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Informace o Chartě 77 vydává nezávislá redakční skupina signatářů.
Charty '77' . . '..<-'
'.. . ' ;.''.', . ./r-/. '.' '< :< '
'
Anna'Šabatová^'Anglická-Praha 2 '

-

'P i' a ž a k á
v y z v &
Zveřejňujeme: pražskou výzvu, kterou ve formě dopisu mírovému kongre-'^
su,.jenž se -*se jde letos*výletě v Amsterodamu, zpracovala.skupina-aignatářů Charty 77 & různých.názorových probtřeóí.předkládáme tento návrh,
, společného stanoviska Jako uvoď k diskusi signatářům,Charty. Ť.7 a všem ;' '
' občanům ó institucím, kterým není lhostejný.dální' společný život na na-r
sem koňtiňeňtu.' uvítáme rovnčz každý souhlas, kritiku,individuální.Či:'
skupinové.stanovisko, které^ tento-návrh vyvolá v zahraničí, kdekoli v' .
dosud,rozdělené Evropě, případně-.i^iihde ve světě-. / v- ,,
^.
. z. věříme, že 3 debaty vzbjdou podněty a návrhy, ktere přispěji k preko"hánr bariér,zatarasujících cestu ke sjednocené,ďemókratickeia svépravne
Evropě svobodných občanů a národů. Jen taková ďvrópá může být účinným.
. partnerem;při.vytváření, pokojného života a přemožení rostoucí krize
dnešního světa;' ';-;'. - .''.*, -J..''
:. ' = /., < ' - , "'.''"'
.. -/Y.''.'::'- '
11. března 19P5 ''''.';.'.,'<''
'.'.' '
''.'í.
jiří Diehstbier
mluvčí-Charty 77
. ř .r a ŽÍs k á

'.. Eva Kantůrkova. .
mluvčí.charty 77

. v ý z v a

Petruška Šustřová../
mluvčí Charty 77'

. V Praze dne 11. března 19S5

Vážení přátele ^
. '. .,'.. ''.
- čtyřicet let nebylá na evropské půdě válka. Přesto není<= Evropa světadí^
lem^miru..' pravě naopakr jako hlavní třecí plocha dvou. mocenských blokR^r
je místem stálého napětí, z něhož vzchází hrozba celému světu.válka/.
která by tu vznikla,, stala by .se nejen světovou,''ale pro .svět pravděpodobně; smrtelnou*;. < . /y- ....'.'' . *
' ..." ž
.'..-.',. ' .
Příčinou této zlověstné role Evropy je její:rozdělení. Naše společná .
hadeje spočívá v jeho překonání, které je možné jen cílevědomou, postu-/
pnou a.všemi dohodnutou proměnou-samotné politické' reality,, která, je
.. způsobuje* ...'-'. '.í
'.'..',
:'..'.
. '
.' '
. '
Stav bez války trvá čtyřicet let také proto,, že obě seskupeni .res'pek-7
tújí situaci, která vznikla, když se.*v..jaltě dohodnuté sféry vojenských:
operací zvrhly ve vojensko-politické bloky. Uchovávání,^ obranu a.upevňování, .tohoto stavu podmiňují rozličné obavy z destabilizace vzniklé rovnováhy.proměna- si proto vyžaduje zvláštní citlivost.Nemůže ji provázet'.='vyhrožování jakoukoli převahou. Vyžaduje naopak vytváření záruk á jistot
'poso'užení_ a- skloubení všech dílcích aspektů^ uznání současného stavu/jako východiska změn a vyloučení obav, žc se.oživí s^ará'nebezpečí,- která
už dvakrát v tomto století vedla ke katastrofě^ yoznosti překročit ca- ný stav zdaleka nejsou tak-nepříznivé,, jak by se mohlo zdát.
;
Konference b bezpečnosti ; a spolupráci,'v Evropě, její Závěrečný akt,
t?ělsiňek,.' následná jednání v. jejím rámci, čí výsledný akt'z. Maůřidu/nej-t
sou jen stvrzením státu quo, ale. programem evropské á. evropsko-araerické
spolupráce^ýV :tomto'procesu nejednají bloky, ale rovnoprávní partneři..: '
'Je- jím potvrzeňa . nezávislost; všech zúčastněných států a přijaty , principy vztahů, jejichž uplatnění otevírá perspektivu sjednocení Evrqpy. v í.';..
.. souladu 'S tradicemi: evropské kultury bylá tu., zakotvena myšlenka neděli-1
telnósti míru nejen ve-vztazích mezí státy, aíe i.mezi státem a společností, mezi -občanem'a mocí .
*: ' '
ííPožadavek,' aby vlády plnily závazky, které, samy přijaly, .je dosud, má-r
lo využitou, možností mírového-hnutí.Přitom tento/mezinárodně, právně :stvr-:
zený svátém občanům umožňuje jak veřejnou kontrolu .vlád, tak tvořivě
-' i
překlenutí strnulých' postojů* Rozdílné, poměry v;jednotlivýchlzemíph ve- j
dou-ke zdůraznění odlišných stránek. Je jich pochopení a. respektování je.:,; !
vsak:, podmínkou společného solidárního; postupu.
'-'',''!
.''/¡ Demokratická' a svéprayná^'Evropa nemůže existovat, je-li kterémukoli . občanu, skupině či národu upíráno : právo: spolurozhodovat o udáÍostech^:- J. .1
ovlivňujících nejen jeho každodenní život, ale samotné přežití.,
^
- Ve: spolupráci a, dialogů se všemi, kdo opravdu chtějí překonát-součas-.;;.
, npu nebezpečnou situaci , je pak mošna vystoupit & vlastními'^ iniciativami ^

kr od.žbrojení,k'vytváření bezatúmových pásem a'''n.eutráiních'zóhypodněcoyat
'rbzvojrstyků.mezí jeánDtlivči^Pkupinřmi^státy^poďpQrovát dohody: o neuťóčení^.zreknutí se.násiií či jaderných;zbraní,regionálnísmlouvyvšeho .^r.y
drnhu'v^etn^.nppr^ksbiizování'ERS a'R^np,společně.seybr^nit/neciílivému'
prístUpu-'k životnímu prostředí , brat za slovo vládyjánaíyzhvat,:.jejich há-t
vrhy. a ^omyšlet'',jejích^
každou individuáis .
ní , skupinovou, i : vládní iniciatiyu¿síou?.ící.'ideáÍU/
a svobodného Pu^joní evrooských národů ayédAjt9t^krbkyiktcro:tcntn cíl odhalují'či
mařr^.y; . ,< k/' - .'i' -:' ' ' ,'' '<,. .'
. yk-k:;. . -.'''.- '\< .
.''.'.//'-'.-kk,.:
yk ,'-.! Nemůžeme se, vyhnout ani .některým 'dosavadním tábú. .:<k
'.'k** , - . .y.krl'
yy;k "Jedním z nich:<je\.r'ozd'ělení Německa'^/ ,'k" '.
k
k'.''..:''k .kk\,'.k'i'k :'"''
y . Nclae-li v/perspektivě. evropského s jednocení nikomu upírat" pravo" na. ^.se.berealizaci'^platíyto,i pro.Němceí Jako žádné jiné', ani toto právoynel- '
ze uplatnit na.úkor druhých; ani s .přehlížením jejich: obav, Prohlašmé tedy jednoznačně,že-východisko není možná ¿léčat- v. ně jaké' další revizi ev:r6pských'hranic. Hranice by V: rámci evropského sbližování mely být stále
'méneyvýznamné,al'e-anito nelze vykládat jako příležitost-k'knacionalis'tick-ým rec: ó:ivám. Přiznejme v?ak otevřeně-Němcům právo svobodně; se rozhodnout '.yzd.a:;a v jakých.formách chtějí soojení svých dvou štětů, v: jejich
dnešních hranicích. Po. východních smlouvách Bonnu a'po .Helsinkách by se
mohín uzavření mírové smlouvy/s Německem stát 'jedním z významných nášt^ ,
rojů pozitivní proměny v Evropě* ' .-..y'"".' ..'..y. y .y'y. ..''.
' y-*'y
'yyjinou^takovou otázkou.'je/stažení cizích vojsk. Navrhněme tedy,aby Se¡véroatl.an.tický. pakt. a
co nejdříve jednání o
:rožpusteníysvých.vojenských organizací, o stažení a odstranění všech ja^
děrných,zbraní v Evropě.'instalovaných , či na Evropu- namířených a o odchodu, vojenských jednotek
a SSSR z území jejich evropských spojenců.
Součástí dohody by měloybýt' snížení,síavů armád všech-stran ne evróps-y
kém kontinentu na úroveň,ktará./by- vylučovala obavy kohokoliv z možného y
přetáčený.. - ."'-'.'
/''.'''r.-'''.:'. -. ' . 'ikky- '. . . y-"'' r^-ky^'-k^'y- ."
'yyTyto'a. jiné úkoly bv měly být. součástí komólexního procesu^který nesmí, být zamečen preti nikemu,nýbrž:ke vzájemnému sblížení, ýochceme vytvářet Evropu jako třetí velmoc,ale překonat velmocenskou blokovou.strukturu spojením 'svobodných a/nezávislých národů v celoevropském svazku,k
'demokratickém a- samosprávném společenství ,ži jícím v přátelství .;s .národy
celého,-světa.. Jen svobodní a důstojní] občané ^ohoukzarUčovat :svobodU'ar
seSeuřčéní národů. A jen 'svéprávné. národy mohou založit';,Evropu jalío . společenství, rovnoprávných 'partnéřů/z. nehož nesálá, do světa nebezpečí globální yalky^ale,kterq. je příkladem skutečného mírového soužití*
, ,yk-k
.'.'Možná se tento ideál jeví jako sen* Jsme 'však přesvědčeni, že odpovídá
vůli'většiny Evropanů. Stojí tedy'zato;o něj/usilovat* Tím spise,že
jnesní svět stěží.překoná svou krizi,nevýdá-li se také Evropa cestou
'odpovídající Její -vůlin -ryřříme,že naše stanovisko se setká s Vaším, porozuměním.
---yy..;, -'.'''"'y . k' ,.- <k.'.k..'...
..".-i- .
. '.k '.' -. ' .^'y\,.-.k
k Přejeme vašemu jednání
,.:
k^^ .y^k^kyk']
vaclav Benda,Jarmila Belíková,Tomáš Bísek,Daniela-Bískoyá^Petr Cibulka,
.Ján.Oerhogurský,Albert Černý,Jiří .Ďienstbier,kuboŠ' Dobrovský/Karel Fre./un.d,jíří^uájpk^Mííns ^ajekyVáclav'navelykadislay/Wejdárek,01dřich'Hromáčkoikarke.weomádkcvá,Jiřina' Hrábková,Jozef jablonický,Vladimír Pá^léc
.Evai^antůrková
Rútkřížková^Ladislavk
Lis,Jaromír litera jráclav; Malý; Anna Marvanová,Jaroslav :Mezník,Payel Hu''raskayDnná Němcová."Radim Palous,Miloš. Řejchrt,Jakub Ruml,Jan Ruml,Jiří
Rúmlkjan šábátá^Anna Šabatová.mí.,AnnaŠabatová st.,Libuše Šilhanová, '
'Jan ,yimsa,Petrúěka ŠustrováyPetr Uhly Věra Vránová^ Josef Zvěřina. ^J—yky"
i:*' .' .. .. .' y xx^M*xyxx^xxxyxx?xyX

'..'-'

k ky ... ^

kHpknment_khkJty_?y_č^6/l9P5 - Otevřený dopis prezidentu: republiky ././r.;,".'
r^ne prezidente,t k , ' -k,.=y'kk'yí -< k,. k.//ďne Il/š.l9e5ksé kolemyi9^hodiny'y byte manželů Ševčíkových v Praze', 6
sešlo větší'množství jejich přátel ,.a, známých,aby se podívali na ce&ké ^
\í'il:ir.ý.y^
v distribuci./ 4si. po-hodině někdoyyy
.zazvoní í,odlákal nání, Ševčíkovou k brance pod sáminkou,Že jí, nese tele-

¿?rarú,á do vily ze zahrady .vtrhlo desítky ^uniformovaných i néuniformovaných policistů. Bezpečnost se t edy copustí 1 a ^ . . n a ^ á k c r . m r é h L o - d omo.vní s vo b o dy Í P o t & ,bylJL_ vAi ^hní -p^-^tTiiirnír** - /c elkem. '.48'. licí- ! - převezeni :-k"
.přista.venými*'áůtv na KS SNP: do Eartolomejské uli ce, .Tam je' příslušníci^
S.tB-postupně, vyslýchali,přičemž/.n/kteří. zadržení byli donuceni . s'tá.t..=,vě
.vestibula.,.bez jídla a-pi.tí/a .bez možnosti se alespbň.:pbs.adit.,azdo púl/'
tř^tf co rána,tedy takřka:pě't hodin./Při výsleších.se jich'příslušnici
StB vyptávali na., okolnosti j oj i c h ná v a t ě'vy u ^Ševčíkových, a tvrdili , s e:
" to byla . pří li 3, velká . s e šlo s ť' ^... Jed. ená c ť z adr ž ených'- Kv eta a ' Jiří Di enatbierovi ,^arie a Oldřich '-Tromádkovi\Petr ^abés ^Uvá a"Jiří Kantůrkovi,ř
Petr^Pithart,man3elé .Šeyříkovita jejich neteř' --bylo umístěno co cel ;../-,
předběžného zadržení vJ^onv.itské, ulici., ^romě toho- provedli příslušníci
StB u Ševčíkových domovní próhlídkUyá' odňali; při ní prqmítař^UyfiÍmy^ 'h'
několik'psacích/strojů e řadu plakátu/pan Václav Ševčík -je grafik/.
- , Pané':pr'ezidente\mÍuvě.íCharty/7'7. ikmiloho. občanů Úž po léta upozorňuje
na tyto a ohcobnc praktiky Státní bezpečnosti^ Umístěni do - cel předběžného zadržení používají/příslušníci StB jakojakýsi"trest" za to,že*set
občan zúčastnil něčeho,čeho se podle jejich názoru zúčastnit neměl,pří^
pádně dokonce 'za to,že při výslechu odmítl vypovídat'*,ačkoli" na to měl /.
zákonné 'právo*. Jako záminky používají orgány. StB. odůvodnění ý.ž e/ó běan: je
podezřelý ze spáchání trestného činu výrznictví,pobuřování.<nebo jiných
.trestných cinů,i když takové podezření: nechovají a z.á^ná vyhledávání né
ybo'vyšetřování: v tom směru ani. nekonají. Tím si/osobují právo^uložitíoS
čanoyi .fakticky, tr.ést/odnětí svobody^ktere ma'V;našeni státě pouze ,šouds
Rovněž- p odnětí věcí musí rozhodnout.soud - a zatím předměty odebrané-/
pří: řadě: domovních a osobních prohlídek zůstávají v . držěhí:'bezpečno&t-.
ního aparátu bez řádného právního podkladuk Vzhledem. k/tomUy.ze velmi
často nejde o žádný trestný čin,vůbec nedojde k. hlavnímu lícení^ věci',:
zabavené při prohlídkách,však obvykle' nejsou ani poíurgencíc^ vráceny.* '
Považuji za svou-povinnost Vás na tyto.-praktiky upozornit a požádat
vás : jako hlavu a tátu . abyste z jednal nápravu., "// y. - :
k.".k. ¡.-k^
t
1 2 . března 19^5 -.'.'.'.i /*:
Petruska šus*nová..
tyy
'.'.."/ '. ,***.''''.;'.';//.', ' ^.'""/'y--* *
mluvci'Charty ?7 /.-.'/^ .''./.
mluvčí Charty 77 Jiří Dienstbier a ^va Fanturková jsou. v šoučasné-době '
2'adrženi.. - . k, k^k .'.'_
.
'..1 .
/ t t " <'.;'.'. "
- '.
.k./'.'//'kk''kk
." . ' . . ' . ' ' t . . . ' . ' - . ' ' . k .
/-'/:
xxxxxxxxx^xxxxxxxx.
* '"*;.''.<' k* ':**.' V/'íkk^*.k:.'.,:

