že jsme

právními vlastníky našeho majetku, který nám zákon 119 vrátil ale faktickými
vlastníky nejsme. Držitelem je někdo jiný a dokonce to má zapsáno v pozemkových
knihách. Gko^m kabáta státu je starat se o to, aby skutečný stav byl v soutedu se

stavem právním. To je základní postulát a jestliže právní stav je takový, le my jsme
vlastníky těch našich majetků, mělo by být úkolem státu i uvedení tohoto stavu do
prakse. Zatím se to nestalo. Proti tomuto lešení je spousta různých výkladů a

spousta námitek ale já bych byl velmi rád, kdyby se tento stát lídil zásadou facta
sunt servanda, smlouvy musí být dodržovány, protože je to jedna ze základních

zásad mezinárodního práva. A já bych byl rád, kdyby se to stalo ještě v jiných

případech. Já jsem žil dlouhou část svého života v zahraničí a srovnával jsem .
InteJlgend různých národů s Intengend česltého ntooda. že český národ vždycky
patřil k západní orientaci a civilizaci je vidět z toho, že naše Karlova univerzita je

nejstarší univerzitou na sever od Alp a to ne univerzitou německou ale českou, což si
každý ověří tím, když se podívá na pečeť Karlovy univerzity, kde stojí svátý Václav a

před ním klečí její zakladatel a podává mu zakládací listinu Karlovy univerzity. Já

bych byl rád, kdyby tento národ, odpovídaje své kultuře a své pověsti, kterou jsme
v&chnI z^sUM v zahraničí, a která byte ohromná a ta první Českostevenská republika

měla ohromnou prestiž, já bych byl rád, aby tento stát, naše vlast, dosáhla brzy zase
takové prestiže a pověsti a aby zásada facta sunt servanda byla dodržována. Tuto
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republiku nikdo nenutil, aby vůbec přistupovala k nějakým mezinárodním úmluvám.
V Evropě existuji dvě organizace. Evropská rada, která má přes třicet členů,

Česká repubhka je jejím třtotým členem, a pak Evropská (Jnle se ťdlern v Bruselu.

Je to organizace velice mocná, která má dvanáct členských států, disponuje velikým

kapitálem, subvencuje například zemědělství v téměř všech státech. Česká i
Slovenská republ|ka po^dab o afilované denstvk Česká republika byla přijata,

Slovenská ne. Evropská unie má velmi přísné podmínky, zejména pokud jde o lidská

práva a ta se musí přísně dodržovat. Já jsem dostával výzvy od celé řady lidí, abych
i tam intervenoval a upozorňoval, že se jedná o nesoulad situací právních a

faktických a o nesoulad mezi zákony 119 a 87. Já jsem to dodneška odmítal, a to ať
mi všichni, kteří mne vyzývali prominou, protože to by opravdu mohlo mít velmi

nepříznivé důsledky pro tento stát. Prosím vás, udělejte všechno pro to, aby v této
zemi nastalo právo, spravedlnost, aby tady nastala odpovědnost za dodržování
vlastních zákonů a dodržování mezinárodních dohod. My nic jiného nechcem. A teď
sl musíme osvětlit právní stav této skutečnosti. Tím, že

ty rozsudky byly zrušeny,

bylo prokázáno, že ty rozsudky byly nezákonné. Jestliže to zabavení bylo nezákonné,

pak nastal zaj'ímavý případ. Obyčejně lidé mysli, že krádeže se může dopustit jen
jednotlivej ale to je omyl. Krádeže se může dopustlt 1 právntoká osoba a tedy | stM,

protože i stát je právnická osoba. Na právnič fakultě jsem se

učí|,

ie kdo s cWrn

majetkem zachád jako s majetkem vUstn^ dopouští se Mdeže. fomunlstlcty stát
zacházel s ddirn tedy s naším maJetkem, jako s majetkem vbstním, to byto
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prokázáno zákonom 119 a dopouštěl se tedy krádeže. Majetek který tímto zptaobein

získal pr°dal, čili kupci tohoto majetku jsou topd kradeného majetku. Pro^m vá^
nikde na svété, ani v nejtemnějšl Afr|ce, kupec kradetáho majetku nen! chránto.

Když pak dojde ke koupi ladeného majetku nastávají dva pflpady. Pokud kupec

^ká^ ie n^dět Ze je to kradené, koupil to bona

pak se mu to odebere bez

náhrady ale bez trestu. Aneto se mu proká^ že v^^ že je to •kradený m^rtek, pak
kromě tohu že se mu to odebere bez nerady je ještě trefný. Buďme veftwyd a

řekněme, že všichni, kdo to koupili nevěděli, že je to majetek kradený. Všichni ovšem
věděli, že to jsou konfiškáty. Já vždycky u soudu dávám té straně otázku; Věděli

a

jste, že je to konfiškát ? To Jsme věděli. Ale prosím, nebyli si třeba vědomi toho, že i
stát může krást ale presto koupili kradený majetek a tento majetek musí být vrácen

jeho vtoMnfltům. Namítá se> Ze oni to pfece jen koupili a jaká škoda jto vznikne.
Uvažte, že těmto lidem nevznikne žádná škoda, protože ten náš majetek užívali

dvacet nebo čtyřicet let bez náhrady a tu nepatrnou částku, kterou zaplatili si jíž
dávno tobydleH nebo oduflvaH. A i kdyby I škoda vmikte. Já jsem telíL U my

žádáme materiální vráwto našich majetků. Absolutně to možto nenk Je tam dálnic^
postavila se tem škola nebo nemocnice. To je norm&ní 2jev v kridém «áto, to jde o
vyvlastnení i. ten člověk dostane náhradu. To je v občanském zátototo k^dého

právního státu. Takové námtíky Jsou jen um&e vykonstruované a nemají žádného
opodstatnění. Může být i případ, že někdo proveď tak rozsáhlé inv»!^ že to velmi
zhodnotíl. prosírn, i na tohle by se mtol vzít zřetel a v tak°vém případě by ten čtověk
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mohl nějakou náhradu dostat. My nechceme nikoho poškodit. My nechceme nic než

svůj majetek zpátky. A teď bych prosil pány poslance, aby tohleto vzali na vědomí.
Já jsem ěetl v novinách, že i prezident Havel dospívá k názoru, že těm krajanům v
zahraničí by patřila nějaká náhrada, jestliže nedojde ke změně majetko-právnlch

poměrů. To my zásadně odmítáme, to by znamenalo, že kdybychom jakoukoliv
náhradu přijali, že ten národ, který za to nemůže by nám měl tu ' náhradu
platit.(Potlesk). Já jakoukoliv náhradu odmítnu, protože já nechci tento národ
jakýmkoliv způsobem zatěžovat. I kdyby však někde vznikla nutnost něco hradit, tak

je tu Fond národní obnovy a tam jsou ty peníze pro takové případy. Nám tedy, páni

poslancI, nezbývá než požádat par-ament české republiky, aby se tu naS-o a|espoh
těch 41 poslanců a aby s naší součinnosti udělali nějaký návrh, který by tenhle

problém vyřešil. My jsme ochotni na tomto návrhu spolupracovat tak, aby došlo ke
spravedlnosti pro všechny. Prosíme vás, abyste nám pomohli domoci se práva, a

aby se tento stát stal skutečbě demokratickým a právním státem. Děkují vám.

Poznámka přednášejícího;

Pr°sím vážené .čtenářky a č^tenáře, aby laskavě vzali na vzorní,
že při tomto proslovu nešlo o čtení předem připraveného a ko-

rigivaného textu,
ale že to celé
právních norem

bez jakýchkooi poznámek

v

-

-

s výjimkou citace

bylo přednášeno jen z pamSi

vedení jakého! stylistické korektury.
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UNO Hochkomissar fuer Menschenrechte
UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA
Postfach
GENEVA
VASený pane vrchní komisaři,
komise pro lidská práva Organisace spojených národů!

Světové sdružení bývalých československých politických vězňů v exilu
zjistilo,že někteří občané české republiky podali komisi pro lidská
práva Organisace Spojených Národů v Zenevě.případně přímo Vám,
stížnost proti zákonu č.198/1993 Sb.parlamentu České republiky
o protiprávnosti komunistického režiau a odporu proti němu
s odůvodněni«, že tento zákon porušuje jejich lidská práva a základní
svobody.
S plnou odpovědností za to, co tvrdíme, Váa sdělujeme, že tato stížnost
není nic jiného,než pokus zneužít Organised Spojených Národů,
přípádně její ko«isi a Vás
k rehabilitaci komunistického zločinného režimu.
Zhora uvedeným zákonem Parlament České republiky konstatoval, že
Komunistická strana Československa byla organisace i zločinnou a zavrže
níhodnou obdobně jako další organisace založené na její ideologii,
které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a
demokratického systému.
Slovo * obdobně * neznamená nic jiného, než že Komunistická strana
Československa byla obdobná organisaci NSDAP-Nationalsozial istische
Deutsche Arbeiterpartei Adolfa Hitlera neblahé paměti a to svou
organisíci.lerorel,
násilím
a právní zvůlí,
kterou prováděla
a
český národ terorisova1a téměř plných 42 roků.

V průběhu této hrůzovlády a komunistického teroru bylo podle dokumen
tární a dokumentované knihy Viléma Hejla, nazvané * Organisované
násilí odsouzeno více než 217 000 nevinných lidí za údajné,
často zcela vymyšlené a konstruované tzv. “trestné činy" k dlouho
letým trestům odnětí svobody a ztrátě jejich majetku.Uplné statis
tiky o těchto komunistických zločinech nebyly v České republice dosud
publikovány.Podle dosud známých údajů bylo tímto komunistickým terorem
odsouzeno ca. 40 000 osob k trestům odnětí svobody delším než 10 roků,
z nichž mnozí naši členové strávili v hrozných věznicích komunistických
mocipánů v Praze na Pankráci v Plzni na Borech, na Mírově, v pověstné
věznici v Leopoldově a v tzv.pracovních, ve skutečnosti koncentračních
táborech, jáchymovských a příbramských uranových dolů více než 15 roků
svého života.
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Ve zhora uvedené knize Viléma Hejla je uvedeno,
že známý americký
právník Ota Ulč v jedné ze svých publikací uvedl,
že v Česko
slovenské republice, řízené a ovládané komunistickou stranou, bylo v
padesátých letech více než 420 věznic a tzv. pracovních ve skutečnost i
koncentračních táborů, zcela obdobných koncentračním táborům
Adolfa Hitlera.

A opět podle nás známých údajů tito nevinní lidé, jejichž nevina
byla plné prokázána jejich rehabilitacemi zákonem č.119/1990 Sb.
o soudních rehabilitacích, strávili v těchto komunistických žalářích
a koncentračních táborech celkem více než jeden million roků.
To znamená hrůzné číslo více než milion roků zničených lidských životů
a další více než milion roků zničených životů jejich rodin.
Dětem těchto lidí, třeba i nejnadanějším bylo zabráněno ve studiu,
čímž si komunističtí mocipáni zajištovali výchovu a vzdělání takové
inteligence, která by pocházela z jejich řad nebo z řad jimi zkorumpo
vaných přátel a byla ochotna vykonávat teror komunistických mocipánů.
Komunističtí teroristé se nezastavili ani před justičními vraždami
osob, o kterých předpokládali, že by jim mohli být politicky nebez
peční. Za všechny a jen jako symbol uvádíme odsouzení a popravu
poslankyně dr. Milady Horákové a generála Heliodora Piky a to jen za
jejich odchylné politické přesvědčení.

Ze stejných důvodů popravi1 i však komunisté stovky dalších nevinných
lidí a tisíce dalších umučili při výsleších a nebo tzv. výkonu trestu.
Celkem se takových lidí uvádí podle některých údajů přes 8000, podle
jiných údajů více než 15 700.Skutečný počet těchto obětí asi nebude
nikdy zjištěn.

Jak známo, nacisté Adolfa Hitlera zlikvidovali a srovnali se zemí dvě
české vesnice Lidice a Ležáky a vyvraždili jejich obyvatele.
Zet komunistického presidenta Československé republiky Klementa Gott
walda dr. Alexej Čepička ve funkci ministra národní obrany zlikvidoval
více než 15 vesnic v Cechách, z nichž založil tzv. "vojenský újezd”.
Slo o prastará historická sídla v České zemi, jejichž obyvatele
soudruh Čepička sice nevyvraždil, ale všechny je násilím z jejich obcí
a z jejich sídel staletí náležící jejich předkům vystěhoval a nechal
vyplatit za tento neslýchaný teror nepatrné náhrady.
To jsou ovšem jen nepatrné ukázky teroru a zločinné hrôzovlády
komunistů přičemž popsat všechny by pravděpodobně vyžadovalo celé
lexikony.Byl sice pozdě, ale přece dne 9.července 1993 přijat Parlamen
tem České republiky zákon č. 198/1993 Sb.o protiprávnosti komunistic
kého režimu a odporu proti němu, v jehož úvodním ustanovení se konsta
tuje. (citát zákona)" že Komunistická strana Československa, její vedení
i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech
1948 - 1989 a to zejména za programové ničení tradičních hodnot
evropské civilisace, za vědomé porušování lidských práv a avobo^f^,
za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny a terorem
proti nositelům odlišných názorů nahrazením fungujícího tržního hospo
dářství direktivním řízením,destrukcí tradičních principů vlastnického
práva, zneužíváním výchovy,vzdě1áván1, vědy a kultury..... "
(konec citátu zákona).
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Na základS těchto zjištění svobodným parlamentem Český republiky se
v S 2 ods.(2) správně uvádí, že Komunistická strana Československa
byla organi sací zločinnou a zavrženíhodnou. Příslušníci táto strar^y'.
která výše a v zákoně uvedený teror po téměř 42 roků páchala, dělají
nyní všechno možné aby se odpovědnosti za tyto zločiny zbavili.

Podali proto proti výše uvedenému zákonu stížnost Ústavnímu soudu
České republiky a žádali v ní o zrušení tohoto zákona.
Ustavní soud České republiky tuto stížnost zaaítl.
Rozhodnutí Ústavního soudu je konečné, nelze se proti němu odvolat
a tento zákon má proto v České republice konečnou platnost.
Komunisté a jejich přátelé se snaží proto pro svou rehabilitaci
zneužít mezinárodní organ i sace a proto i největší z těchto organisací
Organisaci Spojených Národů a její komisi pro lidská práva a základní
svobody.Doufají přitom, že tyto organisace nebudou dostatečně informovány o všech zločinech a teroru komunistického režimu a že proto
vysloví názor, že výše uvedený zákon o protiprávnosti komunistického
režimu porušuje jejich lidská práva a základní svobody a tím je
z jimi spáchaných zločinů, teroru a hrůzovlády ■očistí".
►
Komunistickou stranu Československa i její členy a zejména
funkcionáře zbavit odpovědnosti za jimi po téměř plných 42 roků
páchané zločiny teror a hrůzovládu, zjištěné dokonce zákonem, nelze.

Kdyby však to přesto některá z mezinárodních organisaci např.
Komise pro lidská práva Organisace Spojených Národů z neznalosti
skutečných poměrů učinila, bylo by to v pravém smyslu totéž jako
kdyby rehabilitovala NSDAP - Nacistickou stranu Adolfa Hitlera a
tím znevážila rozhodnutí Norimberského procesu o válečných zločin
cích po II. světové válce.
Prosíme Vás proto, pane Vysoký komisaři Komise pro lidská práva
Organisace Spojených Národů, abyste výše uvedené skutečnosti vzal
laskavě na vědomí a stížnost proti zákonu o protiprávnosti komuni kého režimu zamítl.Tento zákon ani v nejmenším neporušuje lidská
práva a základní svobody komunistických zločinců, ale jen a to jen
zcela nedostatečně jejich zločiny konstatuje a popisuje.
Jsme kdykoliv ochotní poskytnout Vám další informace a jsme přesvěd
čeni, že nedopustíte a nepřipustíte, aby Organisace Spojených Národů
a Váš ůřad byly zneužity k očištování komunistických zločinců.
Znamenalo by to ůplnou tragedii pro značnou část občanů Českého
národa,kteří tak dlouhá léta byli nuceni komunistický teror a hrôzo
vládu snášet.

S projevem dokonalé úcty
za :
JUdr.Ing.Jaroslav Anděl
předseda

Poznámka: Prosím o překlad do německého, francouzs^ké^h^c^, nebo
anglického jazyka.
Bemerkung:Ich bitte um die Uebersetzung in die deutsche, franzozische
oder englische Sprache.
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Dr. lur. dipl. Ing. Jaroslav ANDĚL
Varana weg J-4
4500 Solothurn
TMon 065 227 338

Selethurn, Švýcarské, 2O.července 1992.
Všem paatiženýri kdekoli na světě,

Fax = telefon

jimž byl jejich poctivě nabytý majetek
kimuuisticiným terorem a právní zvůlí
"zabaven”, odebrán a dosud nevrácen.

Týká se; zákona č. 87/1991 Sb.z 21. února 1991 o mimoooudních rehabili
tacích a zákona _ .
č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnicích
vztahů k půdě a jinému zemědělskému maáetkU.
Neporné

v každém právním a demolkatickém státě světa je, ie
zákonná ochrana poctivě nabytého mmjetku patří mezi
základní lidská práva a svobody všech osob, jichž
rnaaeteh se v tomto státě nachází, bez ohledu na to,
kde iijí a zda jsou občany tohoto státu.

Neeporné

je dále, ie tato zákonná ochrana poctivě nabytého
majetku je zajištěna ustanoveními randiých meeinérodních dohod a právních norem, které většina států světa
přijala, podepsala a ratifikovala a které proto na
základě tisíce let starého a platného pravidla "Pacta
sunt servanda" - smlouvy mussjí být dodržovány - ,
což jest základní zásada mezinárodního práva, vytvoře
ná z římského práva, také tyto státy dod r ž u j í .
-----------------------------

Neeporné

také je, že i Česká a Slovenská federatívni republika
a její právní předchůdkyně Československá republika,
nebo Československá socialistická republika takové
meeindrodni dohody a právní norn^y, zajištující základ
ní lidská práva a svobody a mezi nimi i zákonnou ochra
nu poctivě nabytého maaetku přijaly, podepsaly a rati
fikovaly, čímž se v Československu staly platí mi zá
kony.

Neporné

a obecně známé také je, že komunistický teror, hrůzovláda a právní zviůLe, trvající v Československu od
25- února 1948 do 17. lisoopadu 1989 tyto jím • přijaté
meeinÄrodni dohody a právní normy nerespektovala a' ne
dodržovala, ale naopak, přesto, že mmeindrodni právní
normy jsou nadřazeny vlastním zákonům státu, tyto
nej hrubším způsobem porušova
la a majetek mnoha dastttti^:!cl občanů, i oývalých a jiných
osob, požžvaaící v každém právním státě světa zá
konné ochrany,
zcela protiprávně zabrala, zabavila a jeho právním a
zákonným vlas^kům odeebaaa .

Neporně

také v každém právním státě platí zásada, že
"kdo s cizím mmjetkem jedná jako s vlastním,
dopouští se krádeže!"
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Dopis D-. Anděl z 20.7.1992
Je přitom právně zcela nerozhodné, zda takto jjedná jednotlivec, skupina
jednotlivců, právnická osoba, nebo dokonce i stát.

takové

jednání

Nesporná

je

vžddckykrádeží .

je také skutečnost, že tento bezprávním a nedemolaraticýým fomumsticým s^tem, zvaným ^ataslovens^
sooiaaistická republika a pozddji Česká a Slovens^
federatívni republika, ukradený majetek

tento stát jím preferovarým osobám za zlomek skutečné
ceny "prodaj". Přioom váichni kupci tohoto majetku

věděli, že kupp jí t.zv. "konfiškáty”,
jetek

podle

váech

tedy

m a-

meežnárod-

ních právních norem jeho vlast níkům protprá^i^i^ě odejmutý a
tedy kradený.

Nesporné

je také v každém právním státě, že kupci kradeného
maetku, pokud se tento zjistí,

se tento m a.j etek bez
odebere a vrátí jeho
mu vlastníkovi.

náhrady
zákonné

Přiom je třeba poznamenat a vzít na vědomí, že kdyby
dosud trvající česká a Slovenská federatívni republika,

která se po 17. 11. 1989 prohlásila znovu právním a
demorraticyqm státem a byla proto přijata za 25. člena
Evropské rady,
byla tuto na celém světě platnou právní zásadu .jako
znovu právní stát uplatnla, kupcům kradeného majetku
tento bezplatně odebrala a vrátila jej ' jeho • zákonným a podle § 1 zákona č. 119/1990 Sb.o soudní rehaailitaci
nyní i právním - vlastníům,

tyli by kupci tohoto kradeného mjetku neujrpěji žádnou
škodu a tedy ani žádnou křivdu.
Nepatrné částkv, tteré tito kupci státu za tento jím
ukradený ma.aetek za^aaH,
si jeho někdtt dess^tHetí ^vajícím te^latiýfc už^áním již dávno "odi^u^ííTa^all" nebo "odbbyieel".
Bohužžl, Česká a Slovenská federatívni republika tuto
svou ^vinnoat jako údajně již opět prA^i stát
■vědo
a úm ys lně reePlr|jj•

tydáním zátona č. 119/1990 Sb. o soudil relwMlitwi
bvbv s.ce zabavovací rozsudky ja k o n e z á k on n é zrujtny k datu jjejich vydání,
arôak pro ochranu kupců stáeem ukradené^ lUQetta b^vydán zákon č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehaaHitaclch
a k vrácení nezákonně zabaveného mlatku jeho zákonným
a právním vlast^ům nedoälo.
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Dopis DrAnděl z 20.7.1992
Zákonem č. 87/1991 Sb. z 21. února 1991 o mimosoudních rekalllitacíik

neuděSala - údajně již demokoraicOá a právní - česká v Slovenská
federatívni republika nic jiného, n e ž že znovu

^gAíso'^la
silí v právní

kľomuu^Ac^ý
z v vůl,

teror,

ná

leglliaoilll krádeže mmietku nevinných lidí, občanů, i bývalých a ji
ných osob
v
poskytla kupcům tohoto kradeného míetku zákonnou ochra
nu jejích "koupě” - správně posIo^i právní ochranu koupi krade
ného maietku,
což nemá obdoby v žádném státě sváta.
Tím parlament České a Slovenské federatívni republiky i její vláda

zcela

v/

b/

jednoznačně

prokázaHy,

že

tato republika nebyla - v pokud ještě trvá není ani právní, ani dernokoraický stát,
za jaký se prohhásila a světu faeeáně vydá
vala v

stará ko!nuuasSicOš Olikv, která se pod taakem změn v ostatních
kctnuuastiiOýck státech rozhodla vzdát se své abso
lutní tnocc,
si zákonodárnou, vládní i soudní moc dokázala zacho
vat v udržet do možného m s li ma v tedy
v rozhoddjící míře.