Jak známo,se jdou .se v květnu v Kanadě zástupci účastnických států 'k
Konference o/bezpecnosti- a-spoiupráci^v^Evrope,aby posoudili'plnění rkkk
přijatých .závazků-v.oblasti/lidských práv k/ Na uspořádání Léto schůzky /
se státy dohodly na madridském zasedání
.-.'/'-'..' '' ^ '^kt^k^.kkk' ...
Domníváme se,.že ičesknslov^nsku/seytu nabízí .'příležitost, jak vlastními silami , přispět k pokroku: v této významné, oblasti;' . / . . k .'/...-" :/ /"k-.
První krok již byl učiněn.. Vláďa - ČSSR 'spolu-'s předsednictvem ÚY KSS'.'
usnesením z ' 23 . 9.19^4 schválila..;' text. výsledného' ďbk):mentu madridského' /
zasedání FBŠEka uložlia. všem státním, orgánům plnit; jeho /závěry. Mezí jaě
patří-odhodlání/přfsňě a bez jakéhokoli omezení-dodržovat principy^jimiz se-mají/ řídit vztahy mezi účastníky konference .a uvádět je do pra-/',
x e'.. . M adrids ký d okum e n t -' z.vl ás t ě z důr a z n i 1 p o t ř e bu . r o zví jet ' zákone d á r sty í <_vk
nich prav. a zajistit jejich; uplatnění, Potvrdil:, pr^vó/každého jednot^///
iivce "znát svá práva a povinnosti a^postupovat v, souladu s.,nimi"^. Při
plnění úko2ů:Žávěrecného aktu KBSE v oblastí/lidských práv dokumenty/k
'konstatoval-významnou a 'pozitivní úlohu. ncjenrvlád,ale i. organizací m
jednotlivců,tedy 1 občanských, iniciativ/a: jlnýcu neformálních seskupení
.Uvítaíi/jšme,7e-československá delegace v.Madridu, souhlasila s^tákk.k
...hum.anis tícky.; j^b ja tým -ť.exteň j še ./f éď*erai^í r vláďa, ;-t é.nto/(s ou^hía s pótv3?dil'a'^
-^1'p^ilQkst áíMi^ o.r;fránúm''''!p'lni t -- 'j ěHb./''o bš ah^,./'bbč^
tk

hlásící, .'se'ke spoluzodpovědnosti za.stav/společnosti,-vám zasíláme.sve ..
stanovisko.
*
- ,1,
/ Plnění výsledného dokument^ z-Madridu vyžaduje,á.by byl .has právní rád
uveden do.souladuse závazky^ježřoskoslovenský stát přijal podpisem a
ratifikací/mezinárodních^úmluv,3ějménapaktů o lidských právech,které:s
po..publikaci, vc sbírce,zákonů č.120 z./r*197ň staly "součástí českosloven
ského právního. řádu. K tomu -ostatně zavazuje i či.P . . obou paktů:
..''Fažáý statikterý je. smluvní stranou Paktu,se zavazuje,pokud ták/ji
nestanoví./existující.'zákonodárnáči jiná opatření',že podnikne nutně kro
'kyv souladu'se Svými^ústavními postupy a ustanoveními tohoto Paktu.k
tomu^aby schválil taková zákonodárná nebo. jiná, opatření , nutná/k tomu,'
aby byla/uplatněna práva- uznaná v .Faktu. "' '-' - .';/://.':"'-''. /I''.'/'';'':-'/-/'./ / *;-'
//'Domníváme se,že jo --v,/souladu s čl.12; Ústavy ČSSR - nutně v duchu/,
těchto /^aktů . vykládat všechny : právní normy a předpisy/týkající, se/práv./
a povinností.'občanů. Ncjvyš^í státní orgány ,ze jména federální 'shromáždě
ní/a/Generální/prokuratura,by:m
nich orgánů a společenských institucí odpovídá/přijatým závazkům,kde
soulad helze/.zajistit výkladem/dosavadních nerem, je třeba /uvažovat' o/.jě
jich. novelizaci./Současno, je třeba vytvořit .právní normy pro vztahy,,
/jež: dosud , nejoou/upřaveny vůbec nčbo, nedosta tečně. * /
/"/.
Navrhujeme.proto* federálnímu shromáždění a vládě ČSSR,aby, přezkoumaly
pá^: právní řád z hlediska mezinárodních.paktu olidských-. právech á/vyp/ráeoyályípřogram potřébhých'';l.ě^islatiyhích.opatřeni./ V příloze, předkládáme-konkrétní/pódněty. Připomínáme,že většina z nich;už byla předložena dříve ,nápř.^ v/dokumentu Charty '77 ,č.l5.z P.2.197P* Zatím, však nic ne
uka2uje,že by se o nich Čí případných/jiných návrzích začalo vůbec jednat. Společenství .Charty 77. je připraveno k serioznímu'dialogu a účinné
spolupráci, při-jejich projednávání. . . ^ '
* '.
// Aby se diskuse o potřebných.legislativních úpravách mohlo' zúčastnit
co/nejvíce'nasičhjobčanů,považujeme za potřebné zajistit conejlepší///
informace:
//'.'-/y..-'-/'/.'
-.//.-/'
/y/
-/.'/'., ., / '://
publikovat ve:velkých nákladech mezinárodní pakty o lidských prá/' vech,nezkrácený text výsledného dokumentu z Madridu a další, doku-...
//y/ mënty^vztahující se k. této problematice/
"'.'///
' '
'-. vytvořit podmínky pro trvalou vědeckou práci, a-pro vydávání , vědec-,
,/./. . kých i popularizačních: publikací a časopisů.
//;;.- připravit' zavadění tématiky/lidských práv do učebních programů
,x.kol všech stupňů v rámci-výchovy k odpovědnému občanství, y
< '/Cílem/těchto opatření by bylo přispět k realizaci.myšlenky.vyjádřené
v preambuli obou paktů,že "jednotlivec/mající povinnosti k; jiným,a ke
společenství,ke kterému přísluší,jejpovineh usilovat o rozvíjení a do- '
držování práv. uznaných v . tomto Paktu" .í./
'-../'
^/ýDomhíváme.'se,že,některé krcky, lze učinit bež váhání tak,aby Československá delegace v í-Cána.dě' mohla-ostatní účastníky, informovat o aktivním'
přístupu, k řešení/problematiky lidských práv/ To je tím významnější,žeí
plnění/závazků' z Pelsink. a.Madridu by přispělo jak ke/zkvalitnění života,/nás' všech,tak k posílení míru/a.'sblížení: v Evropě/ /
Jiří Dienatbieř
Eva Xantůrková
Petruska Šustrová
mluvčí/Charty 77///
- mluvcí'Čhartyy77y/y:.
.'" mluvčí - Chartý; 77//
Příloha: konkrétní podněty,le&isiatívn-ch:nprav
'.///'.'Z
-20.března 1
9
^
5
' /^
- ' '-'^Z - ^^/'' '.-<
7 / 8, 5

^SoEkTétní^godnety/".
.
- l/"'.Obeché^oos tavení občana ve vztahů/ke státu ./,,./.;././
// .V preambuli'paktu '0 občanských a politických/právech se uvádí, mj/,že
.smluvní' strany Uznávají;"přirozenou důstojnost a.rovnáa,nezcizitelná
práva všech;ob&anů lidské rodiny",jako doklad svobody,spravedlnosti a
míru vé světě,uznávají¿že/
nósti lidské bytosti". \
'
' - y :-/,/--' /*'*' . //

- Občanská a politická , jakož'i další práva nejsou/r/edy stábom občanům
"ďárována"^stát/Se,jejich:"poskytováním^ neomezuje ve "svých" .právech/
nýbrž.; je tomu nadpakr veškerá/moc. v ÍSSB patří pracujícímu lidu, státní
moc" vykonává pracující lidízastupitelskými' sbory,oď nichž je' teprve, .pravomoc/ostatních, orgánů ódvozcUs /cl , 2. Ústavy nsŠR/í
/ *-- .';:-.'./"' ^
. Z toho vyplývají'zejména tyto důsleoky:.
;//./; -.y,'<'. .;,
<-.,<<-'=/.'.'
' a/ občan'není "státním poddaným"/,nýbrž právně'rpvnoceným partnerem
. :
státu. a. jeho or,?ánů'j.. t *
y'"' ' ^ -' ' ^
t *
.-.'/''/^'^'--'''v
b/ s'dt může zasahovat do života občanů jeň,potud,půkuď mu to právní
/.řád /zahrnující i/oba pakty/ výslovné dovoluje';/zbylá sféra života
/ 'společnosti je sférou Činností právně indiferentních:,popř.. sférou .
./ činností dovolených /zásada "co není právně zakázáno,je dovolenou/s
c/ státní/správa.není'činností ^vrchnostenskou" nýbrž společenskou
službou,konanou v zájmu á.ve prospěch.občanské pospolitosti. /.. .. -.Tyto zásady,vyplývá jící z' celkové koncepce i jednotlivých ustanovení
paktů /a.:.ovšem- i Ústavy ČSSP/,bý melo Federální'shromáždění vet-své/legislativní i politicko-kontrolní činnosti důrazně prosazovat..V té.Souvislosti /upozorňujeme, zejména 'na -nutnost překonat l^hlavu trestního zákona
a zákon o ochranném dohledu /podrobný rozbor problematiky;ochranného.do-,
hledu/přináší Dokument Charty 77 Č-.8/P4.
'
' .',// .
2-/ ?oyinnost_zajisti^
/čí.2,odst.3'paktu o občanských a* politických/právech/ ./.
' *
/ F tomu srovnej:*
- ./
.- . -. - ./ ./ ^ ; . ."' i t./// /í'.- Dosud nebyl -vydán' prováděcí- 'zákon Federálníhoshromáždění á/ ústavní ;
zákony národních/rad předvídané v č.1.100 a 1Ó1 ústavního zákona'č.143/ /*/
1D6P Šb.ytakže ústavní.soudy dosud 'nebyly zřízeny/ačkoli citovaný 'ústavní zákon S existencí ústavního soudu počítá a/jeho základní působnost upravuje/.
- -./ ... .
.
.''''/:'
.- - 1/y
.- Dosud nebyl vydán zákon o působností soudů při.přezkoumávání'zákon-,;
nosti rozhodnutí ' správních orgánů,předvídaný v ústavním/cl.98,
'/
Ústavy ve zněpí ústavního., zákona. _č. 155/1969- Sb. ^ takse so udy oře.zkoumáva^jí:.,zákonnost správních rozhodnutí pirakticky jen ve sféře sociálního- zabezpečení, a-to'-jestě""jen' v nčkťérých věcech /tato úprava je realizaci. ".
závazků podle jiných mezinárodních smluv/. * - - .''.,- y / -.. - - Protože odpovědnost za škodu.způsobenou nezákonným rozhodnutím je,.'*
vázána na zrušení takovéhoto rozhodnutí pro nezákonnost,přičemž meritorní přezkoumaní správního rozhodnutí soudem vesměs.není umožněno,nuže se '
zákon Č.5P/1969 Sb*. ve sféře státní správy Uplatňovat/jen v.e značné omezené míre./
. . '/
'.--';'. ' '. '/',/ './'/. -.'.'. /.' . ,
/.' -' /yt
Petiční právo; vě smyslu ČI.29 Ústavy není - pokud jde o jeho výkon upraveno 'zákonem /vládní vyhláška; č.150/1958 Úřní./o ,vyřizování'stížnos-'
tí, oznámení a podnětů pracujících/má pochybnou právní hodnotu a- dostate-'
čně neřeší celou problematiku/..V praxi se někdy'projevují dokonce ten-,
dence,ústavou zaručené petiční právo' omezovat na podání'určitého obsahu^
: -/Otázku,zda jsou/prokuraturou důsledně stíhány všechny trestné činy! *'
všech veřejných činitelů bez rozdílu",.'s-páchañé*. v souvislosti s výkonem //;
jejích/ funkcí,nelze svědomité'zodpovědět,protože, v* tomto ohledu nejsou
veřejnosti , poskytovány potřebné/informace^'.
y/.'', ..
/ '/ /í''.'//-'
- Povinnosti-člehských států zajistit právní ochranu, před porušováním
práv 'nebo. svobod. p^dle.oltP odst*3 nespočívá pouze v opatření na poli
.legislativy,nýbrž- i/v oblasti uskutečňování práva, 1 v těch případech/ /kdy/právní úprava je v soúladu s Pakty,dochází k porušení práv občanů. :
Na takové situac.e se vztahuje'ČI.2-odst.3, ze jména písm.b/a c,nebot mnohé případy.nezákonné praxe nelže zahrnout mezi situace.předvídané v dál^
-ěích ustanoveních Paktů. .Příkladem; porušování/nap,ř. procesních předpisů/
/může být soustavné porušováni ustanovení'* §/ 4.7 odst.3 spr^vníh^;řádu:/zá/kon, č* 71/1967 Sh o správním říz&ní/,podle .kteréh^ správní orgán/v roz-r.
hodnu-tí uvede ykteré/skutečmosti byly podkladem rozhodnutí , jakými úvahami
byl Veden/při'.hodnocení důkazů a při.: použití, právních předpisů,na základě kterých rozhodoval.

3/
téhož, paktu/ ' }
.
< '/ ' - "'
Nutno - podotknout ,že/pakt; zjevně. preferuje zrušeni- trestu smrti ,i když ..
i/;///^'P'róvá'dění ^takového opatření 'smluvním; stranám.neukládá. Nicméně vývoj..ve '
trestu smrti vede, a, v. tomto smyslu .vyústily, i vědecké
!,/^ ::/d:iskuser vedené.:v CŠSR /ke zrušení tohoto trestu dosud. v. ČSSR nedošlo/. ....
/4/ Právo_n^_svqbodu_a_osobní bezpečnost ./čl^ 9 a 10 . téhož- paktu; .ne-. /
. do.knutelnost^osoby.podle cl. 30 ,5stavy/../ : .,/:/
^\tomu srovnej í / '
: - Toto právo" není komplexně : zákonem upraveno.
-. Zadržení osoby podezřelého z trestného -činu neborprečinu^zadržehí - ..^obviněného a vzetí obviněného, do .vazby trestní, řád./úplné znění.pod. .. č. 148/1973* Sb./ podrobně 'upravuje. Procesní úprava však.úzce navazuí^^^-^/.J&^na úpravu'hmotně právní /tr.zákon -úplné znění pod'c.113/1.973
/Z' /'/-Z " ...', '< -</
< -<-< ,.<;
* - --I-'
po^ud; by.'proto skutková podstata nějakého tr.činu//přečinu/byla'vyklád'á-.
l/^/rna v .rozporu s. paktý,< je- s nimi nepřímo "v rozporu i :zadrzeni :atd. pro. ta/; ./''/k.ový. -:čin.ě . .' /
' , ..'/- .'--/- ^ <
-/^^rozporu.s ustanovením či.9 .odst.'3. Paktu': o ,občanských. a :politických
právech /každý , zatčený nebo zadržený musí ;.být . neprodleně předveden, před
; ; soudce nebo;, jiného úředníkajkterý. je 'zákonem, zmocněn vykonávat soudcov-'.:
samotné úprava obsazená v trestním řádu..Rozhodování.o
.vazbě :v: přípravném řízení není y pravomoci soudce,nýbrž prokurátora /viz
odstál: písm.b/^tř.řádu/,který v žádném případě není zmocněn, vykopravomoc.;
Oprávnění'příslušníka SNB požadovat vysvětlení ve smyslu § 19 zák..
; ěrá0/i974 Sb*. /a^za -t ím'účelem přeóvolávat občany atd./,jakož i.opravně^/-//ní/zajistit, osobu ve smyslu ust*§ 23 citovaného zákona není . po. procesní ',
//'/f/stráhce. dostatečně upraveno , tak,aby: se . zamezilo 'případné zneužití/
::.;/- /.^-Zat.ímcó
výkonu trestu 'odnětí, svobody je upraven zákonem /č.69/
Sb*. v-.platném znění/,výkon.vazby osob obviněných je upraven pouze - '
/r-.: :ro.zkazenr.pří
zákonná-úprava chybí// s obviněnými oso-,
^//-rhami'- má . být- podle/či.10. odět .2. písm,a/ .paktu o občanských , a politických
://N
tomu,že o. jejich vině dosud/nebylo rozhodnuto/.
//';:-'-:;"' .-.5/ .Svoboďa
odsť.l. a ,
'/'//:-.'.;./'.-. .'téhož-.paktu,svoboda pohybu podle čl.jl Ústavy/.
^/^^// F tomU ;Srovneji: '... .'. ..,r..
.
. ...;
////j;l.;-^:./omplexní'zákonná úprava., těchto/práv chybí . ' .
- :. .. .:
;//:./ -.Chybí právní: norma, regulace-vstupu a pobytu/v hraničním pásmu,před-.,
i//^.vídaná.v ustanovení § 10 zák.č.69/1951 S b . o ochraně.státních hranic.//pouhé{směrnice,charaktere
předpisu nemohou.občany zavazovat/..
://:/-'..'Z''' /; ^esmí_bxt_syévolně_zba
'..:-',.'-/ / /č.1/12 o^st. 2,3,4 paktu;'v-Ústavě/úprava, chybí,lze tu aplikovat'jen
/;//"./ \
ustanovení . čl.31; o neomezené; svobodě pobytu/./
/ ...K/tomu srovnej: .
"
././. .. ' Podle,.zákona/č . 6.3/1965 , Sb^.o cestovních .dokladech .může: být vydání ces:/,:^y;tpvhíhp-dokladu odepřeno občanům, " je jichž, cesta , do ciziny .by nebyla, v . .
;//j/.pouladu/s.e státními, zajmý",dále pák ve. třech.konkrétních: dalších.přípa- '
///^idech^ Pojem.^státní.záj&m" byl. specifikován./způsobem naprosto.nevyhovú^//:/.j/cí'm/;'ve vládním nařízení c.Í14/196^
Vláďou; Vydáno bez '.
'////zákonného zmocnění a. jehož právní hodnota .jer proto přinejmenším/sporná^ '.
/'.Táto^
paktu o občan- '
;////skýC:h;,a. politických právech,podle'něhož; právo/opustit^ svobodně kterouko:/// li/zemi.' i svourvlastni.,nepodléhá., žádným. om.ezenínf,k-te.rá. .
/....'"''-\ /
^/^^://á//atanoví zákon \
/' / ..-//:',.."'
- -'.:-.'/.".;'.:.'-././,..;.: '
-//// - ;.'/
^i':/: '/.<//
ochranu národní bezpečnosti.,veřejhého pořádku,veře'jmorálky.nebu práv. a; svobod; druhých/, a.-:'