že

Vyasětt i tělně

je to jen tím, že se po 17. 11. 1989 v
žádná revoluce
ani "ismitová* revoluce nekonaaa.

České a Slovenské federatívni republice
v

to

Dokázáno

je to tím, že podle jedné definice

"revoluce je mimciostavnf změna ppoítické a vládní mooc".

Podle jiné, německé definice
"Reevoution ist die rasche und gewaltsame Veränderung des
Bestehenden*

-

česky:

" revoluce je rychlá a násilná změna stávajícího."
Známo je obecně v každém^ že nejvyHí pHUokou mod ve atátě
je fiintoe pí^edsedy parlamenty v daném případě fii^M pí^e^e^ ftterálního shromáždění.

známo je také že držitelem této nejvyšší pooitceké moci
v čwké v Slo^roké federaVivní republice se po tay zvará ^^et^é"
revoluc i stal Alexander Dubžek,
A
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Dopis D*.Arnděl z 20.7.1992
od ranného dětství v sovětském svazu yyroatlý, vychovaný a politicky
vySkolený ort^hudoxní komunista ,

který byl v roce 1968 prvnm taeemníkem ústředního výboru k°mni^tické
strany Ceakoslovensto a teély dfži(^«L^n veškeré moci v Českoslwe^ké
republice stejně, .jako před ním .jeho r°no■U.rtiičí soum-uzi Gotwald,
Zápotocký a Novotný.
Tím jje snad každému jasné, že k žádné
zmSně ^Htíeká mooi v ČSFR nedo^o.

skutečné

a

úplné

je také obecně známé, že předsedou federální vlády, tedy držiteeem
najvyšší funkce • v ý k • o nné moei v ČSFR se stal
d-. M^arián Čalía před tím dr*iži.'t.el vysoWho úřadu v ^slední pl^ně kornu~
n.ttCcké vládě ministerského předsedy kn^uuli^lty Adamce.
A

^1 tedy pan Dr. čalfa, stejiré orthodoxnií komtuni^ita jako súdruh Dulbček,

po tak zvané "sametové revoluci" za své zásluhy vykonané v ko^urnni^^ti^c^J^f^m
teroru a v jeho prospěch, jeäti povýšen.

Tohle jistě také nikdo na světě za změnu výkonné moci
v české a ^ovenské fed^i^i^t^ivní republice p°važlvar nebu~
de .
----------------------------------------------také v ČSFR žádná "rych^ a násilná změna sávajícího" nekoruela,
také obecně známé.

A že se

je

Neeyla tedy splněna
luce.

žádná

z

obou

ddfinic

revo

Touto skutečnooltí je proto ne^vratit-elně prokázáno, že se v české a
Slovenské federatívni republice ani dne 17. 11. 1989, ani po něm
žádná a tedy ani "iam^ itov^ á" revoluce
nekonala .
Konal se jen puč , provedením zcela obdobný puči v roce 1968,
přesto ale změněným poliiíkým poměrům odpovídaje ve svých cílech pro
klamováním demoornaie, práva a základních lidských svobod odlišný .

Alexandr Dubčeky jehož odpůrci v roce 1968 mě^ěi podporu rudé armády a
tehdy ještě oeeinráo°iU-politiiky všemocného Sovětského svazu, nemohl
prd i takové moci tehdy mt úspěch.
Protože ale - jak je pravdivě a výstižně uvedeno na každé titulní
straně časopisu NECENSUROVANÉ NOVINY,
"K°looun8ta zůstane
tou, i kdyby trakaře padaly".
brl Alexandr Dubček v roce 1989 a po niSm teMejiSimu vedení KSČ, nebo
nejen přijatelný, ale pro splnění jejich cílů, t.j. zachování pooia vládní moei do možného maxima ddonce vHaný. A o panu ^lfrví
pro splnění těchto cílů jako °rthoioxníou a tava^ému kommunssovi nebylo
jistě žádných pochybnostL

KSM

Tím ovšem netvriío, že po 17. Hstojadu 1989 nedošlo v ČSFR k žádrý°
politivnío změnám ve prospěch °bčanů-nekomonr3tů.
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Dopis DrAnděě z 20.7.1992.
Na opa k , každý ví, že .došlo a to dokonce k velmi podstatným změ
nám ve prospěch občanů a jejich občanských práv a základních svobod:
Všichni občané mohhí dostat bez kádrování cestovní pas,

všichni občané moM-i bez kádrování jezdit do ciziny,
byla totonra po p5i.jetí ČSFR za 25. člena Evropsé rady zruáena i visová
povinnost do většiny Evropských států,
byla zrušena diskrimiiaice dětí při přijímání do škol,

byla zrušena diskrürace občanů při přijmání do veřejných služeb a
dokonce i k pooicii,
byla zavedena svoboda živnostenského podnikání a svoboda advokácie

a jistě i jítré další změny ve smslu uplatnění lídslých práv a základ
ních svobod.

AVŠAK

POZOR!

Tíh vším se komiunstům a je jich přátelto - odpovědným za teror, hi^zo—
vládu a právní zvůli od 2?. ' ' února 1948 do I7. lšeoopadu 198g. . odpovědným za více než 15.700 nevinných popravených a při vyšetřování i
po něm umučených občanů,

odpovědným za více než 23*7.000 nevinně odsouzených občanů za údajné
pooitčcké trestné činy, z toho více než 40.000 odsouzených k třesům
delším než 10 roků,

odpovědných za to, že jsme si v mnohdy více než nelidských poměrech
"odesedě!" více než jeden milion roků, což znamená více než milion roků
ztracených lidských živoutů a další více než milion roků ztracených
životta našich rodin,

odpovědným za krádeže majetku všech
odsouzených pro údajné pol-itccké trestné činy a emiigratů ,
se všemi uvedenými poostivními sociálními změnami nic nestalo.
Jen jejich - až do 17. Haoppadu výsadní a monnoponí práva r se dostala
opět vš- e m občanům, kterým je komuuissi terorem a právní

ziriUl ářfre odrali.

Avšak všude tam, kde mělo dojít k nápravě komuuísticlýým terorem na ne
vinných občanech spáchaných křivdy což president Václav Havel nesčetně
krát slibovalf t.j. k vrácení jejich ukradeného mE^etta, drfentóho komuunsty a jejich přáteli,

téměř

k

žádné

nápravě

nedpošo.

Naopak, byly vydány zákony č. 87/1991 Sb. z 21. února 1991 o mimosoud
ních rehaablitacich ač. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnicích vztahů k
půdě a jinému zemědělskému m^etku,

jmiž byly koirniunsticlýým terorem spáchané křivdy bezdůvodným odnětím a
tedy krádeží raketku nevinný líeem fakticky legališovány
a

jako

právní. p <> tvrz eny

a kupci tohoto kradeného naaetku jsou ke škodě jeho zákonných vlastníků
těmito zákony chráněni tin, že jim je tento meaetek ponechán ve vlast
nictví a držbě.
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Dopis D. Anděl z 20.7.1992
Nebude jisté sporu o tom, že stát, který svými zákony legalisuje
teroris^cýým a bezprávním stáeem jako jeho předchůdcem provedený
teror a právní zvůli,
který svými zákony chrání kupce kradeného majetku a tím znovu páchá
křivdy na nevinných Mdech tím, že krádež jejich majetku legalisuje
a tento maaetek ponechává ve vlastnictví a držbě kupců tohoto krade
ného maaetku, jako to svými zákony č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehaailitacích a č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému maaetku udělala Česká a Slovenská federativní
republika,
není sám dosud ani právním, ani dem okratiakým státem,
jaáým se být česká a Slovenská federativní republika jako 25. člen
Evropské rady právně zavázal ar
Je zcela přirozené, že tímto terorem a právní zvůůí pootižení se
prooi krádežím jejich poctivě a zákonně nabytého majetku brání

a

mi

budou

se

všemi

prostředky

ia tiují čími

právní

b bá n nt.

Tato obrana je - když všechny pokusy o rápravu v české a Slovenské
federaaivní repubbice, pokud tato ještě trvá - zůstanou bez positivnöio výsledcu, podle mého přesvědčení možná bu5
,In^Liv_dueln^ě tím, že postižený se bude svého práva domá
hat sám právním postupem u všech přísuušrých instancí v ČSFR - pří
padně, pokud se tato rozpadne u ČR - a jessii se nedomůže svého prá
va u těchto instancí, může se ho domáhat u Evropsého soudního dvora
ve Strassburgu, nebo

kol 1 aktivně tím, že celá řada organisací a spolků podá
Evropské komisi pro lidsM práva ve Strassburgu stížnost na ČSFR případně na ČR - ve věci zákonů č. 87/1991.Sb. a 229/1991 Sb. s tím,
že tyto zákony jsou v rozporu s Chartou lídslých práv a základních
svobod a jejími 10ti dodatkovými protokoly, k jichž dodržování se
ČSFR jako 25. člen Evropské rady právně a definitivně zavázala.
Dooázal jsem se generálního selkre.ariátu Evropské rady, které z do
datkových protokolů Konvence k ochraně lidských práv a základních
svobod ČSFR ratfikoovala a tostal jsem od fceneÁního sf]ia•ftářf
Evropské tomise pro HdsW práva odpověS. datovanou 9.
1992,
kterou i s Českým překladem přikádám k tomuto dopisu.
Podle této odpovědi českoslovensto jako .j^iný z 25 sMtů
Evropské
rady ratifkoovalo 8 evropskou Konvencí k ochraně Hdakých práv a
základních svobod i všech 10 dodatkových protokolů k této Konvenci a
vydalo dále prohlášení podle čl. 25 /uznání příslušnosti Komise k
přezkoušení individuálních stížna«/ a čl. 46 /uznání p‘ísl^ u^šn^s^si
soudního dvoosa/

Takový je dnešní právní i faktický stav této věci.
Na základě t^ohoto stavu vypracuji co nef^ychl.efi žalobu na českoslo—
venský stát u ^tavnfro so^u ČSFR v Brně kterou ^ddaí u tohoto
soudu všfuhny českoslovfntké, nebo případně české spol^ na celém
světě, které se k této žalobě připojí.
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Dopis Dr Anděl z 20.7.1992

Oprávnění k podání této žaloby se bude opírat o článek 6 Konvence
k ochraně lidských práv a zálpLadních svobod, uzavřené v Římě dne
4. listopadu 1950, která se ratifikací stala v ČSFR zákonem, nadřazenjm^väe^m ' zákonům republiky, které tento problém - případně jinak
Návrh žaloby dostanou všechny spolky a organisace na světě, které se
k ní rozhodnou pHpoH, asi do 10. s r pna 1992
k posouzení, k pfppadým změnám a doplňkům a prohlášení, že se k
žalobě připojují.