; , <-''/.'. . c/ .která jsou., v souladu s ostatními právy uznanými vtorrGOpaktu.-- ., ,'
- Nová zákonná úprava by mela byt koordinovaná se zvláštními zákonnými :
úpravami /např-tr/řád,zákon o péči o. zdraví l idu - pokud jde. o eoidemi-,/./
.
ologické. opatření-atd*/,měla by respektovat důvody ,kte'ré jsou podlé pak- '.
. tu p ř í p u s t n é c o nejkonkrétněji stanovit,kdy má-být'yýááóí 'cestóvníhó^^^r^
;^/ďóklaďu^oděpřeno*^ -y^ -/-''-'"'. /
. ' ,
-' '.
"'. .' .- ^'' -i/y^/
- Platná* prováděcí vyhláška-Č ^44/1970-óbl daleko překračuje zmocnění da:. - na .'.zákonem a jde/dokonce'tak d'aleko,že vydání ces"ovnínó dokladu de fác-iy/
. to podmiňuje, souhlasem/vědoucího zaměstnavatelské organizaceyřed.itele
';/-'
školy.,úředníka národního výboru, apod'./. - '- -í .1 '
. :..'. A' '-' .- .'. . ' - ' Pokud bylo-nebo je. vydání cestovního dokladu, v praxi-, podmiňováno, pode- psáním.:tzy..renunciační'ho prohlášeni,ktcrym se žadatel vzdává práv.ke
svému majetku,nároků na sociální zabezpečení '8td*.,jd.e' ó postup,který jé
zcela nezákonný* hned z " celé. řady důvodů.
. '
'. '*'.'
/' -..''-"'-'''--'Y/
'/*//:..
-' Ze stejných hledisek-'vyžadují přehodnocení i předpisy o správních yi-ly
poplatcích,pokud poskytují správním orgánům formální Oprávnění stanovit :
. správní poplatek zavyúáhí cestovního dokladu ve výši až 10.000 Kčs,a .
to.podle .volháúvahy /žádná kritéria nejsou stanovena/? . r .-'.'.A \ .;.'*
- Skutková podstata-trestného Činu opuštění republiky podle § 109 tr
zákd musí- být nyní 'vykládána.-v souladu- a ustanovením ČI .12 *'o^st.2 a 3 "-.
, paktu o občanských a politických právech^ Soudy- sice mají možnost, apli- ¡/:
' kovat: v případech,kdy to přichází v uvahu<,ustanovení'^' 3 cost.2 tr/zák, ;..':.
/čin,jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je 'nepatrný,není trestným činem,i kďyz jinak vykazuje znaky tr^činu/ a považovat jednání-pa- ''
chatele za pouhý přestupek podle zák..c*60/l9^1, Sbl.nicméně tahový pes- - ..
y tup: nebude patrně dlouhodobě'únosný a ,lze proto doporučit ,aby. us.ťanove- /
ní § 109 tr.zák^ bylo v potřebném, směru.znovelizováno/připadne zrušeno. 1*:
- Ze- Stejných důvodů já třeba přehodnotit' právní úpravu odnímání''státky./''':
ního občanství a předpisy o'správních poplatcích.pokud umožňují..'poS-adO- /
vat.zá propuštění^ zer státního, svazku zaplacení/správního poplatku ve vý-:
si až 12 500.Kčs /a to podle vdlné úvahy - kritéria nejsou, stanovena/^
- obdobné' to' platí i pro ořeďpisy devizové /zejména ustanovení. §. 1 odst*.^ '- '-'*.;: vyhlášky'č .1^1/1970 Sb/V
' -.:.- '
- .'
':, ' - '- ' ' /
.' . -^ '//"y
. přehodnocení z těchto hledisek- vvěaduje i ustanovení § 69 zákona o so^:'.--"''
-ciálním zabezpečení; c-^121/1975 Sb.^podl.e něhož "nestanoví-li 'jinak mea-i-/ státní smlouva,dávky do ciziny se nevyplácejí a zá dobuypo kterou,, ae 0., právněný zdržuje v cizině' trvale?nenálešejí"; Toto ustanovení je totiž
: v dnešní-době de.facto sankcí na. vyuyití zaručeného práva a nemá oporu .
ani v Logice celé právní úpravy,protože občan,na nehoždse toto ustáhove- = l;
ní. vztahuje, získal .právo na dávky svou prací pro čsl. .společnost stejně / ' jako ten,kde v cizino hepobýyá,
.-* .
,'. ...-.-='-". *
./-./:/,-;/
.
- Š, článkem 14 odstál písm.d/ citovaného'paktu /"každý má být souzen . '
za. své* přítomnosti"/:, je v rozporu úprava trestního řízení proti uprchlé- .
' mu/^lOi an.tr,řádu/,jejíž.účel sleduje postih osob/které se.dopustily
. - tr.činu opuštění 'republiky /§. 109 tr*z-./a
' ' ' \d' - .. '-''':'../'j
/:'/
Novelou občanského zákoníku /žák^Č,,13Í/Í9?2 Sb./ybýlo do tohoto sá- ./koníku zařazeno nové ustanovené § .¿153 a,které zjevně, smeřuje . témer . výh- \
rádně proti oáobám,které z CSSRyémiyrovaly bez povolení čá.úřadů,Podle
. tohoto ustanovení platí/že "odpustil-li-se vlastník věci;takového pro- '.'"/..
'"'; tiprávního jednání, jímž' se trvale zbavil možnosti-vec obvyklým způsobem tužívat,připadá'vecydo vlastnictví. státUjpokud.-je. v rozporu se. zájmem
společnosti,aby vlastník s věcí nadále nakládala
. // ''.y '-..yy.'-..//
. -/ČÍánekyl4 .ódst.y Paktu b.občanských;-a politických právech zakazuje
. zahá jit trestní stíhání, proti tomu,proti němuž /dřívě jší; stíhání skončilo /',
pravomocným rozhodnutým '.soudu.-' Toto ustanovení' představuje tedy bezvyji'. meč.ný,vyraz- zásady ne bis' in údem. ' Tato zásada, ti-estního řízení. byla- u
-y nás.'poprvé 'prolomena - zákonem 0.^319/1949: b zlidovnení . soudnictvíyktcrý
zavedl, stížnost' pro:, zachování zákona /Srovnej .§ 105/,která -je v platném y/;
'/--trestním" řádu/upravena 'jakď' stížnost 'pro. p or u s e.n í z áko n a^ v .us t a nov e nj!
:d
-2*66 ^a/n-. ,Teňto'/iná t i tut* úmpznú je za \ ur Či t ýchv' 'zákoně ' stanovených pod-./
' minek^rozhodovat á . te.dy- znovu trestně stíhat ve/ věcech: právómocně skon-yd/^
řených,mj-. právě - rozhodnut ím- soudui

života
*' ¿čl.17 ódšt.ipaktu; nedotknutelnost 'obydlí,lis Lovní tajemství a tajemství 'dopravovaných zpř.áy jsou podlo čí, 31 Ústavy zaručeny bez omeze.
rí.^/ **:
"
'- *' ^
Ik.tomu srovnej:
..
_
.... ..... ... .... , . .. .... , . . .. .
-- .^čmplexní ^zákonná úprava ochrany'přeč zasahováním'do soukromého zi-.
v.ota á c::mova chybí. Jde o velmi sl ožitou; problematiku,která^ zasahuje
ad lékařskéhopči advokátního tajemství přes.regulaci vstupu do bytu* bez
souhlasu jeho- uživatele áz.po otázky;ochrany před zasahováním do soukromého života formoú.sledování,odposlouchávaní,filmování,sledování.pomocí 0
¡televizní kínerv ap<id.. .
". ' ', '
.', .':'..'* .
¿i: Pokud jde:,o.¡nedotknutelnost- obydlí,platí i zde,pokud jde o úpravu, pro^
vedenou tr^řáďem,to,co bylo uvedeno v souvislosti s právem na svobodu a'
.ósobní. bezpečnost /bod. A/.
.
. *- . ' '. ,< '.
./?D'otét'o,^
vyžadování různých informací o. občanech bez
jejich vědomí a aniž by byli se získanými informacemi, seznámeni a měli možnost-je jich.eventuální nesprávnost vyvracet,dále pak- vyžadování informací /zaměstnavatelskými organizacemi,správními orgány/ o soukromých
záležitostech pracovníka či- účastníka správního řízení,o jeho.příbuzných
apod.,aniž by byla dána věcná souvislost těchto informací a výkonem práce.'.at^d^ \
'''. .'"'. ..'.:.*, .
' *','.'.
'..'' i'.*'. '../*'':
".Poštovní a telekomunikační tajemství jsou upravena příslušnými zákony s jde především, o-záruky jejich dodržování /pokud, jde o trestní, řízení,platí :i. zde: ío , co; bylo uvedeno shora/.
. '<,' -:
.. '
i:'. .-\.Proíi:-'ntnkům na čest a pověst chrání Občana ustanovení-§ 11 a násl.
Občanského zákoníku /pokud jde o pracovní posudky,ustanovení § 60 'zákoníku práce/ a ustanovení § 206 tr.zákona /tr + Čin.pomluvy/.-Jde, především
.o .to^abv ochrana byla účíňne poskytována /otázkou., je nápř. zda sankce
podle občanského zákona jsou dostatečně účinné/.
'.'..' ^
""
_ n Trestné činy spočívající v porušení.'těchto práv stíhá prokurátor z <
¿řeční povinnosti; nejsou ^edy. tzv.soukromí žalobci a občan se proti názorů/organu trestního řízení nemůže domoci toho,aby trestní/řízení bylo
.zahájeno, /To platí pro československé právo všeobecně./ . -'*,-.; . '
"'V./ /či¿18,paktu; svoboda vyznání podle.člvl2.Ústavy/
; ...'Jde tu nejen n svobodu všeobecného smýšlení /ideového,filozofického,
náboženského/vyznání či přesvědčení/,ale též ó mínění ó určitých konkrétních otázkách.: Ze všeobecného smýšlení vychází i svědomí jako právní--^i;
vědomí /druh-sebekontroly lidského.jednání,ocenění vlastních činů/* Tato
svoboda tvoří jeden se základů svobody.člověka vůbec. '
:': /F\..t'omu srovnej: .//'::'
- '
' '-.' i.
".'. ... ,
,. ^
'
'právo zahrnuje nejen právo.mít /vnitřně/ určité přesvědčení atd
'álo'*'.i<;přávo 3 : tímto přesvědčením, netajit bez strachu/z nepříznivých následku/na rozdíl bd práva^zastávat svůj názor podle čl.19 paktu/.
- Nelže vynucovat závažná prohlášení o určitém.přesvědčení nebo o tom,
/že-hčkáp určité přesvědčení nezastává /srovnej však text přísahy a slibů^ je jich složením se vyžaduje:projev oddanosti určitému filozofickému.a
politickému.přesvědčení - napr.u příslušníků ozbrojených sborů^pracovní^
.ků A některých státních orgánů atd./.
- ; i/-''/i. '
-. -.
Cbýbí* právní úprava umožňující náhradní.službu* osobám,které vzhledem
ke/svemujpř^^vědčéňí*a s ohledem na své.svědomí odpírají vykonávat vojenskou službu^ se zbraní.
-i - /"l''/'/^
./^r,bv^dého'pravp^podTe paktu zabrnujé v sobe "svobodu/vyznávat, nebo při
jmout náboženství nebo.víru podle/vlastní volby,a svobodu projevovat své
náboženství-nebo víru sám nebo společně s jinými,at veřejně nebo soukromě-jorov.ácěnímn
obřadu a vyučo-. =
.V'áním"\ ^Podie čl.ie /odst /? paktu.ó občanských a'politických'právech "svs
&pda'prpjeýovat náboženství, nebo víru může být podrobená pouze takovým,
omezením^jakápředpísuje zákon a která.jsou'nutná^k ochraně veřejné bez-

peČnostiypořádku,zdraví nebo, morálky/hebó základních/práva svoboď ji-^
ných"*.Oprávnění, příslušného ústředního orgánů statní správy ''povolovat"
- ''kčinnostíoírkví a náboženských organizací se vyvozovala/z.-Ustánovehí § 2-/k
/nyní . již; neplatného/ zákona č.'217/1949 Sb.. ,podle něhož je úkolem Stát- "/
/// /ního úřadu pro věci/církevní."dbáti o to,aby se církevní a náboženský kk.
-;"/ život'"vyvíjel/v; souladu s ústavou á zásadami, lidově demokratického ; zří-'. '
. zení"* jda/ovšém/jen o -úpravu-organizační /kompétenční/^hmotnětprávňí
" 'úprava Chybí á/ne jsou,/proto ani stanovena.kritéria,podle nichž by sc po-''sužovalo y^dá. činnost církve nebo náboženské společnosti ''povoleno" být/k
má .Si/nemá. Zákon. č.?l?/l949 Sb. 'zrušil všechny'závazky'přispívaťkha vě-k
k ci. církevní at'd.,'a současně:- stanovil',:že stát poskytuje osobní požitky
'duchovním církví.á náboženských.Společností,avšak-jen ve stanovených.me. . zích a /za. podmínky, že''duchovnímu byl. dán k jeho činnosti státní souhlas '
' /podmínky poskytování tohoto souhlasu nejsou .stanovený/.''/
'^k'/'/
:/ k/ Pakt:tedy zavádí změny ncela zásadního významu,které by měly být vyjá-k
dřeny novou/zákonnou úpravou. < / 'k/k' -k .k./; *'.;./
/- '
'^ //k///kk/
.-:./
ptázRa^řehodnoC
zneužívá;*;
-'.:' ní-náboženské funkce podle/§. 101 zákona tr.-a- skutkově pcdstaty^tr.cinu/k
/ m a ř e n í dozoru/nač církvemi a náboženskými společnostmi podle '§ 17? tr*
zák.,popř.jejich výkladu a aplikace.
9/"Faždý_má_právo^zastáv
k
grojěvu /či,19 paktu; svoboda orojevu včetně-svobody slova/a tisku;./'*
/.-..
./._ ^
. / podle cl. 28-Ústavy/ k .
':/''/- ''-. */ .//,/'/./.;/./'^
if tomu srovnej:
. °k
.. - Právo zastávat/svůj názor, bez překážky navazuje na svobody uvedené --pod bodem P; podlé paktu nemůže být nijak omezováno /omezením jsou pouze/
': přáva/jiných podlé/paktu/* Určité přesvědčení,i když je navčhck prejeva*
- váno/ ve formě: názóru^nesmí být důvodem diskriminace nebo privilegií ve. * směru-respektování a 2aji3tění práv zaručených paktem./čl.2 odát.l pak- /',..
t.u/;knesmí mít také zá^následek:neřovnost /diskriminaci^privilégiá před .
k zákonem: - čl.,26 pa^tu, čl^2C,odst*l Ústavy/.
/- /k/'Přesvedčení /názor/ nesmí být Ledy důvodem diskriminaci /privilegií/
,///; .,. při/'při jímání. do'zaměstnání,při rozvazování pracovního poměru ze str.aňý/zaměstnavatelské or^anizacc,uři rozhodování o právech a. povinnostech ob/-, čanů-v soudním či. správním řízení ^pdd. Zastávání'/nezastávání/ určitého
názoru nemůže být tedy důvodem rozvázání'pracovního poměru výpovědí da, nóu organizací podlé § 46 odst .i písm. é zák. práce./nemůže jít o předpo-/,/
. /klad nebo.požadavek pro výkon práce/,důvodem nepřijetí ná-ptřední.něbo .
-/ vysokou škoíu,neposkytnutí cestovního dokladu,nepřidělení bytů,ňepovole-/ ' .- ní držet zbraň /loveckou či jinou/,důvodem diskriminace/při řešení ýě-cí '
'/ .., manželských Či- rodinhých.apod./-,/ /k//k / /^; . '
/ "--kr k/
" --' Svoboda projevů zahrnuje, podle cl.19 odět.2 paktu o občanských a politických právech/svobodu vyhledávat,rozsiřovat/a,při jímat-informace/a.
- myšlenky všeho druhu,bez ohledu'na hrahice,ať ústně¡písemně nebo tiskem,
^k-k^prhstřědnictvím'umění nebo jakýmkoliv'jiným způsobem; omezení' těchto 'k/k/:
práv móhoú být stanovena pouze zákonem. Z tohoto hlediska je třeba po-,
k soudit/zejména,jscu-li nutná/k respektování/práv nebo pověsti-jiných/ochraně národní/bezpečnosti nebe veřejného pořádku nebo veřejného' zdraví
nabo morálky /čl.19 odst.3/* /' - Se svobodou projevu v tomto pojetí.úzcc souvisí právo každého,účast-,
-.i hit se kulturního života atd. ve smyslu čl.15 paktu o hospndá,řských,-so-diáiních a kulturních právech.// ' .
':/k'.-,kk /.'''/.'.///'/
''k/ k ^/Platná právní úprava , je v ČŠSR založena na těchto základních-zásadách
a/ organizace// :^ 'k/k;/ - k^^kk///''''/.
k.'/, .. 1^. československá, tisková kancelář, je' monopolním zpravodajským orgá.'//,/ nem ČSSR* Jc/ to státní, organizace,jejímž úkolem je/mj.obstarávat'a. zpra-k'
cavávat politické.,hospodářské ,kulturní ¿sportovní aj. zpravodajství sío-*/
ýém i obrazem z ^SSR i ze zahraničí¿dodávat na základě smluv zpravodájs^
/ký materiál tiáku atd^/zák.čkl23/l9fS? So.* v platném.znění/v" /;
-/ ''^kk
/ k/./;,^
pro vytvá^ /Rení a Šíření rozhlasových pořadů; jeho činnost je založena na politice