Na základě všech těchto vyjádření bude definitivní text žaloby pře
dán Ústavnímu soudu v B"ně. Není ovšem dosud zcela jasné, zda
Ústavnímu soudu České a Slovenské federatívni republiky, která dosud
právně existuje,
nebo
Ústavnímu soudu České republiky, který po definitivním rozpadu fede
race ■musí být znovu ustaven.

V každém případě tato žaloby ale podána být musí a teprve po jejím
negativním výsledku by bylo nutno obrátit se na instituce
Evropské rady.
Doufám ale, že Ústavní soud bude rozhodovat podle zásad právního
státu, demookacie a mezinárodních sU.uv, konvencí a právních norem,
které se ratifikací staly v ČSFR zákony, nadřazenými jejím vlastním
zákonům.
Přesto, že nesčetná podání a právní rozbory celé této věci, zalané
minooorát Světo^ýfa sdružením bývalých československých politických
vězňů_v exilu všem ústavním činiteim ČSFR i ČR zůstala zatím bez
positivního výsledku, nebyla ani tato práce marmáVšichni hýli totiž
tím uvědoměrn., že se pootižení budou tomuto teroru a právní zvůli
bránit všemi prostjedky, které jim československé i m^z^iin^irodni prá
vo dává.

Jsem přesvědčen, žé úsilí nás všech musí m t nakonec
úspěch a že náš majetek, ukradený nám bezprávním komuuissickým státem, jeho terorem a právní zvůlí,
nám bude v souladu se všemi mezinárodními právními normami vrácen
do našeho vlastnictví a držby.

JUDr. In/. Jarosl^ t^v/Ä n d ě 1

Příloha: 1 kopie dopisu sekretáře Evropské
kom.se pro lidská práva in.HR-WSia
z 9. července 1992.
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Dr. hr dipl. Ing. JtroahKt ANDÍL

Solothurn, 15. dubna 1994.
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POJEM

"VEŘEJNĚ

M

t N 6 N í " A JEHO PRÁVO

V čísle 6 1/94 Polygonu Je na str. 7 článek Jana Benešz, nadepsaný
BE^DOVAfC S pAYNEM. Ve spodní čássi prvnířio slupce je uvedeno:

"Pan poslanec Payne pak v závěru vyjádřil své, tentokrát
realistCcké přesvědčení, že dosud nežiéeme v právním státě.
Jinak citoval jakési statistiky, podle kterých je 74 %
občanů prooi restituci "emigrantského majeeku".
tyl jsem.na tomto "BESEDOVÁN! S PAYNEM" příoomem a jeho t^tokirát
"realistické přesvědčení" byla odpověč na mou přímou otázku. Má dnziní úvaha se ale zabývá opravdu hrůzným zjištěním, že 74 % národa demoralisovala komuuistická vláda tak hluboce, že téměř jeho tii čtvrtiny
soiutlasí s krádeží majetku nevinným ldZem a s ponecháním tohoto ukra
deného mjetku jeho kupcům.
Dnes mi ale nejde o am^lysovái^:í důvodů zničení základního pocitu prá
va a morálky občanů, ale o to, že pan poslanec Dr. Payne nepootioopl,
že tak zvané "veřejné míněnn", t.j. mínění občanů o návratu ukradeného
majetku jeho vlastníkita je naprosto nepřisp ústné.
Tak může - snad - argumeenovat nezodpovědný žu^rn^aista. který si tako
vé "zjištění" o^pOtil, nikooi ale poslanec Parlamentu České republiky
a dokonce předseda .jeho zahraničního výboru.

Tak zvané "veřejné míněnn" demookatického státu, t.j. jeho občané, má
zajisté právo ütwvit a vyjadřovat se o viem, co se týká vedení jeho
státu a to o téže věci i vícekrát opakovaně a různě. Avšak_n _p m á
v ů be c _. ž á d n é p révo ae vyjadřovat o věci, když jím zvole
ná vláda již tuto věc řeZiiitOvnt, závazně a neodvolatelně rozhodLa.
A nemá právo
se k jakékoli věji a tedy i k restituci jejich majetku
emigrants se vyjadřovat _ n^{^aaivn ě _ » když jím zvolená vláda
závazně a ne odulá telně převzala závazky, které tuto věc řeií p o s i t i v n ě .
tvořík dnes "veitejné mínění" s. ve ivolodnýc0 a d^oto^^kýrt
volbách zwoiii své zástupce, t.j. ^slance Parlamentu České ^pubUý,
čímž jim daai právo a plnou moc za ně jednat. A z těchto svobodných a
demookraických voleb vzešla i dnešní vláda České íeputoity, která za
toto "veřejné mínění" je oprávněna i mezinárodně jednat a rozhodovat,
t.j. uzavvrat M^eži^iáro^i^ií bilaterální i ouUttlaízrální smlouvy a zava
zovat se k jejich plnění.
Současné vláda české rzpublity jnénzm olčtnů, s jejcc^ mocněním vlád~
ne a ' tedy 'jménem • "ve'^jré^ • láínění" požádala o přijptí_ do Evr'opskéliaty
a tyla teké dne 30. června 1.993 za jejtfo 30. 21ena přijata. Jak° con
ditio sine qua non. 't.j. jako naproitou a nzp<omiiluelnou podmíním toho~

to př.jetí musela Česká rzpublila pSjmout a zavázet sz plijit Konvenci
k uhraně lédsty^ práv a základních svo^d, uzavřenou v
dre 4.
lítopa^du 1950, což vláda České rzpubHky také učinil.
Avšak vliSda České rzpub^ty sama a ze 8vé v^p sz k tornu ztv^^^^l^la již
před svým přijetím do Evropské rady Jí zasliným 'dopisem 'z' 1'.. Is! na* 1993,
némž sz' zavazuje dodržovat ustanovení této Konvence a viech^jojích
de^ti ' dodatkwý^ protokolů ve steptém rozaA^ jak ae k tomTzavdzala
česká a Slovenská federaaivni republika.
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Výbor min^trů Evrrosto rtáy jednsl o přijetí
repiblity za jeJíhr
člena na svém 484. čtvrtlétem zasedémí delegátů dne 13. ledna X993 a
přijal
RESOLUCI /93/ 3

0

ČESKÉ

RE P U BLI CE,

v níž doslovná - kromě jnného - uvádí: /Citát/
"Výbor minnstrů vzal s uspokojením na vědomí, že v souladu se
stora zrníněným (dopisem se Česká re^blito sama zavazuje dod'írvat Konvenci lídslých práv spolu s jejími protokoly, obsahu
jícími články č. 25 a 46, t.j. právo na indioiddální ^loto a
závaznost jdrisdí]cce Evropského soudního dvora pro lidská práva,
jak byly přijaty tyývalou Českou a Slovenstou í’eteraHvní re^Wikou. Toto rozK^n^!, vyjátfené Cestou relublitod, že je octotna
respektovat i všechny ostatní konvence Evropské rady, jak • tomu
bylo t^éž u bývalá Često a Stovensto f'ei^r^l^a:íon: re^oHty, skýtá
seriosní jistotu o úmylu nových státních lředdtaaOtelů se plně
lotiřdit zásadám, které jsou pro členství v Evropské radS rozhodiícc." /Konec citátu z RESOLUCE /93/ 3 výboru ministrů Evrop
ské rady z 13. ledna 1993.
Poznána: I tento freský text loclház:í ^írno z Evr^sto rady/

Časká a Slo^nsto fc^r^ivní repiblito jato j^ed.^ný z tehty dosavad
ních 25 členů Evropské rady přijala a rttifkrootl.t vpředu uvedenou
Konvenci k ochraně lídslých práv a základních svobod i všech 10 jejích
dodatkových protokolů naprosto celé a bez jediné výhrady. Každý nově do
Evropské rady přlíímaný stát má totiž povinnost převážnou část Konvence
i jejích dodatkových protokolů jako povinné a pro všechny členy závazné
přijmout, některé však mlže přiííoat s výhradami.
A

Često republito Jato 3°. člen Evr^sto rady - jak je zjevné z výše uve
dené RESOLUCE /93/ 3 výboru minnstrů Evropské rady - se sama zavázala
převzít totéž k čemu se zavázala iříojJSí ČSFR, t.j. toz výhra^ všech
na dosud přijatá usnesení a rozhod nuuí Evropské rady a tedy i první do
datkový protokol ke .Konvennč, přijatý v Paaíži dne 2O.března 1952.
Jeho CTL. 1. odst. 1 zní:

“Č-l. Každá přirozená, neto pr^nická osote má ^ávo na
respektování jejího majetku. Nikomu nesmí být jeho
majetek odebrán, leda v případě, že to vyžaduje ve
řejný zájem a to jen podle zákona a za podmínek,
předepsaných v mezinárodním právu."