FSř? /zákon 5*17/1964 Sb./+
.
' .
< , /;3*Českoslpv'ens.ká :tslevize,je státní organizace s monopolním právem '
Vytvářet /televizní'programy; její činnost je založena na politice: KSČ -i
/zákon č.:i8/196'í So,/.'
'
i
.,:' -**'- "4. Periodický, tisk /noviny,časopisy.-atd./ nohou vydávat politické
střány,áobróvolhě/spQÍeČehšké. organizace,sLatní orgány,vědecké,kulturní,
ai/^ospocá-řské/.instituce a jiné organizacei-k. plnění svých společenských
úkolů. .Oprávnění vydávat'periodický./tisk; vzniká'r
výdánfni
povolení státním orgánem/;.rtp.to povolení nemá-:.být vydáno,nejsou^li.dány
"záruky ,že periodickým tisk bude. plnit, 'své společenské poslání" /podrob- -,
héjší.podmínky nějsou/prováděcími předpisy stanoveny/. Registrace pozbu-'
de./.platnosti a. oprávnění vydávat periodický tisk zanikne ,"na&tanevli dordateČne skutečnost ^pro. kterou by ňebvlo možno registraci provést",kromě/,
'toňo'mohou státní organy proti.vydavateli použít\jiných sankcí. 'Možnost '
soudního přezkoumaní .těchto, fOzhoónutí správních orgánů/bylá: v r.1969
zrušena./Zákon o periodickém tisku. a ostatních hromadných informačních/:
prostředcích č.81/1966 Sb. ve znění, dosud: platného zákona o některých ''.,-.
přechodných opatřeních.v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků č.l?7/Í9.$? Sb. a zákonného opatření PPS 5,99/1969 Sb./.
.1 n^^^ín^oú^refistracařje .okolnost^že .vycévání 'tisku, jé; "plánovité, za-; "','
bezpečeno po stránce mateřiálhe-technické,finanční a hospodářské";vznikinc-lí pozdřji^stay,že.tato 'podmínka není splněna,jé to důvodem,zániku
oprávnění. Polygrafický průmysl'/tiskárny, atd./ je v rukou státu,stát
rozhoduje o přídělu papíru vydavateli a tak svUvnUje nejen /rozsah ilá-*. '
kladu,ale i samu existenci určitých novin atd. /
: '/ ' - ' / = . . ., - ...
/Vydavatelé (nohou rozšiřovat svůj.'periodický tisk přímo nebo prostřed-,
ni.ctyím příslušné monopolní státníMorganižace /Poštovní -novinová .služba/
''...5^ Knihy,hudebniny .a jiné neperiodické publikace mohou vydávat; jen 'určité- organizace, jímž bylo státem poskytnuto/vydavatelské oprávnění* 'ke
žřízehí vydavatelského podniku' je třeba , zvláštního povolení-; podmínky vy
dání /odepření/ těchto/povolení nejsou stahoveňy.
, 7' //
///''/
/i:''^ rozšíření neperiodických publikací , je třeba státního povolení,pokud
nejde/o.publikace rozšiřované tím,kdo je podle vydavatelského oprávnění*
sám.vydal./zák.č.94/1949 Sh. v platném znění,prováděcí předpisy// / /..',/{-/
Film /zpravodajský i Umělecký/ je. v rukou'státu,a- to pokud jóé o výrpbUydoyoz i promítání. ' Ústřední/ředitel; ňs.filmu je/oprávněn vydávat/před
prsy. na úseku kinematografie,zejména směrnice přo provoz kin národních
výborů/a.veřejné procítání v nich /vládní n a ř í z e n í 3 / 1 9 6 2 u platném
znění/.;. '// ,/ - ..r. './-.'/.'..' '/-.- //'' .// /./'///''''"'-.. /^./'/''J/. '; /< :.<..<''-' /''/
/
veškeré divadelnictví řídí jednotně stát. Stát zřizuje a provozuje
vlastní divadla a povoluje zřizování jiných divadel /pouze/socialistickým právním.osobám/,dále povoluje! představení/mimo sídlo nebo oblast působení /divadla,představení mimo provoz. divadlá^veřejná ochotnická divaďla/mohou být/pořádána jen určitými organizacemi/ atd. .Podmínky pro vydá
ní i nevydání/ povolení nejsou .'stanoveny* /Divadelní zákon č.55/1957 Sb:.
á prováděcí předpisy^//././. :,/'//
.'M
,
8, Koncertní a jinou hudební čihnost řídí stát/prostřednictvím svých '
orgánó a pr^^nizácív/Souhqřý huďebníků/ňóhou. zřizovat/jen"speciálhě k* to.
mu právnčňé./státní organizace,soubory/lidových hudebnikůyprovozujících/\
hudbu především jako zájmovou činnost mohou/zřizovat jen určité organizace ha základě povolení státního brkánu /kritériem je. mj'. "potřebná ide
oyá/á/umšlécká". úroveň
šb../,;.yyhl
'Pořádání estrádních nebo .artistických/produkcí a'podniků lidové zábavy/lidové slavnosti,taneční zábavy,lunaparky ápod./ řídí stát prosty
řeánictvím svých orgánů a speciálních organizací; k pořádání/je třeba/,
povolení státních orgánů. /Žák. č.ř2/l957 Sb./
'// '-/ /
. ' ' '/¿lO. yniuoyny státních orgánů a"organizací,společenských/organizací,
.družstev atď+ jsou uspořádány do jednotné"soustavy'knihoven. Posláním .
knihoven je ^přispívat k všestrannému vzdělávání pracujících ď duchu vědeckého světového názoru" . . Statní orgány sledují a kontrolují Činnost ;/,
knihoven v tomto směru^áby/ jejich ."činnost" /svým ideovým obsahem": odpoví
dala potřebám socialistické společnosti".

' ll..Ósvčtová/. Činnost. jc na/všech stupních územního uspořádání státu/řízena pomocí jednotného, plánu osvětové/činnosti', který schvalují /příslus-/
né/síátní órgány.OsvĚtová zařízení- zřÍ3ují;;státní orgány-/národní výbo-J.
řy/,společenské organizace' sdružené 'v/Národní/ fronte,JZD a slovky ozbrojených.- sil'. lořádání jednotlivých 'osvětových akcí povolují státní orgá- ,
ny /žák. Č/52/19./3 Sh,//
..'/,//'./* -,:."..
"
-.
. b/conzura.
. . -. ; , . ,
- . ^ . ...
,.-/'
/ Zatim^o/ustava/9.května,z roku 1948 předběžnou cenzuru výslovné zaká-y.
/zovalay Ústavár z 'r.19/0 o ní/ nemá výslovné'ustanovení.
y, ;: /;-./'///,i'.,y.
'l\Promadné.informační prostředky/periodický tisk,agenturní zpravodaj-//
ství.,zpravodajské a' ostatní, publicistická částiyrozhÍasového/a/televiz-, *
hího.vysílání a ¿pravodajský-film^zvukověyá'obrazové/záznamy používané*
k.pravidelné informovanosti veřejnosti' o-událostech,jevech,faktech a/na-;
zorech y ňSFŘ^ncbo. v- zahraničí/jakož i jiné veřejně publikační prostředky avvořejná-'činnošt kulturních a osvětových zařízení 'podléhaly'podle//'/'
us.t;.. § ly tiskového/zákona č.Pl/1966 Sb.státní/kontrole/z.'toho hlediska,
aby obsah"informací něbyl\v rozporu.se zájmy/společnosti, jestliže in^/y.
f ormace' obsahovala skutečnost tvořící předmět státního*,hospodářského ne^/
bo služebního tajemství,mohl příslusný státníorgán-uveřejnění popř.
rozšiřování informace/pozastavit /takové rozhodnutí podléhalo o přezkou-/
máni.soudem/, byl-li obsah informace v'rozporu s jinými zájmy společnosti, státní orgány'mel ha/to šéfredaktora a vydavatele upozornit.,/ //////
' Zákonem C.F4/Í968 3b./býio teto ustanovení zrušeno'a bylo výslovně stanoveno, že./."cenzura; je nepřípustná",ust^-.§ 17 tiskového zákona od; té do- /
by platí v tomto novelizovaném'znění:
/ ' ":/'/.. -/''/.:. : --.
/. /
Zákonem Č*l27/l96P .Sb., o 'některých přechodných opatřeních..v oblasti ,/- /:
tisku ntd. /který je v platnosti již. 16: lot/ bylo stanoveno, žc
//-y/y/.
- účinnost.§ 1" tiskového zákona v novelizovaném znění se pozastavuje,
toto'ustanovení tedy zůstalo/platnou součástí československého právního/'
řádu, nelze-v-^akpodle/něho' postupovat, a/zásady*; že ycehzura^ je. nepří^ /
pustná", Se. nelze*/v praxi dovolávat:
^
'' :'/ .--*/y / *
'-///..'
.'-'příslušný-, státní orgán prostřednictvím svých, zmocněnců zajišťuje,,
aby.-, v. hromadných/ sdělovacích prostředcích^nebyly /zveřejňovány informace",/
.které,obsahují skutečnosti, jež:jsou v :ro'zporu 's . důležitými zájmy vnitř-/,
ní nebo/ zahraniční-politiky: státu: zveřejnění nebo jlné/rczsiřo.vání ta-. ,
kové..informace'je příslušný, státní o-r^án nebo jeho zmocněnec povinen?//'...,;;
pozastavit /soudnímkontrola připuštěná,není/^
' ''////,/.'/ .- .////<
' - svoboda/zveřejňování výsledků vědecké a/umělecké,tvorby není toůto.y; /.
úpravou dotčena.
' .* /./'.'-' ''//' -'/ ' /'-s ' '/' .*
//^/////'''/
1 Již v červnu 1970 bylo z hejvy&sího místa/prohlášeno, že od září 1969
bylo "možno od této/předběžné.kontroly upustit a ."odpovědnost přenést j/t y ;
plně. na/ 3éfredaktorv/' tekže dnes /19.70/ prakticky žádná cenzura v 5ssp/y .
neexistuje" : sdělovací' prostředky šc totiž.'' v rozhodující většině' sta-;-/:;
ly .opět politickompcenským'nástrojem. politiky strany /XSČ/;á/:Státu"-a;.:*
"vedením redakcí bylí pověřeni 'lidé/ kteří podporují;.nový- kurs, politiky' y
strany /^SČ/,'' /pude,, právo/ 27. 5 .1970/.Právní úprava /vsak/dósud /změněna ' /y
nebyla.
< ,/
.
.,"*.,
<-....
_ ' /.,
pokud j de o nép er i o d i cké publik ac e , / inůžé vl áďa. podl e/ us t .'§3 zák, ;/
č *l?7/lbpp; gb. st ano vit povinnost organizačím a* Orgánům, 'kterým'byla u-//^^/
gě 1 eno* vyd avate 1'ské oprávnění ,*tak,/.. aby.' v- rámci/své ,vydaýátelské Činnosti zajistily, .ze/nebudou narušovány důležité zájmy vnitřní a:zahraniční
poli t iky 'státu: obdobně může stanovit povinnost, podnikům polygrafického/ ,;-',
průmyslu nebo* j^ným organizacím-při výrobě ' tiskovin', ňa. které se nevzta- ;
huje zák/Č^94/1949 *Sb/. Podrobněji nebyly prováděcí .předpisy, stanovený/ -/
Také zde. platí, -že svoboda., zveřejňování, výsledků vědecké a umělecké činností není tbuto/úpravou dqtčeha. /. .--.".. y/ . /y^/y'' ' t '/, -'/Z,- ;'.'/''/.;;/:7/^./'/,:.;.;
3. Pořadatelé/veřejných koncertních a- jiných hudebních.produkcí,veřej-/
ných produkcí astrádních e/.artistických', podniků lidové/zábavy,veřejných ;
diýadclníchpředstaveui/ mimo/ oblast působení nebo mimo provoz divadla at !
pořadatelé veřejných představení ochcZnických,yýstav,přeóna#ek. a .veřej- .'- ných filmových představení, mimó /provoz, stálých kin jsou .povinní vyžádat /
si předem povolení příslušného státního or^áru, a to i tehdy, je-li ob-. .
isah ^produkce/prováděn '
jinými technickými/y///

.zařízeními:.- -'..'-'''-''.-''''.;'
,'' /. '--.',
'i''--.'. *'..*'",::
-Při rozhodování ó.povolení aoá státní 'orgán přihlédnout především k to'mu, zda-"ideová a; umělecká.'úroveň , produkce odpovídá požadavku soustavnéirho. zvyšování úrovně produkcí". '
;' -';'';'*-. /.-'
;:.prac'pvník !po'věřcný příslušným orgánem vykonává dozornadprůběhem-pró-,'dukce. a- je,oprávněny během produkce..-ji přerušit /srovnej vyhít 0*99/195?
'Schválení.Óramaíur^ického plánu/divadla zahrnuje v sobe. povolení proypzovat divadelní díla.v. něm obáažená; způsob a podmínky schválení pro- '.
/vo.zn.í předpisy /neupravujíc
:
/'-''."-*'./' ,''. .'=.-.', /; '
'C/ ROSt
/',*'/
'. i. Podle ustanovení § P2. tiskového. zákona č.81-/1966 Sb.'platí,žé výměna. informací mezi Č3SR. a ostatními státy ja svobodná.této výměny ne-.. .
může. být zneužíváno k.ohrožování cti a práv.čs.. občanů a jejich"socialiystickéhó.soužití ani k ohrožování zájmů socialistického státu a společnosti neboř rozvoje'mírové spolupráce.Dovoz á rozšiřování zahraničního .
periodického tisku- atd. příslušný státní or^án zakáždyporušuje-li jejich
obsah/zákonem chráněné, zájmy spolcčnostluiebo mezinárodní dohody./§2l.
'citovaného zákona/^ Způsob vyslovení a publikace-tohoto zákazu není sta-,
/noven.Srovnej k tomu-skutkovou podstatu.přečinu podle § 3 písmea/zák..
č.150/1969: Sb. /dovoz zahraničního tisku ve větším množství,filmu' nebo
/fotografického záznamu,,jejichž dovoz j e zakázán, anebo rozšiřování' těchto věcí/.:
*
/. .,'- - ' . './ .," /
-z .'', "/' .;:' /.'
./</:.,/. . '' o/ Rozšiřování neperiodických publikací dovezených z ciziny řídí přís/lu^ný .státní .orgán. ' .'. .'.:< - - / :.
/:
,"//.
. . "- - . - / ,
3-.. Vývoz a. dovoz filmu á televizních záznamů je vyhrazen/příslušným
-.státním .'organisácím'/vyhláška č«jl/l967 Sb./.,
.'
-" - //y './'. i/;./-/ / '.
, 4. jen.prostřednictvím.příslušné, organizace, je dovoleno realizovat .autorská/práva v cizině /cizinci V.ČSSR/, uskutečňovat zahraniční styky
v oboru koncertní a jiné.hudební činnosti atd.
'
-/:
BĚ
Chybí právní rúparavá, která'by pracujícím - jimž podle; Ústavy, patří "'*
veškerá moc vě státě - umožňovala přímo ovlivňovat činnost/zejména stát-:'
/nich/organizací jako rozhlasu, televi-zé^filmu,Poštovní novinové -služby',
divadel,organizací v obořu ,hudby , ápod.-, a'tak působit ná zaměření/ kva'litu a. rozsah'programů,organizační uspořádání^personální á technické vybavení, atd/ /v oboru rozšiřování tisku a neperiodických- publikací na
včasňcsť/a dostatečný'rozsah, dodávek publikací atd.// '
/'-'-;/.///^ -,/ i /
^'.Skutkové, podstaty některých prečinů^a trestných činů jsou .formulovány/natolik obecně a za,použití tak**nevymezcných pojmů, že občané nemohou mít/jistotu/ že óe projevením/určitého názoru. nedopouštějí'"jedná-nílprávnezakázarehovTaková jistota^je však.nezbytnou podmínkou uvědo-- .
'mělého postoje. Občané-v každém/,státě-,. tím spíse,pák've .státě..sócialistickém; v oblasti hromadných/sdělovacích prostředků; je pak při eventuelní '
/neexistenci "předběžné/cenzury základem jejich činnosti vůbec.Bylo :.bý proto třeba.rozšířit.- sféru/základních zájmů společnosti /ochrana republi- '.
kánského zřízení,správa.' států.[atd./ od sféry svobodného projevu-názorů., '-.
.svobody myšlení,svědomí a..vyznání/atd, y t o m směrů je třeba upravit'"
, 1 h l a v u zvláštnífČásti trošt/žák* ,zejména §§ 98 -- 104 a 112° .
t I0/ Právó_ná
/čl.21 paktu , ó občanských a politi-.
////: - ckých"přavech: podle.čl.^Sy.^odsť.l ústavy je zaručená svoboda.- ..-. '/// . . :'shromaESovačÍ a: svoboda pouličních; průvodů a manifestací/.
/.-' Podle ;paktu výkon tohoto práva nesmí být žádným způsobem omezován,,s/
výjimkami/ jež stanoví 'zákon'a jež.'jsou nutné v ;demokratické společnosti- v zájmu národní bezpečnosti,veřejného pořádku,ochrany veřejného 'zdraví ':nébo morálky nebn ochrany/práv a, svobod ; jiných., y ;// /: ./'" ./
;- <
/ ^/tbmu.srovuejí':./ 'i:.,/',/'.';.'.:'. '...'/ -'. ,.-'. / :.'/..'.:.''.-'.',i'^
..'-/- ... '
nákladní- 'právní.ť,úprava..r&gulu-j.ít-í veřejná .shromáždění zná pouze pořvinnost'/ohlašovací: ke-líonání ; shromáždění tedy 'není nikdy třeba předchozího-, povolení, /zákon č-.6P/l'95í 8b./vyhláška .č.120/1^51 Ú.1-/.Podle; vý- /.
kladu ministrá/ynitrs. /směrriceyz 20-12.1/51 iútimo.vanc pod č.969/iy'5l