Toto je mezzirárodní právní norma, kterou se Česká republika sama a do
brovolně zavázala dodržovat a plnit a podle zásady pacta sunt servanda - smlouvy muusží
driržroány - dofrtovat musí. Proto je v ČI.
10 Ůsttoy České re^bl.ty násí.edující ustanovení:
" ČI. 10
Raaiíktované a vyhlášené mezz^n^ni smlouvy o lídslých
právech a záklataích sorlriéch, jiraH je često repibHto
vázána, jsou bezprostředně závazné a maai přednost před
zákonem.“

Je tedy ČL. 1. odst. 1 Mvnfro dodattovéto ^ototolu to Konvenci Eva
sto rady v České re^blice be zp ~rost ř 'e drj z ávazn,ý
a má přednost před zákonem a _ t , e . d yí
p ř e d ' zákonem c .
87/1991 Sb. o mimosoudních rZI^atilitaCích.
"
Proto otázka restiuuce írmudrstickým režimem ukradeného a zákonem č.
119/1990 Sb. právně vráceného majetku všem jeho oltstníkům, bez
ohledu na to, zda jsou, nebo nejsou občany České republikd a bez ohledu
na to, kde žijí, nebo I^Síí, již z vůle "veřejného mínění" jeho zástupci

vlátou v parlmnuntem ČR d aein n ti, v^né _ _a závazn á r . o zh od n ut_v . Nemá proto dnes "veřejné miínnn" právo se vyjadroval
proti i'o^ránut.í ^ý^ zástupců, oteré y tomu ve sy^odný^ v demotaora^kých volbách povvSilo v zmoonnio, protože by tím "veřejné iíaění"nleuzaávalo právo Parlamentu v vlády zv něj j^ednatt. Znammenlo by to, že se ?viřejné mínění" staví prooi činacsai své vlády i prooi závazkům, které ta
to vláda převzala v i prooi jeho zástupcům, poslancům Parlamentu české
«puHky, který činnost vlády schvaauje. To by však nebyla demoCkacil,
ale anarchie.

k -tomu "■ieřejaé mínění" ^mm^nic^ Česyé repubHty v žádném případě
právo nemá, což by měl vědět každý průměrný občan rlpubliOt a tím více
poslanec jejího Parlamentu v dokonce předseda jeho oolimšrcdaíkc výboru.

A

"Veřejné tníněnn", pokud není s činností vlády spoyojlac, má právo jen
půsodt na jím zvolené poslm», aby korigovni, případně aeeankái.lli
činnost vlády, která se mu neHÍí, případně si v dalších volbách jako
své zástupce zvvolt posIiíci jiné. Dosud - pokud -je mi známo - se "ve
řejné míněnn" na jím zvolené poslance ve věci r"«!!!«:! kommunaly ukra
deného minku jeho vlastnOk^ v tomto stmylu aelO'lááilc v Parlament
České republiky jjednání její vlády ve vlci vstupu do Evropské rady schvá

lil.
Otázka návratu protiprávně jeho ilaatnOklm ko^uunstii^ck^ymi rozsudky zaba
veného a zrušením těchto rozsudků zákonem, č. 119/1990 Sb. jim znovu vránenékc mmjetku je tedy nejen s hlediska vlastního zákona, ale i s hledisOv příslušné ielinárcdaí právní normy, která působí bezprostředně a
má ^dle &.. I0 - Ústavy Česyé re^iNity přednost před zvonem S. &^^991
Sb. již ddeinitvnnt v jednou pro vždy roz-

hodnuua.

S-dtni mcoi &esyé re^jblity, oteré se svmv v jen ze své suverénní vůle
prohlásila být dllioCkaticOým v právním státem - pokud takovým státem
opravdu je, zbývá skutečně jen jednozlVÉST FAKTICKÝ STAV DO SOULADU SE
STAVEM PRÁVNÍM,

t.j. každému /viz dodatkový protokol Evropské rady/ komu jeho ma
jetek byl zákonem č. 119/1990 Sb. p r á v n f irrnlaI vrátit mu jej i
fakticky« t.j. odevzdat jej i do jeho držby.
Pro demoCkrainOý v právní stát platí : Tertuím non datur - Jiné ioCnacSi
není !

Dr.Ing.J.Anděl
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Vaclav Havel soustavné zaměňoval dva diametrálně rozdílné pojmy: msta a trest. Mstít se nemá pravo žádny člověk,
msta naleží pouze Hospodinu. Avšak trest za spáchané zločiny není msta, ale naprosto nutny protipól trestného činu,
ktery uvádí lidskou společnost do stavu morální rovnováhy, bez níž soužití lidí v klidu a pokoji není možné.
ážený bratře doktore Víte Tajovský,
opate staroslavného kláštera želivského, vážení páni duchovní jeho

Definice politické revoluce zní - Revolu
ce je mimoústavní změna zákonodárné,
výkonné a soudní moci ve státě. Nyní vás
prosím - posuzujte sami:
p^ůvodoav°latnt osíaní vážen vitóstéé váže
ry a vážení bratří, bývalí českoslovenští po
1. Dne 5. prosince 1989 zplnomocněni
litičtí vězni a vězeňkyně!
zástupci k°°rdiutčuíh° centra OF Václav
Vítám vás všechny na této naší tradiční Havel, Saša Voiidra, Jití Křižan a Petr Pit
vzpomínkové pouti, věnované památce obě hart jednali s tehdejším posledním komu
tí téměř 42 roky trvajícího komunistického nistickým ministerským předsedou Adam

V

teroru a hrůzovlády. A jako pravděpodobně
nejstarší z vás - 30. března mi bylo 89 roků vás prosím, abyste si můj dneŠní, na tomto
místě asi již poslední, proslov nejen vypo
slechli, ale také, pokud vám to bude možno,

cem o demisi jeho vlády. Při této příležitos
ti mu Václav Havel za podání demise
nabízel úřad prezidenta rept^l^liky, tedy úřad
ještě vyšší, než zastával dosud, a vůbec nejvyšší v republice. Po komunistických prezi
dentech Gottwaldovi, Zápotockém, Novot

z něj vyvodili příslušné důsledky. Tento
proslov nebude právě utěšený, protože se bu- _ ném, Svobodovi a Husákovi měl tedy pod
de zabývat politickými, právními a lidský
mi poměry v naší zemi a z nich plynoucím
dnešmm morálním stavem našeho náro
da, jak se vyvinul za čtyři a půl roku po
tzv. sametové revoluci.
Všechny tň uvedené aspekty lidského
soužití nejsou v naší zemi dnes v pořádku.
Lidé namísto radosti ze života, z demokra
cie, svobody, právní a soccální jistoty, kterou
by měli konečně cítit, jsou apatičtí, převáž
ně bez zájmu o demokratický p°liricrý

vývoj v naší zemi, egoc?ntiičtí, tj. mají zá
jem jen o selbe a svůj prospěch a - aspoň
převážně - bez pocitu národní identity
a povinností k vlastnímu národu.
Jistě nepřeháním, jestliže tvrdím, že
všichni z. nás, tj. bývalí českoslovenští poli
tičtí vězni i nekomunistická a komunistům
nepoplatná část našeho národa, jsme po roz
padu absolutní komunistické moci byli na
dšeni, plni veliké radosti a přesvědčení, že po
době politického teroru nastane opět demo
kracie a lidská svoboda, které bezesporu
u nás byly po první světové válce a které jsou

dnes v demokratických a právních státech
západní Evropy.
Avšak bohužel mýlili .jsme se a s námi se
mýlili všichni, kdo - Jak se za poslední čty
ři a půl léta jasně ukázalo - příliš naivně
věřili, že po době komunistického temna
nastane ihned jas a krása práva, svobody,
demokracie i právní a sociální jistoty.

Komunisté a .jejich zkorumpovaní přátelé
se této naší naivní víře a přesvědčení více či
méně nepokrytě smáli. Věděli totiž s napros
tou jistotou, že tato víra je jen iluzí, vyplý
vající z naší naivity a neznalosti skuteč
ných poměrů a možností komunistů ply
noucích z Jejich vlivu ve všech oborech
státní mod, správy i justice.
Oni - na rozdíl od nás a ostatních nekomunistů - s naprostou jistotou věděli, že se
mýlíme. Věděli s určitostí dávno před tzv.
sametovou revolucí, že s rozpadem komu
nistické moci v Sovětském svazu, počínaje
nástupem k moci soudruha Gorbačova s je
ho .^hisností“ a „pcrestrojkou“, musí dojít
k politickým změnám ve vedení státu i u nás.

Měli proto dostatek času, financí a všech
ny prostředky se na tyto změny připravit
a dokonale je zorganizzovaa. Tak, aby se
podle starého českého pořekadla „vlk nažral,
a koza zůstala celá“, tedy, aby jim tyto změ
ny příliš neublížly a aby jim jejich absolut
ní moc, ktorou měli dokonce zakotvenou
v ústavě, zůstala ve všech oborech státní
správy a justice zajištěna v maximální míře.
K tomu cíli vyvinuli opravdu dokonalou
strategii a taktiku k oklamání celé nekomu
nistické části národa i široké zahraniční ve
řejnosti, a to nejméně dvěma způsoby:
Předně se této své ústavou jim zajištěné
absolutní moci sami, ze své vůle a dobrovol

ně, právně yzdali. Mohli to s klidem a bez ja
kýchkoli obav udělat, protože věděli, že se
téměř ničeho nevzdávají fakticky. A my, bý
valí českoslovenští političtí vězni, a s námi
cdá nekomunistická část národa, jsme
nad touto politickou kamufláží jásali, pro
tože jsme v ní omylem viděli počátek ná
vratu demokracie.
Za druhé: Vymysleli si pro udržení své
moci něco, co světové dějiny dosud neza
znamenaly: Revoluci nikoliv normální, ja
kými byly dosud všechny politické revoluce
na světě, ale revoluci .sametovou“. V tom
měli rozhodně světový primát, který by za
sloužil být zanesen v Guinnessově knize re
kordů a kuriozit, a to hned dvakrát: Jednou
by měli komunisté světový primát v názvu,
protože nikdo na světě dosud .sametovou“
revoluci neznal, a podruhé v lom, že tzv. sa
metová revoluce vůbec žádnou sametovou
revolucí nebyla, nýbrž pod tímto názvem
sloužícím k oklamání nekomunistické části
národa a zahraniční politické veřejnosti, se
konal jen kamuflovaný a tentokrát velmi
dobře připravený puč. Puč podobný ono
mu v roce 1968. tentokrát však bez sovět
ského zásahu a vzhledem k politickým po
měrům i přiměřeně úspěšný. Každý slušný
člověk, za jakého se pokládám i já, má po
vinnost svá tvrzení dokázat, a musím to pro
to udělat nyní také já.

ti státní moci se žádná revoluce (ani
.sametová“) nekonala.
4. Třetí částí státní mocí je moc soudní.
Je obecně známo, že v komunistickém reži
mu předsedy soudů nebo soudních senátů
mohli být .jen dokonale prověření a spoleh
liví komunisté, až snad na nepatrné výjim
ky, o nichž však já nevím. Kromě toho jis
tě i převážná část ostatních soudců a soud
kyň byly jistě osoby z hlediska komunistů
zcela spolehlivé. Nadto je nutno vzít na vě
domí, že všichni soudci a soudkyně vystu
dovali a své právní vědomosti získali na
komunistických a komunistickými teoriemi
iud°ktrirovtných univerzitách.
Po .sametovém“ stát
ním puči komunistič
tí předsedové soudů a
soudních senátů pocho
pili, že se na těchto pozi
cích neudrží, a proto buď
od soudu odešli a otevře
li si vysoce výnosné ad
vokátní kanceláře, nebo
na základě oořcrltdlt
„^atute, hejfcjte se’“ se
nechali ve stejných funk
cích přeložit k jiným
soudům, kde o jejich ko
munistické minulosti ne
věděli. Jejich nekomuni^ičtí spolupracovníci,
tehdy u soudu mizerně
placení, převážně násle
dovali své komunistické
kolegy a zřídili si ně
kolikanásobně vynáše
jící advokátní kancelá
ře rovněž.

oprava bot či návštěva u holiče více než
osmnáct procent. Trochu méně jsou posti
ženi dělníci a zaměstnanci podniků a insti
tucí, odkázaní jen na svou mzdu, protože
mzdy a platy se přece jen více přizpůsobují
milaci než důchody.