: Sbírky, oběžníku.pro.VN^/ ''nohou'statní organy vyslat do shromážděni syé,/ /ob
7 zástupce,/kteří mohou/shromáždění rozpustit / dojde-li v něm 'k^píbtizárázu,/, se by jím mohlo.být.o- /'//g^
,/,;/ - hroženo lidově demokratické- zřízení , nebo .veřejný pokoj a řádZ/tento/vý^/b///
i/. . ' klad. byl. založen při- ne.dosta.tku.jiné .právní úpravy na/tom,.žá.lze/pří- /;,/./ mo apliko-at ustanoveni. §24 pdst.l Ústavy 9,květná/...
//,7/.//
/I-, .-/zákonem č,126/l9bS.Sbo .0 některých přechodných :.opaŤiřen
///
..- . ní věř-ejného 'pořádku^'. ;který/ je dosud v platnosti /§/1/,. bylo. sťahoveno , :' ///
. . že/ příslunný/státní, orgán. může. zakázat / po případě rozpustit veřejně; / //://
:.,'. ..' shromáždění ^/manifestací, a průvodg .jestliže/zaměřeni nebo průběh táko-,///:
. váho veřejného shromáždění bý mohl narušit důležité , za.hrahičně-politic-b ;/i
.:/ ké' zájmy : statu,," jestliže by. konání veřejného .shromáždění/ bylo v rozpo-/^ 7 -7i
.:/,'".'. ru/se/ zákonem, bylo zaměřeno, proti; socialistickému , řádů. nebo by" jinakol/ , 'l
ochromilo/veřejný pořádek..:
. ./.: č ././.* ,/:'.o '/ Z-'
. -/Služební zákrok. Směřující 'k rozpuotěni veřejného 'shromáždění jmenin,/'/..
./ /fest^ce nebo/průvod provádí útvar Sboru N'g, na. základě' rozho/dnutí/přísln- /Z
enéhó státního orgánu /'W///:3eZ; tohoto rozhodnutí může služební/ zákrok:///.'
provést/ pokud účastníci/veřejného shromáždění,manifestace, nebo průvodu/, /./;
/ páchají trestný.'čin/přeein nebo přestopek/ .0 služebním zákroku výřezu- "b/g
/o jRÍ/neproGleně.N^ //§'40/1974: Sb./, <//
'/;:/'
'</
/ y zde platí/to , co bylo . řečeno obecnosti skutkových podstat přeštupg.:///
7 ků/přecinů á/trestných, činů,,Zvláštní pozornost vyžaduje výklad-skutkové//o;'
;," b podstaty/trestného' činu výtržnictví .podle'§ :202 tr.z.b/
/ ' ' . .' ;/
' './
'/ : ... 11/ EÉ^y-TÍ-BPávo_na_svobodn_s
/.' ' < /. ./ /čl.^22 paktu o. občanských, a politických/právech,/dále: cl/8 paktů// './{
, 0
.. d hospodářských, sociálních a' kuitúrních/právochísrdynej .čl/5 Ú- . /: /
- :/ stavy'upravující postaveni'dobrovolných/společenských organizací///.!
.. Trýkon'. tohoto, práva nesmí/být podle paktu žádným .způsobemlomezován. //
.7
výjimkou/jsou omozoní//jež/ jsou stanovena zákonem, a jez. jsou nutná/vo/.^ /,/-' /demokratické společnosti.v zájmu/národní, nebo veřejné bezpečnosti., věře j--^b///
/. něho pořádku/, ochrany veřejného, zdraví .nebo/morálky nebo' práv./a svobod..///..../
jinýchc ,.. /
... o /. ///.'/:. '-' "/o 7
...Z*/.'.
' ,7 //.^//.'^/b
'. r .tomu. -siovnej: 7 /
..'
.;,/.. /
,/... /
. ^r/ '/./' ///'
///
československý právní, řád r.ozli.ěuje zejména:/.
/.:/.
//'
. a/.Dobrovolné organizace,: jako je, organizace.žen,organizáce' mládeže, /.:.//7
.b", tělovýchovné, a^ sportovní organizace,- kulturní,technická ^^védéčká'sďru-^/^!
./../ženír^kc/vzniku organizace je. třeba./ 'aby příslušný státní orgán/schyá/o
//lil jejich.organizační, řád /podmínky/nejsou stanoveny/, // '// . './//../ /-///
-.b/bSoolkyv
mají přeměnit v organizace',./':./
7,// . včlenit/se .do . nich/apod^^/mohou. být také; rozhodnutím státního/, orgánů ///./
;///// rozpuštěny/: jestliže /podle názoru státního/ orgánu/jejich ;eYgatbnce/"vý-//./
... stavbě socialismu nepomáhá nebo ji .dokonce 'brzdí"./ ' b.. / ; /// ; : . /// ,/^//;
.. /Zákon/č.6P/1951 Sb/,vyhl,c.320/1951 Ú.l./ existence/něktciých dobro-/'//!
/./'Volných, společenských: organizací je. založ.ehe/přímo- na. zákoně /^ napře/ /.///b./
.,'. československý .červený .kř.bž/, organizace/v, oboru myslivosti^ , rybářství^ /////
b/ ., brannosti atd,/..'/ -b' // 7
/o
^
- *b ^ /o/^////g/
,././ ./ c/ .Ná' odborové/organizace/ se nyní úprava, takající , se/ dobrovolných, pr-b/. b
. ganizecí nevztahuje:/zákgč/74/1975 Sb*/.. Ke ysnikulodborových organiza^w/b/
./ /. cí tedy. není třeba/povolení afd,,//gde. o sféru, právem ¡ neupravenou/./ ../'''-o/g./
//"/<"/'', d//Zákon 0/6^/1951 Sb, -ae/nevZ.t'ahuje./ani na /po.litické/strany/bT/
b postavení- tedy; není .'po/zrušení zák6/:^12P/l9.6F'"S.b°/
///....kOnem. č.l4'6/Í970.právně upraveno,, b
: / ////'/. :/,./... ./.// ////.//o
/ , e/.Postaveni církví/a náboženských společností/ je^ upraveno: zvláštními/ '"//
.- /.. předpisy/. ' /:..// . 1 0
/
r - o./
/. .
- . 7
'//
. / :; / .// /-/stát pečuje/o rozvpjgórganižacíg vytváří/přiznávé. podmínky/pro7 je- '////
/ /jícho činnost, a růst/a dbá/ aby se; život ; v/, nich. v/souladu/s/Ústavou- a se ,//:/
/ /.. zásadami lidově .demokrat
stat-o//
ního orgánu/rozpu.stit'. org:ani'Z
přímo/ z: ústavy /§24 ,Ústá^ /
/./.vy 9 *kvetná/*. /podrobná úprava chybí// . g.g// . / -./ /' -gg/o///-. /b- //.g^'''//;:///

-.Podle ustanovení §; 2Ízák*126/l96esb° o některých.přechodných opatřeních k. upevnění. v&řejného. pořádku, ,jež' je-dosud, v platnosti.,orgán-,.;.,
.státní správy zastaví,činnost dobrovolné organizace na dobu' nejvýše ťří,
měsíců, popř. organizaci' rozpustí^.jestliže její'.činnost směřuje 'proti'
Ústavě ČSST3, proti, samostatnosti ácelistvosti.-státu, proti socialistické. hospodářské soustavě, mírovému'soužití-mezi národy.nebo proti důležitým zahraničně politickým zájmům státu: učiní tak teš, jestliže orga- nizace-jc- jinak ý'rozporu se zákony nebo ácstanovami,'pokud' nebude zječ;nána náprava ve; stanovené lhůtě a nelze-li náprpvy dosáhnout opatření- '
mi podle** jiných právních .předpisů. Možnost soudního , přezkoumání .takovéhoto .rozhodnutí byla zrušena zákonným opatřením předsednictva federálního shromáždění Č.99/I969 Sb. .
i .'
/Tato právní úprava je dodnes aplikována^
. ' '".'. * - ' ",
*..]\iapř.; ministerstvo vnitra SSR rozhodlo dne 19-7*1984 /čj. VS/1 -8022
/PÁ/ podle- § 2 odst.l zákbna .č.l26/196P Sb. tak,- .že še zastavuje na dobu "tří měsíců činnost.Svazu.hudebníků se sídlem v Praze.a působností.na území CSĚ)jehož stanovy byly schváleny rozhodnutím-ministerstva vnitra 75sx dne 16.12-1969 upd čj.^s/j--197/69? Odkladný účinek odvolání^se podlé § 5 5 odst.2.zákona Č.71/19^7' sb. vylučuje. Ve stanovené-třímesič-.
ní lhůtě,, tj. do Í9;.ÍÓ.l9P.4',-je Svaz hudebníků povinen provést násíeďu--.
jící'Opatření; "' . -..-','<-''- '.
.
.'
- - ... - zabezpečit důslednou realizaci, dříve přijatých opatření UY SH? včetně optření revizních orgánůS^ týkajících se ukončení činnosti-Jazzových sekcí,komisí pro jazzovou hudbu'apod. * - zajistit řádnou majetkovou.likvidaci všech zaniklých útvarů SU.
-- Zajistit s okamžitou platností jakoukoliv publikační a ediční čin- '.,
nóst prováděnou všemi složkami a orgány S^r 1 .' \ -.
, ' -.předložit návrh nového znění stanov.
v souladu s požadavky ministers.tva^ kultury, řiSR: i.. .'...'
.' <...<,
/
. '/.,*- .'..
. ' .- informovat všechny vedoucí souborů, u nichž S^T, -resp^, jeho.složky, ,-.
plnily funkci zřizovatele, o zastavění činnosti s^ s tím, že tyto soubory nemohou vystupovat, na veřejných hudebních.produkcích do doby, kdy
funkói. zřizovatel.e. převezme se souhlasem příslušného ONV jiná-společenská' organizace:
*.
'
,
' . - i
" .:...',"'
- - v termínu uloženém výborem lidové kontroly ČSR provést opatření vyplývající z prověrky hospodaření Sw, pobočka Praha.a bývalá.Jazzová sekóe.Veškerá činnost S^r a. jeho organizačních složek je zastavena. V,pří- '
pá&ě,'ňb'spl'rěni uložených opatřeni ve stanovené lhůtě rozpustí ministerstva vnitra Svaz hudebníků podle §2 odst.l,zák.č.126V1968 Sb."*-' '
.- : Tento zásah smčřuje v'prvé řadě ke zrušení Jazzové sekce* SW /člena Me-:
zinárodní jazzové federace; při,-Hudební 'radě'UNESCO/,ktérá sdružovala zájemce o tento , druh hudby:uplatňuje se zde patrně i tzv. princip., duplicity./zájemci o jazz mohou býtiČlenynově zřízené'České jazzová- spoločnosti.,která je složkou české hudební společnosti/.Svazu hudebníků nebylo no r.19.70 povoleno uskutečnit sjezd, tj. zasedání-nejvyššího: orgánu .* <.
společenská organizace. ..
' iAčkoli.se Svaz hudebníků vynasnažil;podmínkám vyhovět, byi-minister-'.
stvem. kultury ^SR .k 22*10.1984 zrušen a'rovněž jeho' odvolání a žádost .
o-přezkoumání ke generální prokuratuře bylo zamítnuto.
..
- -'Výkonné' orgány státu v praxi aplikují teorii nepřípustné duplicity,- '.
podle"níž lze/odmítnout registraci nebo zakázat činnost organizace,je- stiiže má-podle 'jejich názoru předmět činnosti obdobný/s 'předmětem čin-'
nosti jiné organizace* '. . i
/ . .'.
-.'
praxi se projevuje tendence vytvářet z dobrovolných a spoléčens- .
kých organizací svého'druhu nucené svazky: určitá práva příslušející
obecně 'Občanům se- jim totiž poskytují jen tehdy, jsou-li. členy určité
společenská organizace /nejde-o faktické, výhody, :k jejichž; dosazení "s,e.
právě, občané sdružují/..,'jako příklad lze-uvést", že Z,v 3CH reprezentuje^ *.',
yM.echny pracující' organizaci
monopolní orga- p
nizace: tvůrcích pracovníků.vydávají- různá právně relevantní stanoviska
/ve věcech daňových,, bytových*, ., autorských apod^./,v určitých organizacích/;
musí. být organizováni zájemci o myslivost,-radioamatérskoučinnost,kyr' '
inalogii .ápoď*/jinak . jim nelze.-pdskytnoút potřebná, veřejněspráyhí Opráv-

--'/y
d;-y
'
'
1
5
,
/y .:
Členství v Rp^' je.-vázána možnost uzavřít pojištění odpovědnost'
-y ti za škody způsobená při.výkonu povolání^/popř^-jindďruhy pojištění
<y".y. na členství v jiných Organizacích, atď./
.A '
dd,-'
: ' 12/ Právo_a_m3žnost_p2dílet^se_b
YlcITp^paĚtu^ovobcaňsĚých^a
J y. '' ^'. ñen^ch_omezeniy^

^02dílu_uycdených y /', /
25^páktü/I

d- :-..* ' jde tu o realizaci zásad vyjádřených' podrobné v československých ús-t ..'. ':.'. tavních předpisech, zejména čl + 2 a 3 Ústavy /veřejná moc patří pracují".:- - čímu' lidu-,, zastupitelská soustava-,.: odvození .pravomoci ostatních orgánů/dyátátu'od. pravomoci .'zastupitelských sborů, volební právo/ ayustauóvení. - č l . l a 2 ústavního zákona;Č.143/1968 Sb. /zvláště princip socialistické y
demokracie/*'
'-' '.'
d''; /'/''(''.
y y...-y./y
;:-y/yy '^d
Kromě této celkové/problematiky k tomu srovnej:
. ,
d/d - ' - Chybí .právní úprava, 'jež by občanům zajišťovala úplnou informovanost' :
d o činnosti státu ve sféře politické i hospodářské /publikace podrobných,
státních.rozpočtů a státních závěrečných účtů a dalších dokumentů vy- -.y.-:,
jadřujících skutečný stav.věcí atd.y právo na přístup k neveřejným pod- d'.
d;,'y kladům- a.dokumentům atd./. y.
^ - - ČI* 25 paktu se vztahuje i na výkon správy v jednotlivých územních d
dd. částech státu a navozuje.potřebu rozpracováni problematiky místní samoaprávy;/srovnej závěry.-semináře-OSN konaného na ,téma "ijcast/občana v.místní správě jako nástroj/pokroku, v.- oblasti lidských'práv^,BudapěšI /.".-.'.dyd, červen .1966/ /d, 'd//-d^
'' dy'' - . d'.'.':,/_
d ' ' .
* \ d -d-dy
13/ Všichni'ťjs^u^si_před^zákonem royni_a_mají_právó_na_stejnou_ochra/čl.26 paktu^o obcanských""a *
"ď"'.'
politických-pravechl poďle"cl'.2Q Ústavy mají všichni občané rovná" d
práva a rovné .povinnosti a mají jim být vytvářeny:stejné možnosti^da stejné příležitosti ve všech oborech života společnosti/. Též..
čl.2 odst. 2 paktu o hospodářských, sociálních -a*kulturních právechy
K tomu srovnej:
.'. /;d
'?-.."
..-podle; citovaného, článku má zákon-zakázat jakoukoliv diskriminaci a /
zaručit všem osobám stejnou a účinnou ochranu proti diskriminaci z'..ja- .
kýchkoliv důvodů; např. podle rasy-, barvy, pohlaví, jazyka?, náboženství , d
politického , nebo jiného přesvědčení , 'národostního nebo sociálního; půvo^dy.;
áu,majetku.a rodu. Ústava-^SSE sice.y cl*20. proklamuje.absolutní rovnost
občanu,, v konkrétních zákonech/však tato zásada nebývá výsluvně:vyjádre--/
.
pRyCož může vést, k tomu,'Že jednotlivá obecněji.formulovaná ustanovení,
dd. mohou být státními orgány interpretována diskriminujícím, způsobem /for-d
mou diskriminace je i poskytování privilegii/: totéž platí i pro:práci -dy/
y, organizační, zejména jakožto organizací zaměstnavatelských.Uvedeúázá^ * ^
' sada musí.proto nalézt svůj výraz již ve'fázi legislativních prací, d." ':'

7":

"14/.^ráva_etnickyc^
dd2ykoyých_mensin /čl.27 paktu; .
''dy ' ' o^ob^anskych a"polrtIckych.právech/^^ *"" ,: ""1"' ':
'K* tomu srovnej: / ; :
^''-' ''-d'
,.:...'
. y' -d
- d- Nebyly vydány provádějící zákony předvídané' ústavním- zákonem c.l¿4/
ddy* l96řdSb. o postavení národností v ČSSP, .takže' zásady ústavního zákona v ',
. - ,podstatné.mířeJani nemohou být prakticky realizovány.\
I5/ tráyo_na_2ráci /čl*6 paktu -o/hospodářských, sociálních á .kultur-d...
nTch^právech7"Č,l. I9/2 Ústavy/.
'd
* dr tomu srovnej-, dy
. ' .'y-'-. .:d.,./.
d^ 'dy^.\,d:
- Chybí právní'úprava, která by každému zaručila právo na příležitost.:
vydělávat si na živobytí-svou prací, kterou si svóbodně vybere nebo.přij-d
. mo, 'a to bez jakékoliv diskriminace vzhledem..k rase, barvo, pohlaví,ja- yd
d zýku,.náboženství, politickému nebo- jinému snýolení, národostnímu a sed
ciálnímu původu, majetku, radu nebo jinému postavení /čl.2 odst*2paktu/*
po st up upravený v ustanovení
^-Vládního:nařízení -č<*92/l95? So./pppř. ...
v předpisech o sociálním- zabezpečení/ nepostačuje, pro to že 'občan; :ieuá .
" ,y ani. jinou ' právní, možnost, domáhat Se 'rozhodnutí', že nebyl do zaměstnán-'
přijat z diskrimiňujících důvodů. Skutečnost, že, k takové nepřípustné

diskriminaci běžně.dóěházíy potvrzují např.-i novinové inzeráty/ v nichž
<se.oznamuje volné pracovní místo'--s; tím, že uchazeč musí kromě kvalifikačních, věkových a jiných předpokladů splňovat i tzví kádrové předpoklady,' čímž sa rozumí-členství v
/jindy se vyžaduje-"politická an- .'
gazovánost":' spod.-/, jakož i další požadavky politické- povahy.
úprava rozvazováni pracovního poměru ze strany organizace nevyhovuje,ypokud je v rozporů s.'. pakty o lidských'právech a s Ústavou vykládána '
ták, žp důvodem výpovědi átď. jsou i okolnosti,.které nemají 3 výkonem '
práce, žádnou věcnou souvislost. .
'
-"/'''.-y -/Chybí právní úprava, která by'zajišťovala- '"stejnou příležitost pro/
všechny 'dosáhnout v zaměstnání povýšení na odpovídající vyšší stupen, y
přičemž nebudou uplatňována jiná kritéria,- než délka zaměstnání a scho^
páosti" /čl. 7 písm.ó/ paktu o hospodářských, sociálních a kulturních*
právech/ ;
' .* .
'
' ..-, -".,..
... .
,.. y -"-*. . *, / ' ^ Formulace cl. .19 odst.2 Ústavy .o povinnosti pracovat, by mohla být
vykládána také tak, ze/ je v rozporu se zákonem núócné práce, pódle Čl*8
cest. 3 paktu o občanských a politických, právech.
.*, .-. * / /
16/ Právo n.a_stávku /čl.8 odstál písm. d/ paktu o hospodářských,so-/'-//'- cialnich"a**kulturních právech/*
K tomu srovnej:/ ' ';'.'-,'
.,*.'* /',/. '-i. ...
- Právo na stávku.má'být podle/paktu vykonáváno v souladu se zákony
etátu.zákon o právu na stávku a jeho realizaci'však dosud' vydán.nebyl.
/--Některá ustanovení právních předpisů, např. zákoníku práce /o pra-'
COVUÍ kázni/ a předpisů trestních /§ s zák.č.150/1969 Sb. o přečinech
aj./ mohou vyvolávat-dojem, že stávka je právním, deliktem: nejsou vý- /
řešený související, otázky pracovně právní, v oboru sociálního zabezpečení atd^,taká však, v-oboru náhrady škody /§' I75 odst,3 zák.práce/.
Třeba dodat, že.již na'vyp,zasedání génerální rady Světové odborové federace, konaném v prosinci I954 ve Varšavě, byla jednomyslně přijata Charta /odborových práv, podle níž je-právo na stávku základním právem pracujících a organizování stávky, účast na stávce atá. nesmí být důvodem
jakýchkoliv represivních opatření.
/ .
- .'17/ ?EŠZO_np_vzdelání /čl.13 paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech,"též^cl. 24 Ústavy/
,
'..-' yy\yí- ' .'. /
y K tomu srovnej': '; '. ;/
..'..,''. '.'-. ' '
'." ''.
.// .
.. -.-'.'./
Týber studentů prováděný v'rámci přijímacího řízení na střední,vysoké a . jiné školy podle platných předpisů omezuje realizaci obecně,- zaručeného práva ná vzdělání jen na osoby ke. studiu přijaté: mimo to ani
neposkytuje-záruku, zenebude docházet k diskriminaci /poskytování výhod/ v rozporu s. čl.2 od'st.2 paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. /'-;- -'.".-'.
y. ...*'. '<*././* *./, -ty ... '---/'.
.. .Studium .na středních a 'vysokých školách není * otevřeno všem; kteří o ne
projeví .'zájem, nýbrž je podmíněno kladným rozhodnutím příslušného státního orgánu V přijímacím řízení,.přitom se.v právních předpisech uvádí,
že uchazeči mají být.přijímáni nejenom podle svých schopností, vědomost-íy/zájmů.a zdravotního stavu,ale i.v souladu/s potřebami socialistické
společnosti/árovne-j -hapři § 1 vyhlášky ministra'školství 5SR č.95/l9P4Sb.
c?', přijímání ke studiu na středních školách/ tyto potřeby společnosti/
však ve'své.konkrétní podobě-nejsou známy, což v praxi umožňuje libovolné rozhodování^ zvláště,když veřejná'kontrola přijímacího řízeni není
dovolena. / .' '.',-'-. ' /<- '-. ,
yy.
-*'/./.;-'. /*-'-'--' .'.*". ' -'- - "/''"'/'*/
/i"
/ 18/ Svohoda_vĚčcckeho,výzkumu_a_tvnrčí_činnoati /čl*l5 odst.3 paktuo^hospodarských, šocialních á^kultumich^přávech/. ' ./-' .:' /:.-/..
tomu srovnej: ..<'-"..
.'...-.-..' <.../"
..</.
' -"Pormulace Čl.l6',ódstíl ústavy,
"veškerá kulturní politika v; československu, rozvoj vzdělání, výchova a vyučování, jsou. vedeny v,duchu
vědeckého světového názoru, marxismu-íeninismú", by mohla.vyvolávat do- /
žo toto ustanovení , jě v' rozporu: se závazkem podle Čl+15 cdst.3. paktu 3 so .svobodami a právy'zaručenými .paktem o občanských a politických ,
.právech* / , ,// -;y - /'*'. / ''// '
/
. .../ ..//.'./ -/.*;
-. -

/.'" I
-Z./'/; t /'Z
'Z.'; :;,
, ,, . - .Protože; vědecký; výzkmi; se . uskut eč
škol. :a< akademií , vědy .třeba.uvážlty/,zda požaďavkůmtsvobodyyvědcčk^hOyvý-/
' akumu/odpovídají ;právhí .úpi.av
vliv státHÍcbíorgánůyna^cin-:
/no'st vědeckých, institucí /srovnej
opatření předsednictva
-Federálního shromážděni^
a/zákon Č.9Í/I977 Sb,, kterými/se^ :
.mení a doplňuje zákon 0.5-4/1963 ysb. o. Československé/akademii věd^zá-/;kón. čZ39/l9eÓ/Sb. /o vysokých <školáoh//..S /ím/pak < souvisí/i celková'.pro-blematika .vzniku; a, zániku, .prac ovniho. poměru věd e ckých a ' věd eckpp edago- :
gických/pracovníků atd.y/problematika:publikace vědeckých/^děl /apod./j. :Z// :
/ Svoboda;vědeckeho/yýzkumU/nemůžo/být;rcspektová
proto,/že
stanovením-koncepcí/vědecké činnosti je/povařen:ministr'školství,/při-.'
?.em2/za : vypracování návrhu'plánu/rozvo je vždy odpovídá rektor vysoké/ t y /
Školy /viz § 21 odst.2pism.b/ a;.§' ..23 odst:.2pí$m,g/ /zákona .39/19*80 o, vy-".
:<spkých -Školách/..//; '
- y
/./ *
/'"-'/obdobně je/tomu, i .v- tvůrčí oblasti /postaveni a působnost-tvůrcích... .. .
svazů,, kulturních .fondů. a. různých orgánů a, organizací; působících .v této/;
oblasti ,/realizace * autorských práv atdi/Z / . . ^ y
///-;
'/.l9/^eskoslo.vehská_repub
Z--'-/"/ < s&YE^^_oba_gakt
- y;/.. / 'YO-Ra^stathi_Bříslus
/ v tomto/světle-by bylo/ třeba; posoudit.nynější/velmi nejasnou; a/slozi-;
tou úpravu státního občanství, zejménatež pokud/jde o.oprávněni stát-//
nich orgánů rozhodovat/o. odejmutí -státního/občanství ./měla .by .být. dána;.,
možnost pouze/zániku/státního občanství :.na 'základě/skutečností přesně. / ;
v zák^hě:Stancyenýchy /a to taky* aby nevznikal stav bézdomovectyí.-.a aby/:/;
/i jinak .toto opatření odpovídalo pravidlům-mezinárodního, -prava*;.
/

. /"-y/: xxxxxxxxxxxxxrexxxxxxx

'/'.Z/'

t^yjy

Eókument_charty^22-$^_8/l9e^//;
. ../'.Dne'/26.b,řezná i9p5Z.se dožívá*-svých' osmdesátých narozenin/profesor, dr../
Václav Černý, český literární, vědec- - a- spisovatel. V /první, republice se- //
u/ p.X.Šaldy habilitoval/jako/docent románských/literatur na./íilosofioké//
fakultě/Karlovy univerzity,;po válcc/so/na univerzitě;stává profesorem//:
srovnávací a. obeché/literatury.^ 'Za . války se Václav. Černý zúčastnil proZ/
tinacistického,odboje,.byl vězněn a za odboj vyznamenán.. Byl členem ;Čes-.
ké národní/rady* Před válkou a ještě první roky. po ^ní založil a ^redigo-;
val; jeden/.z: dominujících časopisů č
Kritický .měs.lčník.proy/;
fěspr váblaV Černý je autorem řady/vedeckých/studií/z'^
/
^a/ filozofie -.a .naposledy .rozlehlého díla -Pamětí , nahrnujícího čtyři d.es:e-/
; tiletí vývoje ;.souč ásných,; českých, de j in a myšlení*; Jeho. vědecká. ;dí.l a;. do/;"/
-sáhla, zahraničního.věhlasu a profesor Černý'je čestným.doktorem fráncoůy;
zských uníverzit/Ná . počátku padesátých, let byl Václav, Černý, vězněn/,a/ppy,
/propuštění .z .vážby byl/vtlačen/do .ústraní. Kritický měsíčník být .zástavy,
ven,/ profesor./Černý.musel odejít z/uni verzity,' byl/též/zbaveuyčlenšt
v, organizaci/spisovatelů.' Navzdory těžkým omezením* jeho vědecká prácí.;- /-."-'
a'.kulturnímu vl/vu/uč
objev/Calderoncy//;
;vých/dramat,/ za což . jejE*r álov.ská španělská. akademie/ odměnila; čestnýmy/y
č.lens t vím-. / profesor Václav. Č e.rný - j e: j edním. z. prvních; signatářů - Charty '.7.7;
a, je/jejím aktivním činitelem. . -.
'-;'-//'-y,/'-'
/....jménem^
ný/dopisytohotp/znění: ./;
;// '-.
;///- 'tly;// -/prahý . pane .profesore!,- /^y//. Z/ *;/ ^/.-y/^y/.///;/.-''-/y-y/-'-/:y;-/y;ty;-/yy
/ /.;/
--. ze^srdceyvám/blahopřejeme, ;k'80,.haroz.eninám..a cítimc;rad.o'st.',/že s.l/á/^y'
mi*;múŽéme./o,'sÍavi.t./
;.--;;;;-/-/.;;/...
;/Jsme. všichni v Chartě/.Y^y-aí./b
Vašimi/obdivovateli a pro mnohé.; z nas by. bylo ctí: považovat/se za/Vaše/Z.

. žákyi třebaže.-jste poslední, desetiletí á až na/krát-kou.Vyjímku.ani v
.^desetiletích, předchozích: žádnou katedru k dispozici neměl.Síla myšlenek
..nemusí ^být. podepřená silou moci, aby" nelila .působit. Jste pro nás příkla
dem hrdého, češství, hluboké- vzdělanosti ,-',\světového. rozhledu'.a neutuchajícího tíhnutí ke svobodě. Vaše díla.jsou inspirující; nejen myšlenkově
ale .i jejich.-čcština yc nevídaně propracovaná^ rozvinutá .do-. hloubky , a .
krásná,'pravý-'náš rodný, jazyk, na nějž 'díky Vašimi knihám nemůžeme žápomchoutva .opněj nedbat/Vaše díla z/poslr^ní ;doby^ esej'0 smyslu naší kul
.tury, : o '?^asar'ykove dědictví ¡Knížka ..o Babičce-, a zejména... Va.se Paměti pat
:-:ří,'k;tomu nejvzáčnějšímu,co dnešní česká:-literatura'má, .a teší .se zejména zájmu mladých.''lidí3 .:ÍY ' '''''i''-''''"':.;:-'-^
'život., drahý pane.profesore y v': nás vzbuzuje nade ji.Můžete si věru
stěžovat na nepřízeň móci, a to jak v letech nacistické okupace,.tak po
roce 1948. i fv. ictoch' sedmdesátých, mocí, která, vás vyloučila z veřejného působení* A přece. .Váš-yliv.*.nezaniká .^ spíše naopak*.z čím větší "pro.kletosti" jíž Vás stíhá oficialíta,/ 'promlouváte-,'.-tím.-jě--Váš' hlas-'.slyšitelnější, všude ;tam,. kde chtějí slyšet pravdu a pídí -se po, ní.Ta váše
neúnavná vůle uchovat si : vše, c.o, tvoří/evropskou kulturu,.'nám vdechuje
víru, že nikdo nežije nadarmo, 'kdo se sám .svého života. nevzdá.Vase činnost, a .Váš. vliv nevůstí do . prázdná/ jak by si-to přáli nepřátelé, pravdy
vultura trvá.y kontinuitě generací a myšlének/ a Vy jste/též! jedním z
významných mostů/ které spojuji národní minulost s přítomností,My/-kteří se nehodláme yždát vašeho dědictví- a majíce Vás zapříklád, doufáme//
že. nic z .toho, co jsme se od vás naučili, héupadne. dó;,zapomenutí. .
... Máme:.Vás,; paňe. profesore,/rádi, ctíme- vás a, jsme ,hrdi ná.-to,' že patří
to ke společenství Cnaryy 77, jejíž prohlášení ./jste taky šighpval a o
jejíž práci-jste/ se' nepřestal zajímat. Zvláší bychom chtěli, zdůraznit^'
.ž/ '.js.tc .se přimkl k Chartě a c¡".artistům;, když .její .představitele postihlo.nejvetší pronásledováním Váš příklad/'vážený páně profesore, řadě z
has \ umožnil dobře', se- orientovat' ve.¡složité situacr . společenské.' i :Íidskě
A' spolu s' jinými'významnými.'osobnostmi byl jste-pokaždé mezi .prvními ,
iktěří se nahlas, článkem nebo podpisem pod protest, zastali pronásledóivnnýcht
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: Dekujeme vím jménem signatárů charty 77'za; všechno ^ co velké.a dobré '
;js.te",učinil- proyčeskou,kulturu, pro Český národ a jeho sebevědomé pově.domí,pro sepětí české kultury, a kulturou celoevropskou a/pro nás jazyk:
dekujeme'vám,-že 'jste nám dal příklad 'svým' životem/a svou hlubokou vzdělaností,děkujeme vám za'.všechno , čím se mohla .obohatit naše znalost,.. haŠe .mravnostyi. nažo láska ''k národu, z něhož pocházíme/,'Doufámo^;..žeii činnost ^iarey 77,/jčjí svobodomyslné .pnslání a: vůle...k pravdě.,- bud$. jednou
hodnocena s. vděčností, jakou cítíme/my k Vám* A jestli tomu;tak;bude, :'.
iýážcný.-pane. orefusore, bude Lc i.Vaší. zásluhou*;,'/
..'/."i'/.' . / / l i l
'..;. .
', /Přejeme/vám, abyste: byl. zdráv.a abyste. Se 'tesil z vlivu, a< významu,'"
který :Vás živp.t a^aše.díld, pro násrn-ác^:.'//
.-/'/'////v Praze/dne
března .19P5 '-''-:''.';'
' ' ''' /'/ '. / / ' ''r . / ///-/"./''/.-'
'Jiří .Dicnetbjer,-.
- Evakantůřková-. .
/Petruška Šustrpvá
mluvčí Charty/77
. ^ . .mluvčí; Charty" 77
mluvčí Charty 77/- ...
/ - ,/r Z''.-.:;= /..-..-.:/../'-:. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -.- y /'.'.
;; /'/'
Sdělení V O N S - . / D . - ^ u c n a j,Vanea pravomocně, odsouzeni/ ;/.
-'.' * ^
Senát:-., kra jského soudu y Českých Budějovicích' za . předsednictví .JUDr/'Jaroslavy/FrybuSOyé zamítlo dhe/27.ůnora,19F5 ve. veřejném zasedání.odvolání ve- věci Dalibora yrucha a. Jiřího Vandy, 'kteří byli 14,/! edna 19S5.. okresním soudem V' Českých. Budějovicích' uznáni' vinnými.: hanobením rasy / náróda: a., přesvědčení p o d l e l b p b tr.z. n odsouzeni :káždý k petiměsičnímu/,
'nepodmíněnému, trestu odnětí svobody//viz .naše/Sdělení .Č.419/. Zřczsudku
Okresního soudu vyplývá,' že-voba odsouzení zpívali" hanlivou píseň o lik?vidací'komunist'ů-,a .při různých přílcžitostech/vedli politické řeči za-*
měřené proti členům-FSČ a/kritizovali společenské zřízení'v OeskoslovenskúiRozhodnutím. krajského , spudu se stal/tento rozsudek 'pravomocnými /
/Zasfáváme/názor/žp t.rcsťní,stíhání/a věznění mladých , lidí -za tzv. protistátní písničku nebo za výrok proti
jimiž Často:projevují svou