A nyní přichází opravdu kardinální otáz
ka: Jak a proč vznikla tato situace, kdo ji
umožnil, trpěl, trpí a dále podporuje. Není
pochyby o tom, že nic na světě nevzniká
samo od sebe. Všechno má nějakou příčinu
vzniku a podmínky, které to umožní. Příčina
a možnost vzniku ekonomického teroru v na
ší zemi spočívala v tom, že KSC (později
KSČM) nebyla ihned po 17. listopadu 1989
zakázána, rozpuštěna, její majetek zaba
ven ve prospěch státu pro jeho zvláštní
účely a její další činnost znemožněna.
NAOPAK! Této zločinné a zavržení

špičkovým funkcionářům, stojícím v čele
státních podniků, kteří je z vůle a pověření
komunistické strany řídili, a proto znali jejich
kvaHty, bylo umožněno se jich tzv. privatiza
cí zmocnit. A tak firmy, které dříve vedli ja
ko zmocněnci zločinné a zavrženíhodné stra
ny, jíž byli za jejich správu odpovědni, řídí
nyní z pozic podnikatelů jako své vlastní a za
jejich vědění neodpovídají nikomu.
Tím místo potrestání za členství v komuuitticré straně byli všichni tito vedoucí
funkcionáři státních podniků za svou (dří
ve ve prospěch této strany a podle jejích pří
kazů konanou) činnost po .sametové“ re
voluci .ještě odměněni! Z. funkcí vedoucích

Proslov JUDr. ing. Jaroslava Anděla, předsedy Světového niku postaveného obětem r°muulttiikéh° teroru v Čessdružení bývalých čs. politických vězňů žijících v zahra- k°slovcutku v sobotu 14. května 1994 v rakouské obci
ničí se sídlem v Curychu, na tradičním setkání u památ- Obernagelberg u Gmundu v blízkosti českých hranic.

2. Moc zákonodárnou v každém státě
vykonává jeho parlament, který se u nás po
tzv. sametové revoluci nazýval Federální
shromáždění. Předsedou tohoto zákonodár
ného orgánu ČSFR se stal Alexander Dub
ček, od svého raného dětství vyrostlý, vy
chovaný a v Sovětském svazu vyškolený ko
munista, který o sobě sám prohlašoval, že
komunistou byl, je a do konce svého živo
ta zůstane - i když nakonec z formálních dů
vodů se stal členem slovenské strany sociálně-demokratické. Kromě toho značná část
tohoto posametově vzniklého Federálního
shromáždění sestávala z komunistů, organi
zovaných v dosavadní komunistické straně
nebo lu^llrrovauých do nově vzniklých poli
tických stran. Je proto zcela zjevné a všem li
dem, kteří v naší zemi tehdy žili, známé, že
k žádné skutečné změně zákonodárné moci,
v níž zůstalo mnoho komunistů a v jejímž če
le jako předseda Federálního shromáždění
stál ortodoxní komunista Alexander Dub

ček, nedošlo. Proto se ani v tomto zákono
dárném orgánu ve smyslu výše zmíněné
definice žádná revoluce nekonala.

3. Druhou částí polit^ické moci ve státě je
moc výkonná, čili jeho vláda. Do čela této
první „pxtsametové“ vlády nepostavil Václav
Havel, který se zatím sám stal prezidentem
republiky, nikoho jiného než opět starého
a ortodoxního komunistu Mariána Čalfu!
Právem každého předsedy vlády každého
státu je členy své vlády, tedy její ministry, si
vybrat sám. Tohoto práva využil i premiér
Calia tím, že prezidentu republiky navrhl

k jmenování do funkce ministrů buď znovu
přímé, nebo bývalé komunisty, nebo jejich
přátele, o kterých věděl, že jim škodit ne
budou. Jako příklad může sloužit tehdejší
ministr záhraničí Jití Dienstbier, který jako
šéf diplomatického sboru jmenoval v mnoha
státech za vyslance opět bývalé nebo dokon
ce ještě současné, komunisty. Zvlášť ostudné
a neuvěřitelné bylo .jmenování prominentní
komunistky velvyslankyní ČSFR v USA

Je:^^iže tedy prvním předsedou vlády po
tak zvané sametové revoluci byl znovu
ortodoxní komunista, zastávající vysokou
státní funkci v komunistickém režimu, a ten
zase sessavil pr°romuritticr°u vládu, je

tím prokázáno, že ani v druhé části státní
moci, v moci výkonné, k žádné mimoústavní změně nedošlo, a tedy ani v této čás

U soudů tak zůstaly převážně jen mladé
až velmi mladé sudkyně, jmenované před
sedkyněmi senátů, případně i soudů. Na
tom by normálně nebylo nic špatného, avšak
v daném případě šlo o soudkyně jmenované
do funkcí nebo aspoň přijaté k soudům ješ
tě komunistickými mocipány, a proto jim
vděčné. Na své vlastní cause i na řadě přípa
dů jiných jsem zažil činnost těchto soudkyň
a vždycky, bez .jediné výjimky, všechny roz
hodovaly nejen bez ohledu na platné
ústavní, ale i mezinárodní právní normy,
ač tyto podle dfriltu 10 Ústavy Česlté re
publiky působí bezprostředně a mají před
nos před zákonem. Ony mladé ženy však
vždy jen potvrzovaly rozhodnutí dřívějších
komunistických soudů a správních orgánů.

se stali vlastníky a milionáři, tvůrci cen a hos
podářského teroru, jímž nahradili v mnoha
důležitých podnicích, nebo i v celých hospo
dářských odvětvích, dřívější teror politický.

nosti. Je to dnes ucjor°blcmttičtější část státní moci, kterou
zřejmě vyléčí teprve noví práv
níci, vyškolení již na nekomu
nistických univerzitách. To však
bude trvat .ještě léta.
1 v této třetí moci našeho stá
tu, v moci soudní, tedy k žád

trestního zákona, výslovně prohlašuji, že dále
nebudu mluvit o panu Václavu Havlovi jako
dnešním prezidentovi České republiky, ale
o panu Václavu Havlovi jako prezidentovi za
niklého státu, České a Slovenské federatívni

Od prvního okamžiku jeho nástupu do
úřadu prezidenta tohoto zaniklého státu mís
to aby se celou mocí a vážností svého úřadu
zasadil o stíhání strůjců justičních vražd, aby
potrestal zničení statisíců lidských osudů
vězněním nevinných v nelidských věznicích

a koncentračních táborech, rozkrádání ná
rodního majetku i majetku desetitisíců ne
vinných lidí, devastaci měst i přírody a zni
čení morálky národa, v němž platilo ^do ne
okrádá stát, okrádá svou rodinu“, místo aby
jako svůj první prezidentský čin, vedoucí
k návratu víry lidí v právo a spravedlnost, se
zasadil o zákaz, rozpuštění a úplnou likvida
ci komunistické strany, onoho strašného mo
ru na těle a rakoviny na duchu národa, zasa
dil se celou svou osobností o to, aby KSČ
tyesp. KSČM) byla zactována a moWa
provozovat svou čimnosL Svými slogany
jako „nejsme jako oni“ nebo „tady se nebu
de dělat žádný hon na komunisty“ (což na
mě vyktíkl ve své kanceláři na Pražském
hradě na počátku ledna 1990 po nástupu do
úřadu prezidenta) se jednoznačně postavil

na stranu zločinců a proti jejich obětem.
Přirozeně nikdo nechtěl provozoval „hon
na komunisty“ a žádný slušný člověk nechtěl
být Jako oni“. Avšak za slogany preziden
ta ČSFR se všichni zločinci uplynulých

prosto nutný protipól trestného činu,
který uvádí lidskou sOolečn°sr do stavu
morální rovnováhy, bez níž soužití lidí
v klidu a pokoji new' možné.
A je to především vina prezidenta zaniklé
ČSFR, že nedošlo k potrestání nezměrného
množství zločinů, že nedošlo k rozbití ko
munistické strany, a proto nedošlo ani k na
stolení morální rovnováhy a usmíření v ná
rodě, že lidé ztratili v'ru v právo, sprave
dlnost a morálku j^ako základní činitele

lidského soužití.
Jak známo, trestné činy se dělí na dolózní
čili úmyslné, aculpózní čili zaviněné. Netvr

dím, že Václav Havel spáchal tento čin úmy
slně, protože to nevím. Nevím také, zda ho
spáchal ze své vůle, nebo zda k tomu byl ně
kým nebo něčím donucen. Avšak již ve sta
rém Rímě Ratito pavtáto: Coactus vrémt ta
men voluit (Ačkoliv příliš nechtěl, přece
chtěl). Vyhojení této rány bude trvat dlouho.
Možná celé generace.

né mimoústavní změně nedo
šlo, a proto se ani tady žádná
revoluce nekonala.

Ekonomický teror - jak a proč k němu
došlo, bude řečeno dále - je horší než teror
politický, protože postihuje tvrdě přede
vším občany, kteří se mu nemohou nijak
bránit, lidi staré, penzisty, jejichž neutěšená
finanční situace se trvale a každodenně
zhoršuje inflací. Ta činila v prvním Čtvrtle
tí tohoto roku oproti stejné době roku mi
nulého u potravin sice jen asi 4,4 procenta,
avšak ve toorrebiteltrých cenách obecně již
více než 9 procent a ve službách, tj. např.

Vážení přítomní, abych nedal podnět ke
svému trestnímu stíhání podle § 103 nového

desítiletí úspěšně skryli, za tyto slog^y se
Dodnes se jích nikdo v našem demokratic skryla celá komunisteká strana, ač sám
kém státě neodvážil zeptat, kde vzali mno jako prezident p°depstl zákon, který ji nazý
hamilionové částky na jejich koupi, přes vá zločinnou a zavrženíhodnou.
tože je obecně známo, že v komunistickém
Václav Havel soustavně zaměňoval dva
režimu je poctivě získat nemohli. Přitom
diametrálně rozdílné pojmy: msta a trest
normálnímu lidskému rozumu každého ob
Mstít se nemá právo žádný člověk, podle
čana, včetně nynějšího prezidenta republiky,
bible msta náleží pouze Hospodinu. Avšak
musí být tato skutečnost zřejmá.
trest za spáchané zločiny new' msta, ale na
Důsledek tohoto stavu, tj. odměna zlo

činců místo potrestání, jejich zbohatnutí
a faktické nadřazení nad normální pocti
vé a komunistickou činností nepozname
nané občany, působí na morální stav naší
Moc soudní v ČR je pořád zoufale společností přímo katastrofálně. Lidé ne
vzdálena demokracii, právu a spravedl propadlí komunistickému moru, kteří po ví

Je obecně známo, že proti
době komunistického teroru
i v CR došlo k mnohým pozi
tivním změnám. Nastala svobo
da projevu a shromažďování,
tisku, i neomezená svoboda ce
stování do ciziny. Všechny tyto
změny však občanům jen zčásti
vracely to, co jim komunisté
vzali. Komunisty tyto změny
neotřásly, ani jejich snahou po
udržení moci, ani nijak neohro
zily jejich zločinnou stranu.
A tady se právě naskýtá otázka,
co se u nás po 17. listopadu
1989 vlastně stalo a co se změ
nilo. Odpověď je zcela .jasná, přesná a jed
noznačná: Potitický teror sice zmizel, byl
ale nahrazen terorem ekonomickým.

generace. Jak gigantická škoda na charakteru
celého národa tím vznikla, nedokáže dnes ni
kdo odhadnout. Zákonitě se vynořuje otázka,
kdo tuto situaci způsobil a kdo tedy za ni,
když již ne právně a fakticky, tedy alespoň
morálně a historicky zodpovídá.

hodné straně, jak komunistickou stranu
poprávu nazval platný zákon, bylá poskyt republiky. Václav Havel poškodil národ
nuta možnost další nerušené existence! tím, že vzal mnoha lidem našeho národa
Její nedotčená, bezvadně fungující a finanč v'ru v právo, spravedlnost, právní stát
ně zajištěná činnost zůstala zachována. Jejím a opravdovou demokracii.

Nebyla to revoluce
le nabídky Václava Havla nastoupit do
nejvyšší státní funkce znovu komunista!
V tomto smyslu tedy k žádné p^Htickd změ
ně moci ve státě dojít nemělo! Žádná revo
luce se proto konat neměla a plánována
nebyla. Toto je naprosto dokonale doku
mentovaná skutečnost.

dosud tímto marasmem nedotčených napáchaly na českém národě snad škody
větší než nacismus a komunsmus dohro
mady. Léčba tohoto stavu, tedy návrat víry
v právo, spravedlnost, slušnost, poctivost
a morálku jako jediný správný a trvalý základ
soužití, bude trvat velmi dlouho, možná celé

Vážení přítomní, každá nemoc se musí lé
čit. Začněme každý u sebe. Působme všich
ni a každý z nás aspoň ve svém nejbližším
okolí, aby se opět lidé stali lidmi s dobrými
lidskými vlastnostmi, aby lidé i navzájem ci
zí si pomáhali v řešení svých potíží, aby se li
dé v přítomnosti jiných cítili dobře a nephstupovali k sobě s nedůvěrou či strachem
a aby přestalo platit úsloví filozofa Erasma
Rotterdamského Homo homini lupus (Člo
ce než dvě generace teroru, bezpráví a práv
ní zvůle očekávali návrat demokracie,
práva, spravedlnosti a morálky do veřej
ného života, teď vidí pravý opak.
Ze špičkových komunistů se stali vlivní či
dokonce nejvlivnějŠí šéfové státní správy,
nebo stejně vlivní dirigenti ekonomiky. Kaž
dý u nás vidí, že poctivost a čestné jednání
v soukromém ani veřejném životě se nejen
nevyplácejí, ale škodí. Morální i materiální
korupce se rozšířila natolik, že se stala skoro
samozřejmostí.
Tento paradox a vpravdě gigantické po
škození morálky u většiny národa - i u lidí

věk člověku vlkem). Bude to velká a ne
smírně namáhavá dřina a bude vyžadovat
velkou trpělivost Avšak výsledek tohoto
úsilí všech poctivých lidí, ozdravení morálky
a charakteru našeho národa, tedy každého
z nás, se určitě dostaví, protože se dost^’^it
musí. Ozdravit se musí i všechny tři obory
s^tní mod - moc zákonodárná, moc vý
konná a moc soudní.

Děkuji vám všem za vaši činnost na tom
to záslužném díle i za trpělivost s níž jste mě
poslouchali. A přeji vám všem dobré užití
dnešního dne i všech dnů příštích.

JUDr. ing. Jaroslav Anděl
Foto Hana Rysová

ZÁKON SPRAVEDLIVÝ MÁ ŠANCI
MM W SIřMMMWĚ MlBm
Průvodní dopis H-21

Tato informace se vydává v ná
kladu 1000 kusů a dále pak je

rozšířena pro vice než 11000 na
šich členů sdružujících se ve 40
buňkách v ČR i mimo ni.
V Příbrami dne 13. 4. 1994

Přijetím zákona 119/1990 Sb.,
480/1991 Sb. o době nesvobody
a zákona 198/1993 Sb. o pro
tiprávností komunistického režimu
lze s jistotou vyvodit a dokázat, že
minulý komunistický režim nevin
né lidi mimo jiné vraždil, popravo
val, žalářoval, zbavoval je svévol
ně majetku a porušoval jejich
vlastnická práva a to vše se dělo za
pfinré účasti či nafízeni KSČ - stra
ny zločinné a zavrženíhodné.

My členové H-21, vědomi si od
povědnosti dalšího osudu naši
rodné země předkládáme přilo
žený návrh zákona oil paragra
fech na postavení KSČ mimo zá
kon a rovněž tak její nástupkyně
a pokračovatelů.
Žádáme orgány v trestmm nzení, aby ze své úřední povinnos
ti prešetrili, zda nedošlo již
v tomto směru k naplnění skut
kové podstaty trestného činu po
dle 9 159 tr. zák. tj. cituji „veřej
ný činitel, který při výkonu své
pravomoci z nedbalosti zmaří, ne
bo ztíží splněni důležitého úkolu...
bude potrestán...“.

Dále žádáme, aby orgány
v trestním řízení provedly šetře
ní, zda nedošlo za vlády komu
nistického režimu k naplnění
skutkové podstaty trestného či
nu genocidy podle § 260 tr. zák.
na živnostenském a selském sta
vu.
Věříme, vzhledem k článku 1,
Ústavy ČR - cituji „Čéstó republi
ka je právní stát založený na úctě
k právům a svobodám člověka“,
že orgány státní správy, vláda
a Parlament ČR podpon naši sna
hu a nedovolí bolševické mafii na
dále parazitovat na duši a těle ná
roda a přispěje k vyslovení zákazu
činnosti komunistické strany.
Vádav Šroub

předseda H-21

Necenzurované
noviny 23 / 1994

Tento dopis s přiloženým návr
hem zákona postupujeme prezi
dentu ČR, vládé, Parlamentu, poe
tickým stranám a sdělovacím
prostředkům.

NÍM

SVOBODÁM

jsou

nepromlčitelné.
4. Vyvodit všechny právní i fak
tické důsledky ze zákona č.
198/1993 Sb., ze dne 9. července
1993 o protiprávnosti komunistic
JUDr. ing. Jaroslav Anděl kého režimu a odporu proti němu
a přivést tím tento zákon k uplat
nění.
NÁVRH ZÁKONA
5. Zákazem KSČ a jej pravm ná
stupkyně a pokračovatelky Komuo prohlášení bývalé Komunistic mstictó strany Čech a Moravy
ké stranyOeikQslkvcnska (KSČ) (KSČM) provést aspoň částečně
a její nástupkyně a pokračovatelky potrestání těchto zločinných a za
v České repubhce. Komurnsticte vrženíhodných organizací a při
strany Čech a Moravy (KSČM) za spět tím - opět aspoň částečně teroristické a zločinecké, organiza k nastolení morální rovnováhy
ce (obdobné Hitlerově Nationalso a usmířeni národa jako nutných
zialistische Deutsche Arbei předpokladů jeho další normální
terpartei - NSDAP) a jako takové existence v demokratickém
postaveni je mimo zákon, jejich a právním státě.
rozpuštěni. zákaz jakékoli další
§2
činnosti a zabavení veškerého je
jich mqjetku ve prospěch státu pro
Pariament České repubhty pro
jeho zvláštm účely.
hlašuje
1. bývalou Komunistickou stranu
PARLAMENT ČESKĚ
Československa (KSČ) a
REPUBLIKY
2. její právní nástupkyni a pokračovatelku, Komunistickou stranu
se dne................................... usnesl Čech a Moravy (KSČM) za zločin
na tomto zákoně;
né, zavrženíhodné a teroristické
organizace (obdobné Hitlerově
§1
Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei - NSDAP), staví je
ÚČEL ZÁKONA
mimo zákon, zakazuje jakoukoli
jejich další činnost a to pod jejich
Úcelem tohoto zákona je:
nebo jakýmikoli jinými krycími
jmény, rozpouští je a zakazuje ja
1. Vyvodit důsledky z téměř čty kékoli členství v nich.
řiceti dvou roků teroru a hrůzovlády které Komunistická strana Čes
§3
koslovenska (KSČ) a po rozfólem
této strany její nástupkyně a pokra1. Veškerý majetek jakéhokoli
čovatelka na území Čestó repub- druhu bývalé Komunistické stra
Komunistická strana Čech ny Čéskosfovenska (RSČ) naréa Moravy (KSČM) od 24. února zajid se na území České republi
1948 do 17. listopadu 1989 připra ky, nebo kdekoli jinde na světě,
vovala, vyhlašovala, organizova se prohlašuje za zabavený a pro
la, zajišťovala a prostřednictvím padlý ve prospěch státu pro jeho
svých členů a funkcionářů na zvláštní účely. Zabavuje se i ma
diešnim cetóm území České re jetek všech poboček a organizací
publiky prováděla.
KSČ jakétokoli stupně a umístě
2. Zabránit tomu a provést včas ný v České republice, nebo kde
taková opatřeni, aby k takovému, koli jinde na světě.
nebo podobnému teroru, hrůzovlá2. Majetek Komunistické strany
dě, justičním zločinům a diskrimi Československa se povahuje za za
nacím velké části občanů již nikdy bavený ve prospěch státu ke dni 17.
dojít nemohlo.
listopadu 1989.
3. Vyvodit všechny důsledky ze
3. Převod jakékoli části majetku
zásady, že zločiny proti LID bývalé komumsúcte strany Čes
SKÝM PRÁVŮM A ZÁKLAD- koslovenska na

a) její právní nástupkyni a pokračovatelku Komunistickou stranu
Čech a Moravy (KSČM),
b) na jakékoli k ní přidružené or
ganizace, podniky a družstva
c) na jakékoli fyzické či právnic
ké osoby po 17. listopadu 1998 se
prohlašuje tímto zákonem za zru
šený a neúčinný.
4. Pobud dc^i^lo po H. listopadu
1989 k převodu části majetku Komunistícte strany Československa
(KSČ) řádnými právnimi úkony
na stát, zůstávají takové převody
v platnosti.