nespokojenost' á veřejnými záležitostmi., v z^emi/ je. represí namířěnou -pro./ti jakékolivkřitice^společ&nskýcha. politických pomern^Přóto je takový"
soudní postih nutno.' odmítnout .'s' poukazem'na svobodu slova," a to.i tehdy,
jde-li o/pťojev .primitivní či vulgární, y , "
r.r;
.
ň.:břežh'á'l985: "'.'.. ;
'.-'. /Výbor uá obranu nespravedlivě stíhaných; .
: i.',; - ;y
/:;,.'/'^ .'-, : 1 Scskóslov.enská.iiga pro lidská práva . / r ' .
':"č,Ls'ň Mezinárodní federace prC. lidská práva
.l.-r....'
' xxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
.'"''''."'.
.Sdělení V0^Š'vč*'427 /Lcnká MařoČkóvá znovu p-r-d.s/udcm/. ,-.,
:<//'/..
^.^rřed^cda^sen^turokresního šoucuvPísku/JUDr.Miían^Frišm^n-nařídii/ha .
.Í'3 * března Í9P5./ha 11.hodinu do. čísla dveří 39 v. l/poschodí budovy .okresního soudu v písku hlavní líčení y.trestní věci proti"Lence HfarcČko.vé,
'jqdnadvacetileté zaměstnankyni dopravního.podniku.Metro.jak Jsme již c.známili^viz hase sdělení-e*4ll-bylá henka Marečková nno-.'8.1cdna 1984.odsouzena okresním soudem v lísku k trestu' odnětí sVobodý v trvání jednoho
roku s podmíněným odkladem na dva roky pro trestně 'činy hanobení republiky a jejího představitele a hanobení státu světové socialisticko'soustavy a jcji'hc představitele.Takto tehdy posuzoval: recitaci pásma-jejích
vlastních veršů;na literárním Úterku v -]?lubu mlád'ých;.:aůtorů' v Pisku.Kraj
ský. soud .v českých Budějovicích -tento rozsudek potvrdil.Ministr'spravedlnosti Antonín Kašpar podal.vsak 5.října 1^84 stížnost pro porosení: zákona,kterou hejvyšší souď ČSR projednával dne Í5,11.19'Č4-'V senátě složeném z předsedkyně jUDr.Marie Dojčárověa přísedících JUDř^Pavla^Jandý^á/
Jin)r-J.ráciava Mrzeny rozhodl,,šc 'rozsudkem, okr. soudu: v. Písku z/Q.února- //
19P4 byl porušen zákon ye prospěch'obviněné, rozsudek' okresního soudu/
zrušil a okresnímu soudu nařídily*aby ve.'věci jednal znovu s tím,že obviněná' recitací .svých básni naplniia .skutkovou podstaťu.ťř.činu pobuřo-;vání pódleyKlOOoást.l/písm.a/ a c/ tr.zák.^Tento právní názor ncjvysšíhó
áouďú/je pro okresní soud závazný á Lehce'Mareřkové -brozí/nyní trest odnětí.svobody' od šesti; měsíců, do tří'; let./.
Dlouhodobě pronásledování 'lenky Marečkově považujeme^ za flagra.nthí porušení prává ha svobodu slova a. za útok.proti svobodné umělecké/tvorbě//^
7.;. března I9P5
.^
Výbor .na obranu; nespravedlivě's tínaných/ :
'.'.-';/..
.:. / ^ -;
Československá ;liga pro lidská práva ^ - .//'/
"*.' ,. .r . . ' . . . Č l e n Mezinárodní , federace pro lidská práva* ..
/.:x:xxxxxx'xxx'xxxyyxxxx ^
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/'.;'..;:.' ";';

Z '//

Sdělehí VCYS c.^2? /Odsouzení Lenky Marečkové/
'
Senát: okresního soudu v.písku .žá předsednictví JUDr.Milana Fri-šmana /
'odsoudil dne 13.března I9P5 jcdnódvacětiictou zaměstnankyni doprávhíhó '
podniku .Metro'Lenku Marečkovou'pro trestný 'čiň pobuřování pidlc-§1.00 ,' /-.-':,
'Odst/l,píěm\a/.á c/ tr/zák. k nepodmíněnému trestu,odnětí svobody v ťr-y.
vábí''sedmi: měsíců V. í,nápravně, výchovné skupině.Dva měsíce' '2 toho/již;
Lenka Marečková odpykala ve vazbě.Prokurátor ani obviněná se. nevyjádřili,
podají-li v zákonně lhůtě odvolání/rozsudek přp.tc nenabyl právní .moci.
0 -případu. Lenky. MarGČkovc jsme již. informovali ve Sděleních č'^4ll'a*.
427- Ý hlavním líčení, které právě proběhlo/ posuzoval písecký"soud přědnes.básní;Lenky Marečkova, jakc.tr
jsa vážáň/práyním/
názorem Mejvyššího soudu, který,zrušil přcdchoží pravomocný-, rozsudek.v
teto věci/Prokurátor tentokráte;záda/.ncpccqínčný;trcst při.učiní hráni-/
ci trestní sazby,která je v daném případě sest měsíců,až tři roky.obhájce še. domáhal/podmíněného trestu s poukazem na to,/se z původně stanově^/
ně dvouleté zkušební Ihůty.užuplynula.polovina.Soudní.jednání bylo ve-//
deho .korektně.Abáurdita případu/ kdy/je/souzena dívka za přednos svých .-'.-<-'
vlastních: básní , n-á :ofi'ciálhím:<:Íi:ť
Čňostíyžě 'aútórká/básňě Smrt/
hanobit; L.Brežněvá, byla soužčna'-v dch/pohřbu K.Serhěnká,při čemž , tr^stn^ .
stíhání se/táhne funkčním obdobím již třetího Rrežnévova nástupci*
žcna/zayýysloyohí/.
svých údliťlckých/házůruy ktdrě.^rdjěvi^

'' rozhodnutí píseckého .soudu a c^lé-trestní 'rízehuks kchkou Marečkovo,! od
; mí tnout jako pckuŠGní/xákladníchřObcanskýck.svohcd a/lidských praví "'-'<.
17* března 1985.
kk . ; . . Výbor na obranu nespravedlivě ¡stíhaných:
//'".. ":/-/"' '*-<'' ' ' ':
;'..* ''kk < k' československá liga pro. lidská, práya. , -k*' . '
' / ; / - . / :- .'
'
'kk'..
' člen Mezinárodní 'federace pro lrdská. prává
xxxxK'xxxx'.sekxxx-xxx.x/.'Ý;'' "k
/*' .'/ ///'./r .'..-'
/Sdělení ÝCNS č+ 429 /Zásah státní'bezpečnosti proti'nezávislé kulturník: k'.'.kk '// '
'' /',''*' ' ' činnosti/..' k ' -' \k / .
''- \ 'k:.'"/ .. ;. '.'".'' k"
-k/jak již oznámila/otevřeným dOjDÍsem'.pře'zid'entn.re;publiky;z.l2^ března.
,l9P5/mluvčí chartyk77'Petrukka' Sustro'vá//byÍo/ z vily,-manželů ^Václava šo
/vČíka.a Zuzany Novákové/v'přázé na Babě ďnc 11.března 1Q?5 kolem 20^hodiny eskortováno policejními.auty.na krajskou správu. SXB .do gartolomšjs
:..ké- ulice Celkem ks/lidí', kteří ve vile sledovali dokumentární film z.ja
ra Í9n8. Nejméně třináct,pravděpodobně vsak patnáct lidí, bylo na.48,ho.
din uvězněno.ZtohobyloŠGstsignatářů Charty'77 včetně dvou .jejích;
mluvčíchvýilmovéYpřcdstavcní.bylo již dlouho předem, určeho na llkbřcžná
a okolnost, že- toho dne bylo oznámeno.jinirtí KkČkrněnka 'byla/zcela' náhod
/ná^/Četn^^tkío^^m. nozávisÍě/kulturňí,činn
; Československu rozvíjí, svědoío nezdravých.kulturnichpoměr.ech.Proto s
/také občané y soukromí seznamuji s dramatickou =týorbou^poczií,poslouchá
/jí vážnou hudbů,pqřádají přednáskyknobó si promítají umělecké*Či dokumc
/tárnífilmy+O to závažnější je, musíme-li< konstatovat,: že se.státní bez
/pcčnóst póku^ilakjedno\z prostředí hezávislé.kultury likvidovat.jako.ob.
yykle. při. tom .mnohokrát porušila zákont,především zákou o SNBY'poúlc něhož/ po 48 hodin/ýězhila-31ó q.. tzvi žajistěni-hejméně 'třináct , předvede.- /
ených^ŽRjistit jd.totiž/možno jeh.toho/^kďoivýtřžnostmi,nebo jiným/nepři
/stojným/ chováním narušuje iieřcjný pořádek.Promítáním filmu;,v soukromí ,
nelze veřejný, pořádek .narusi
zajištěných' konali příslušníci '
/Rte ryze formální výslechy,/jen aby mohli dovodit/ jediný, možný zákonný/
/důvod zajištění, tj.provedení potřebných služebních úkonů.Tím,ze něko^
kolik desítek uniformovaných i neuniformovaných'mužů/vtrhlo do vily,porušili domovní svobodu.policejní .síly byly opravdu mohutnérodhadují s.e
/^akpaďosátVmužů a patnáct, vozů.Osobní svobodů porušili v- 4'p: případech,;
Prováděním po.-všechno domovní/prohlídky^, při níž odňali . promítačku.,filmy-šlo o f ilmy .oi céetě E.Bcnéše. na Slovensko ' a; o. jeho/návratu do Prahy
v.r*l945, které.ř.ěly být ten večeř také/promítnuty-psacíjnkro je,plakáty
atd.,překročili hrubým způsobem, svoji přayomóC/protožekd
lea může být prováděna jen způsobem, který: stanoví trestní, řád, a to jako součást'trestního řízení.Protože se . jim/při-vpádu do. vily..'..nepodařilo
najít.promítaný film z r.1966, vrátili se s majitelem Václavem.Ševčíkem
v noci ď o vily a.konstatovali,/se mezitím.zřejmě někdo z předvedených a
/již propuštěných, film odnesl.Ponižovali pak.druhý/don;pana Ševčíka^ //
když ho nútiii/. aby v teplaných á trepkách-což jc/povinná//'unifor<na''za/jištěných v celách/předběžného ža.držcní-zvoiiil u sousedních vil a přeď/
nimi se.dotazoval sousedů, zda neviděli někoho v noci/ kdo,by. pro film
do vily šel.Pod hrozbou trestního stíhání/stanovili'panu Ševčíkovi ultimátum, ržc* musí v krátké/době po propuštění/film sch'nat;,Sc/stejnou.hroz-.
b..cu/žakázalí;P^Ševčíkovi ^'okovanému prvním stykem se státní/bezpečností
aby se stýkal s ckartisty.Řcprcsálie zasáhly .i jeho syna,/který byl;eskortován ké/avému ynjdnskému/útvaru/v západních Čechách,.kde vykonává,
:vojenskou.'sl^
a vyslýchanými byli lidé,kteří pracují ve vědeckých- a výzkumných ústavech^'v.televizi/a vc.školství<Je,tře/ba, se obávat, že budou postiženi a že, o/ jejich postižení se veřejnost :
ani {.nedoví,protože v. obavách z dalsích/řepresálií/se budou .snažit vše uta jit.
;„ - . -'"< < " -. - '
' Mnohonásobné,poru/eníkzákona a, zneužití.pravomoci je prostředkem jak.
k individuálním .postihům, tak/ k/celkovému ¿astraše-ní všech těch,kde sc
.¡zabývají.nezávislou kulturní činností, což zdsleká/n^jsou/jcnkchartisté*
lp*bře2na 19P5 Výoor.ha.'. obranu nespravedlivě stíhaných
- .Československá liga pro- lidská práva
: '..k/
--./:'::/- -.'-.-'/
-.." či en Mezinárodní federace-pro; lidská ,přáVa r"
=*-.-;-''/.' . '-, = '. .".---. : -. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx -

Sdělení vnhts c. 430 /Obžaloba'.katolického kněze Adama Ruckéhó/ /
-' Okresní prokurátorové Frýdku-Místku: JUDr.^rantisck.Juřočká vypracoval
dne 23'lístopadu 19P4' obžalobu proti katolickému knězi Adamu .Ruc.kémú',har.
- p.ledna 19^1.^ bez státního .souhlasu,bytem/Bukovocč.62^okres .Frýdek-Místek/
- přechodně' Třinec,hřbitovní'6,okres Frýdek-Místek.v obžalobě sé praví¿že '
"v době nejméně od r*l'9Pl do'r.l'9P4' v.Třinci,Stříteži a jinde jako duchovní římskokatolické církve/bez souhlasu příslušných .státních orgánů pro-...
, váděl v bytech soukromých, osob nábožensko obřady,čímž mařil státním ó.rgá^
nům^dozor nad .nábnženékými obřádyi a-ťím spáchal, trestný čin maření dozo-;-;
'-/ rú had církvemi, a náboženskými..spolčnostmi podle § 1?S tr. z*" Jeho údajná .trestná/činnost měla 'spočívat v tom,, že kolem/sebe vytvořil skupinu- .:'*..'
^ mladých licí, s nimiž. se. setkával, při'přiléžitosti-^
ných významných' událostech v jejich* domovech.Zpívály se'přitom světské '
i náboženské píšně.vkrámci setkání si přítomní Četli úryvek z.'bible a modlili sa'A.Rucki vysvětloval přítomným'různé--pásáže z bible.Hovory se,-:iýkyly. kromě jiného .též církevních otázek, kdv obžalovaný vysvětloval různé náboženské problémy. . .** '
- Z'. ':. '.''. '/'.
:
většina svědků popírá, že bý setkání mělo čistě náboženský charakter//;.
Obžaloba sb opírá o výpovědi několika svědků^kteří ve svých výpovědích /:.
/ pouze popsaii'průběh setkání.Ahi jedeň.. neuvedl,-že. by se konaly obřady.
ciibohoslužbyojakéhokoliy. čruhu^Tím -víc^ vyniká absurdita obžaloby.
. .-'- při hodnocení-osdby Ob/alovanéhose v obžalobě praví, že-+'od. svého nástupu do funkce * se pro jevoval., nepříznivě', z hlediska poměru, ke/áďruzení katolického duchovenstva Pacem in terris.Je plně oddán, církvi- a ke-: státní
'správě/má-vyhraněný posto j.,".J<r tóndančnosti této charakteristiky není třeba dalšího komcntářo.Pravým důvodem k obžalobě je skutečnost,ze AdámRúcki až/do ztráty svého souhlasu v lete 19P4 'měl velký vliv ná věřící mládež a snažil s e s ní navazovat neformální styky, což se příčilo státním-'
.orgánům*. - '.
-.
-.
/
- .
- ^<
.''.'.;- pne 14.března :19P5 .proběhlo u okrasního soudů ve. Frýdku-Místku hlavní ./;
líčení/Průběh- a výsledek, soudního jednání nám není,prozatím znám. //./ /:./
19.března 1985.
. ./,--.' .../ ', '
,, . . '"/.,
/
'/ /
/:*'.,':