§4
L Komunistická strana Čech

a Moravy (KSČM) se tímto zálco-

nem považuje za právní nástupky
ni a pokračovatelku Komunistické
strany Českostovenska.
a) její ústředí a ústřední orgány,
b) jakékoli její pobočné organiza
ce jakéhokoli stupně a k nim při
družené jakékoli organizace
a spolky
c) jakékoli jiné právnické organi
zace, podniky a družstva, náležejí
cí v jakékoli právní formě buď pl^, nebo zčásti KSČM a jejrn
organizacím a nalézající se na úze
mí České republik nebo Metoh
na světě,
d) jiné fyzické nebo právnické
osoby, které drží, nebo spravuji
jakoukoli část majetku bývalé
Komunistícte strany Česltoslovenska, ať již ve formě věcné,
peněžní či ve formě práv, které
do 17. listopadu 1989 patřily Komumsticte straně Českosloven
ska, nebo její právni nástupkyni
a pokračovatelce Komunistické
straně Čech a Moravy (RSČM)
a natezajici se na úzetrn Česfc
republiky, nebo kdekoli jinde na
světě, jsou povinny tento majetek
přihlásit do 30 dnů po nabyti
právní moci tohoto zákona fi
nančním odborům, v Praze ob
vodním úřadům hlavního města
Prahy.

§5
1.

a) osoby, odpovědné podle záko
na za vedení ústředú Komunistic
ké strany Čech a Moravy (KSČMh

b) osoby, odpovědné podle záko
na za vedení pobočných organizaci

Komunktické strany Čech a Mo venska, pokud se jako takový nauhází na území Člestó repubhty,
ravy jakéhokoli stupně,
c) osoby, odpovědné podle zá nebo kdekoli jinde na světě, pokud
kona za vedení jakýchkoli orga jde o peníze a peněžní hodnoty,
nizací podniků, družstev a jiných např. cenné papíry, akcie, obligace
účelových zařízení, náležející apod. se stane v|attniutvim České
Komun^tte^ straně Čech a Mo repiibbiky s tím, že bude sloužit
ravy,
zvláštnímu účelu, to jest náhradám
d) jiné osoby, mající z jakéhokoli jakéhokoli druhu za bezpráví, spá
důvodu právo disponovat s majet chané Komjnisi|ukoj stranou Čes
kem fomumstictó strany Čech koslovenska a jejím státním reži
a Moravy, nebo jakýchkoli jejích mem od 24. února 1948 do
poboček, podniků a zařízení, které 17. listopadu 1989.
mají vědomostí o majetku bývalé
2. Témuž úič^Iu bude sSoužit i vý
Komun^ticte strany Českoslo- těžek prodeje jakéhokoli, Komuvensta (KSČ) a Komumsticté msticte straně ^sltoslovensta
strany Čéch a Moravy (KSČM), a Komumstkte straně ^ch
který se nachází v cizině a oso a Moravy dne 17. listopadu 1989
bách, které mají právo s tímto ma náležejícího majetku a jakýchkoli
jetkem disponovat, jsou povinny majetkových práv.
tento majetek I osoby s ním dispo
nující ohlásit do 30 dnů po nabytí
§8

právní moci tohoto zákona finanč
ním odborům okresních úřadů,
v Praze obvodním úřadům Ma
gistrátu hlavního města Prahy.
2. Hlášenň jsou
provést
podle stavu k 17. listopadu 1989.

§6
1. Pokud jde o výrobní podniky,
obchody, družstva nebo jakákoli
jiná výdělečná zařízeni, náležející
a) Komumsficfó straně Čech
a Moravy a jakýmkoli jiným po
bočkám a organizacím jakéhokoli
stupně nebo
b) Komumstictou stranou Čech
a Moravy, nebo jakýmkoli jiným
orgánem vedené výrobní, obchod
ní, nebo jiná výdělečná zařízení,
budou tato dále vedena jen potud,
pokud jejich činnost není finančně
pasivní. V tomto případě budou
urychleně zlikvidována.
Pokud tato a jakákoli jiná výdě
lečná činnost zařízení, náležejícího
plně, nebo z části Komunistické
straně Čech a Moravy bude fi
nančně aktivní, budou tato dále až
do definitivního rozhodnutí o je
jích existenci vedena pod kontro
lou finančních odborů okresních
úřadů, v Praze obvodních úřadů.
2. Osoby takovéto podniky ve
doucí jsou povinny tyto dále vésti
na účet okresního, nebo v Praze
obvodního úřadu s péčí řádného
hospodáře a jsou za takové vedení
občansko-právně i trestněprávně
odpovědné.

§7
1. V«ekeeý rnaaetok Komurnisické strany Čéch a Moravy (KSČMX

definovaný v přfdcházeficíuh
ustanoveních, i majetek bývalé
Komurnshcte strany Českoslo

1. Pokud došlo po 17. listopadu
1989 - nebo prokazatelně i před
tím - k prodeji majetku bývalé Komumstfctó strany Česl«oslovenska, nebo Komunistické strany
Čech a Moravy (KSČM) na jiné
fyzické, nebo právnické osoby, zů
stává tento prodej v platnosti,

a) pokud nešlo o členy, nebo bý
valé členy Komunistické strany
Československa (KSČ), nebo Komumsticfó strany Čech a Moravy

(KSČM)
b) nebo o osoby, které takový
majetek koupily z prostředků, o
kterých nemohou prokázat, že je
vlastnily před 17. listopadem

1989, neboje potom prokazatelně
řádně nabyly z prostředků, které
nikdy nenáležely ani Komunistic
ké straně Československa (KSČ),
am Komjnisi|ucé straně Čech
a Moravy (KSČM).
2. Pokud majetek komunistické
strany koupili její členové, nebo
bývalí členové, případně osoby,
které kupní cenu zaplatily z prostfedků Komumsdcte strany Čestetovensta (KSČ), nebo Komu
nistické siraně Čech a Moravy
(KSČM), stává se koupě takového
majetku, movitého i nemovitého
neplatná a takový majetek propa
dá státu bez nároku na jakoukoli
náhradu.
3. Pokud po 17. listopadu 1989
byl za peníze, pouházejíuí z majet
ku Komun^Kte strany Českoslo
venska (KS^ nebo Komumstrcké straně Čech a Moravy (KSČM),
koupen jiný majetek, nebo podíl na
jiném majetku, je taková koupě ne
platná a takový majetek propadá
státu ' bez jakékoli náhrady pro
zvláštní účel stanovený v § 7. Oso
by, které takový majetek koupily,

mají povinnost do 30 dnů po vacích prostředků, zejména 1. pro
vstoupení v platnost tohoto zákona gram České te^z^ kde půsoW
tyto koupě hlásit finančnímu odbo dosud mnoho pracovníků poplat
ru příslušného okresního úřadu, v ných době totality,
Praze obvodnímu úřadu Magistrá
- tvrdí, že není následnou organi
zací' KSČ a nemá s m nrc spo^rótu hlavního města Prahy.
ho. Ve skutečnosti však od KSČ
§9
převzala členskou základnu, ma
jetek a metody,
Mmisterstvo finand České re
- tvrdí, že se distancuje od ideo
publiky se zmocňuje k vydání na logie a metod KIS^ av&iic její' po
řízení o odměnách osobám, které slaná podali k Üstavmmu soudu
státním orgánům umožní nalézt žalobu proti zákonu o pro
majetek Komunistické strany tiprávnosti komunistického reži
Česlcoslovensfa (KSČ), nebo mu, který odsoudil ideologii a me
Komun^ticte straně Čech a Mo tody KSČ.
ravy (KSČMX nebo označit oso
Náš právní řád nepřipouští exis
by, které takový drží, spravují, tenci zločinných a teroristických
mají v úschově nebo mají právo organizací. V zákonu o pro
s takovým majétkem dispono tiprávnosti komunistického režimu
vat. Odměny mohou dosáhnout a odporu proti němu je KSČ defi
až 10 % ceny takto nalezeného nována po předchozím výčtu jejích
majetku.
zločinů jako organizace zločinná
a zavrženíhodná. Tím, že je de fac
§10
to KSČM její' následnou o^amzací, je třeba i ji považovat za zločin
TRESTNÍ USTANOVENÍ
nou a zavrženíhodnou a její
pfítomnost v par|amfntu ČR za
Osoby> povinně ti jakkoli čin- protiprávní.
nostiihlášeni.ěineěnuiosti Podle
Demokracie má právo bránit se
ustanoveni tohoto zákona, pokud
proti zločinu i když je zahalen do
tyto povinnosti nesplní, budou podemokratických frází. Nezabráně
trestány_peilf výše zaviněni
ní hrozícímu zločinu je stejně ab
a vzniklé škody-nepodmíněným
surdní a s^l^i^i^ríf^iu^ící, jako pseuodnětím svobody v trvání 6 měsíců
iehjmanistiuCé
pojetí
až 5 roků, ve zvlášť těžkých přípa
demokracie, která poskytuje více
dech až do 10 roků.
práv zločinci než jeho bránícím se
Pojem zvlášť těžkých případů bu
obětem.
de definován v prováděcím naříze
Vládo a Parlamente České re
ni.
publiky, napravte hrubé politické
chyby svých předchůdců, kteří fa
§11
lešným humanismem dovolili bol
ševické mafii i nadále parazitovat
VSTOUPENÍ V PLATNOST
na duši i těle národa a přispějte
k vyslovení ZÁKAZU ČINNOS
Tento zákon-YStoupi.Y . platnost
TI KOMUNISTICKÉ STRANY
dnem .jeho publikace ve Sbírce zá
ČECH A MORAVY.
konů Českě republiky.
Stojíme za vámi, věříme vám
Provedou jej ministr spravedl
nosti, ministr vnitra a ministr fi a nabízíme vám svou pomocnou
nancí v kompetenci jejich resortů. ruku. Naše mlada republika a je*

VÝZVA
Události posledních týdnů a dnů,
nejnověji pak jž druhý pokus o ko
munistický převrat v Rusku, nás
nutí vydat tuto výzvu:
KSČM, věrna tradici svých před

jí demokraticky orientovaní ob
čané si nezaslouží být vystaveni
hrozbě nové totality.

Praha24. září 1993.
Předsednictvo
Konfederace politických vězňů

NN se plně s návrhem zákona
chůdců
- hrubým způsobem zneužívá de ztotožňují. V komentáři v následu
mokratických zákonů a Základní jícím čísle se k této tematice vrátí
listiny občanských práv a svobod, me a žádáme naše čtenáře o názo
- podkopává ekonomickou refor rymu, šíří nepravdy o politické situ
Za NN Iva Sedláňvá
aci, vyvolává hospodářské aféry,
kterým přisuzuje politický motiv,
- k těmto dezinformacím používá Necenzurováni
kromě svého tisku i jiných sdělo noviny 23 / 1994