- výbor na obranu/nespravedlivě/stihaných...
'. Československá liga. pro lidská práva -//". ,':'.
- .člen Mezinárodní federace, pro. lidská práva '
' xxXxxxxxxxxxxxxxxxxx/
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Páělení VQNS č.' 411-/Adam Rucki odsouzen/
'.' "", : -//''
. . ve dnech 13.al4*března 1.9P9 ae konalo hlavní líčení v trestní věci pror ti katolickému'knězi Adamu Ruckému /viz naše'Sdělení č.43o/.Seňát okres-/
ního soudu.ve, Frýdku-Místku uznal A.Ruckého vinným ve smyslu obžaloby^a
/odsoudil ho ke třem měsícům odnětí svobody s. podmíněným odkladem-na írók.*
i/: průběhu hlavního líčení bylo slyšeno. 22 svídků.Předseda senátu sp/óp-.
konce , ó výchovném působení A.Ruckého na/věřící mládež/vyjádřil kladně , ,/-..
'nesmělo by však prý obsahovat náboženské.'prvký.Neformální setkání obžalovaného. s mladými lidmi, v i-jejichž. rámci se četly/a vykládaly úryvky 2, bible, kvalifikoval/soud jako setkání čistě náboženského rázu a.tudíž/za^
klada jící skutkovou podstatu tr. činu maření dozorů nad'církvemi aPnáboženskými společnostmi podlé §- 1'7? tr.z./horní hranice sazby,dva roky/.Vý-i
'mě-r.u trestu .při/doirí. hranici sazby odůvodnil předseda-senátu paradoxně/
společensky prospěšnou stránkou, výchovně'činnosti Adama Ruckého/Proče-s ^
.vzbudil živý . ohlas vé- farnďstech Ťřincc/a/§třítež,kde A.Rucki až de ztr.á-'
ty souhlasu v srpnu Ip.p/t působil jako duchovní.Po oba dny stálo před /sop-'
dní místností asi PO.lidí, z. nichž v první'den bylo vpuštěno asi patnáct.,
druhý, děn 'okolo Šedesáti účastníků.
,/' / ;'- i
:*/-',
: Smyslem odsouzení Adama.'Rúckéhd je ochromit náboženskou aktivitu knězi
i/věřících a vyvolat v nich strach z jakéhokoli'neformálního setkávání/';/^
21. března I9P.5/ /
.//: výbor áa ,obranu/nespravedlivě stíhaných/-'/
."" .'-,',/''.;/.;..//.. geskoslbýenská liga pro Ijdska/přáva, //v
' '.:-..'-..- člen Mezinárodní federace, pro 'lidská práva //-.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-Ó^ňám cni.c' V Q N S č . 412. /Ódsúd en i é trp c'h*- kat o li k o v/ Vv. Bř a.tisl a v ¿y,/- ;
//*' V.dňcch
konal c na-Obvodncm.súďó Ératiala^a: lyiůa-/.
/vné poj.ednávanie. vytrcstn.cj věci. proti- trom mladým íuSom-Alojzoví Gabajo.vi^reňislaypvi:^
spáchaniatrcstného činu porušoyania predpisov o oběhu/tovaru v styku s',.cudzihoU' P'ód-: ;
:1a § 124/odst.ly2^tr\2..Predsedom'senátu bol JUDr.PávolLošíák, prokurátorom Ladislav Tfuruc*
DokaBovanie pozostávalo z výsluchu obžalovaných a z oboznámenia písom-*
ných dokladoviTrája obžalovaní nepopjorali-, žc .išli ňa .polsku hřánicu S
tým,-že sa .tam stretňú s polskými* občanmi,ktorí přinesu náboženskú litera,-/turu,,.v/slovenskem-j'a
tom vsak nič závadná,/ protože nehodlali prpkročit státnu,hranicu .a- dovoznáboženakej literatury.do ^es k o s 1 o v ens ka': n i e" j o; z akáz aný .Dokonce : 1 it cr a /
túra/všeobecne/je oslobodená od. cla podia'colného. sazobníku*Feby bolo . '
možné bežne dostat náboženská literaturu napr. v knihkupectvo církevných
nakladatelstev charita alebo. Spolok sv.Vo jtocha,/heáli by prc literátů- /.ru na polské hranice. / - ."<''''../.
' - .//^
í*y.
/Obžaloba vyčíslila hodnotu literatury'',- ktbru. obžalovaní máli doniest^
na. výše. ?9 tisíc PTěs.Prakticky , iělo o údajnú hodnotu obrázko.v s/náboženskými motívmi,' któré boli v ruksakoVynájůčných pri obžalovaných.Obrázky, "ani.dalRiú literaturu však súd.nemal k dispqzícii,/preťoze.poíská políci.a
ich Čs .eřgánom nevydala.hodnotu .'obrázkov určil.iba odhadem pracovník .šlovénského církevného nakíadateístva přípravného kónania na základe jedného'; e.xcmp.lára z každého druhu /boli dva druhy/,které polské orgány vydali
ďó československa.Odhadca nebol osobné'.vypočutý prod ./sudem.
.y //. // * .-/.y//Cbhajcoyia obžalovaných v Závercčnej rečí požadovali :ioh/osloboďcuíc', '
pretoŽe § 12A.tr, z- mpžho použíí len/pri dovoze věcí,, kterých dovoz./je
bu& zakázaný alcbo nějakým zposobom regulovaný., co/na. náboženská liter,atúru neplatí.Obvodný prokurátor'ž.iadal^..uložénic ncpqdmiečných třestoý.ob-'řálovnní v záverečnom slově zopakovali,žc sa. hecítia' vinníya literaturu /
sa pokusili donics*. len preto , ze ako 'veriáci* .mali záujem o '.nábóženskou
.literatúru a y
skoslovensku / ju:. nemohli zohnaK iným sposób om.' / .
' Senát obvodného sudu uznal obžalovaných, vinnými , a odsúdil : ich k/nepod--. mieně;Čným:t'r&st.om odnetia slobody v.trvej napřavno-výchovnej skupino/
'AÍójzá áabaja a .Branisláva Borovského ha 18/mesiacoy každého a Tomáša Koh/ca na 16 mesiaccv.Rozsudok nena.budol přávhcj moci. '
,y-'.po formálněj stránke bolu pojednávanie vedené korektně.Prvý a .druhý den <
boío přítomných na. sude asi 5 0 . a ž 60 prevažne mladýchyíud^,sympatizánťov
š./obžálovánými\Predse,da senátu pustil; do súdnej siene ..asi
íudí,koíko<'..:..
so žmiestilo .na lavice v súdnej sieni./;Po, oba.prvé 'dni trvalo pojednává- *
nic: nsi 4 hodiny,třetí den bol vynesený-ibá rozsudok.Prvýdcň bol přítomný v súdnej sicni medzi ostatnými přítomnými/aj' biskup .boz statného sú- '
hlasu ThDr.^orcc, který po/skončení/ pojcdnavania vyjádřil chlapcom svoju.
výbor na obranu nespravedlivě etíhaných/sa ztotožňuje-s obhajobou troch.'
mladých katolíkova .považuje/ich-drastické odsúáénic'za bozpreďedcnčný
případ útoku na'práva yeriacích a yŠo.tkých občánóv,. na práva,ktoré sú zaruč.oné článkom 19 y^dzinárodného paktu o občanských a/ politických právachy
22*tnarca 19^5 ' 7'.<;./
./ výbor na/obranu nespravodlivo' stíhaných^
: -*/' '' .'.'.* y -'*. .
- ' .-. Československá-1 jgá pré ludské práva-- í. ...
člen..wedzinarodné .fcdcrácio prs.íudské práva
"

...
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-yí-jřa.k/známo,/Řuďhlf 3attěk,inž.&nyr/a..sócí
Charty 77..a/čle^///í/.
VCN3,hlásící, se k myěichkám. nezávislého socialistického hnutí ¡byl, v'.'čcř-.'
vnu 19PC uvězněn a po yícě než roco nesouzen zprvu k/sedmi a půl.,u ódvo-' , .
lacíha soudu k pěti a půl letům odnětí Svobody pro; trestný čin podvracení
republiky,jehož sé měl dopustit/Činností vc VONS, v Chartě-.77,psaním do-/pisů Socialistické, internaci onálc a. C.Palmému. atd. ,a,pi-o trestný čin uhlí --,
žeňí na zdravílobvinění 2 tohoto tr.činu bylo.však pouhou konstrukcír-*

Rudolf Báttek' má být propuštěn, na/svobod.u.'.ll.nebo 12'. pro siňce
Pb
lá.třť. jcno věznění neochabují intervence v jeho 'prospěch. Jého. propuštění y. *'
:./požaďu*j'e
77^V0NS\četné zahraniční instituce,órgánizac& 'a ta.ké vlády různých zemí a pdsl^^i různých parlamentů. .. ' ;dd y'd
^
=
Pudolf Battěk je v iT.nápravně-yýchcvné skupině*.v posledních leteóhy
je vězněn, ve věznici ^'Ostravě,kde má zvlá^í upr^věny/podmínký výkonu^
y
. trestu/vytzvy izolaci.Podmínky v izoiáciýkam bývají političtí vězni Čas^y<
to umísťováni, jsou dosti různé a situace , je. závislá' . ^
jéké
.mají spoluvězně,; podle zákona nikdo nesmí být-a s výjimkou kázeňského ;pa- .
trestání; samóvazbou také skutečně není-vězněn.sám. V tomto ohledu si Řu" doli Battěk nestěžuje:takd další.<pocmínky. j
jáoů-dvšěm v rám-:
ci přísných ústahovéní-relativně dobré. Jé. povinen. praccvát+Pracovníyvý-y
ken-jde o drobnou manuální práci-je^normován. Jednou.zá 14 dní- smí napsat dopis^příbuznýmíjeďn^ú.sá půl roku' je povolena/návštěva.rodinných
příslušníků a předání dvoukilového, balíčku,při poslední návštěvě '9.března
byl Ř.Battěk v dobrém psychickém stavu a- v relativně dobrém somatickém ,
stávu^šedešátiletý Rudolf Battek trpí/chronickým'alcř^yckýmdas^máte^:' i
kdy? je Ostrava průmyslové město, jeho. potíže jsou minimální ó podstatně y
menší než např.-. v prvním roce jeho věznění
'poslední době přibral"i ha/d
vázo: vyjádřil se,že.množství jídla je. dostačující.Na dotaz manželky,ho- ,
; chce-li podat nějakou žádost-či.stížnost /mohly.by se.týkat jak-vězeňských
poměrů/ tak i jiných záležitostí/,odpověděl záporně.po celou dobu/svéhod.'d
-vězněni mohl sledovat některé televizní por'ady, číst.'knihy podle vlastní- iy
ho výběrů á' ze- svého kapesného odcbíraťncviny a časopisy/ '
.'-:'./¡^dy/dy
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX'.
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- E^ciBkusi_o_rrávu_na^qějiny '
''.../í^^
' Diskuse ,ktcrou vyvolal/loňský dokument charty 7.7- Právo- na dějiny',dáie' -. -,;'.
'. pokračuje.Pro nedostatek místa nebudeme vsak moci nadále zveřejňovat jed-,
notlivé. polemické hlasy,snad.až na odpověď,kterou píše Jaroslav Mezník,/^,/,
na.staí Dějiny a dějepisectví Jako kulturní' fenoményjkťerou jsme/ publikovali v č.3/py.Těsí nás v?ak,že příspěvky'do diskuse mají v pražském .sami-d
. zdatu/značnou, publicitu.Nedávno vyšlé 2 .číslo ..Střední Evropy přináší.'napřd
Mezníkův kritický, komentář,sta'^',Dějiny- a dějopiscctví a JehliČkův Hlaš
k Českým dě jinám,' ale' také člándk/slbvenskéhoíhistorikaMa.sighatářaChár^
ty . ?7,3Í jícího- v'NŠ3,Jána, yiynárika "Charta 77 ,á diskusia o.'historiogra-yy
. dí i",který vyšel. v. letošním únorovém čísle Národní politiky* j.Mlynařík; vy/
něm ..polemizuje- s 'dopisem čtyř pražských historiků,publikovaným, v Listech/ *
. č .5/,"/. a zejména pak s kritikou Milana "díbla, zveřejněnou v. Informacích;o/í
Chart ě 77 č:ervenéc-srpen 19P4 . Budeme - vás nád álp inf ormovat alespoň b . yz-y.d.
niku jednotlivých, textů.a. vývoji stanovisek.Dnes si vsímámedvou hlasů:' / '
.Ladislava'-Tehli'cky. a. Petra Uhla. . '
;ď Ladislav Jehlička ý I5 stránkové ,státi/Tlas k českým dějinám/příspěveky/,
, do diskusc/pd stručné polemicd s dopisem čtyř . pražských ,'historiku rdagu-/d
jo na Uclův dopis;mÍuvčím.z října m.r. a vysvětluje sycuy transcendentní :
koncepci/dě jin a lidských práy.vsíaá 'si - dále'^-üblova/příspěvku z loňského
Června a vysvětluje Durychdvo pojetí Českých dějin/Některé své názory
-ha husitství,Bílou horu,rekatolizaci; českých zemí/- konkretizuje.Fřcchá- -y
zí potom'k hodnocení Šamal(kovy statě,resp. výňatku z ,jeho knihy^který..
byl zařazen do dublem redigovaného sborníku,da vyjadřuje, se zde; 1 o p.ů-' '-:.;'sobení -časopisu Rád-a.t^v^integrálnich kat-olíků.Na konec Své'stati zařa-d
djl Jehlička.polemiku s Lubošem Kohoutěni - vede ji ha téma Českých světců, Habsburků a ^.Beneše*
- 'y y *
retr uhl dal své pětistránkové stati , název' 0. třech nepoctivostech auto-/
drů Práva,na dějiny.vytýká jim/že v/novém textu Dějiny a dejepiěectvr na /d:
větžinu/Mozníkových námitek-neodpovídaj.í a.při některých odpovědích, nes- tupují .doma^opdcky.háio Uhl: hodnotí ¡právo na .dějiny jako text,který při. '*/',.
kritic&dskutcřnýchyiddomněiých .nt?došta.Lků.bfjciájní. čs.historiografie.vy.d
atupujc/také skrvte a nesměle proti celému* novověkému .vývo ji a,, myšlení. '
F: Dějinách/á dějepisec tví však toto/stanovisko* autoři opustili a jakoby/;/
jménem J'rvbike''rozumné'v
pósún
Édyážuje. Uhl -á.a óruho.udněpoctiVQ
P.Uhía směřuje''k^áhoňymitě autorů Práv,a. na. de jinv/podle Uhla sc/.nepoctivě-schovávají a po-'

.stúpu..
k útokům
- = *.- -

. '

vydávají mluvčí ^/oylo- yp6prve. .^xnpúXitd. ..
ž * ^ . . ' ' :": '/y . -f'^.'.
, ' XXXXXKXXXXXXyXXXXXX/ r/ř'.,;/.'/.,' . '"-;.,'
''*.
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T5va. Mant.ůrková:Mé. přítelkyně. v domě./smutku/212 stran.Vyprávění z vězn/cc'
"Ruzyně,kde byla. autorka rok. v^:važqě,ycdrótlivé kapitoly jsou! věnovány''
portrétům autorčiných spOluvežěňkyn á jejich osudům.T^to prácc^byla oce:- .
něna cenou Toma Stopparda za r.lgp.-t/viz Inf.o C" 77Č*l/^5/.. 1 y
JurijBadzorOtevřGnýydopis předsednictvy Nejvyssího sovětu SSSR a Ův i/SSS
Autor dopisu je ukrajinský' filolog,nařyv '.r.l9;3*$,p.d, dubna 1979 je .vězněn. '
Byl odsouzený za tzvyprptisovětskou/a^itáci k sedmi lotům. Làbcra zostřená-- ,
ho režimu-a dalším' pěti letům vyhnanství/v dôpisc./34 stran strojopisu/.''
Shrnuje.' výsledky/mnohaletě práce 'ná/didúho připravované knize Právo.žít, /
která byla p^dvakrát/před dokončením zabavona-yGB.Ma-množství konkrétních:
příkládů.uvádí postupující rusifikaci' Ukrajiny ye všech oblastech života.
MOdnotí/a srovnává i jednotlivé rusifikační vlny,jež postihly Ukrajince //
2 a sovětské, moci - v lo let'ech,po '2. světově válce* á cd.ř.i<372 - a na mnoha skutečnostech ukazuje, jak poslední rusifikační'období 'směřuje k faktické likvidaci/jednoho z ncjpočetnějsích/cvropských.národů/Samizdatové.. vy-. .
dání-průklaďn Badzov.a dopisu z dubna 1979-je doplněno 'úvodní.m. slovem bývalého sovětského generála Petra Grigdreňka a rbzsáhlejším/úvodem. Borise; /.
- y':''/'.yy / ^ / ^ ^ y ^ y . / řyy; i^,- .
.:-,,.''...
,*..-.:/. "Lavického,
<
S.borhík,SOLT^,A.lNOŠě vysel v\čťštině v rozsahu'40 3tran.^yúvoAu se na zá-//'
klade výpovědí několika očitých svědků/připomínají krvavé/události na: pol-*
s.kěm.pobřeží v r.lQ?o.y souvislosti s demonstrací
prosince.19P4v.Gďa:nsku se zamýšlí.nad tímykolik takových, prosinců v Polsku jeste budc/větsí
Ěást* e.borníkú.. jc'.pak, věnov
polských/ autorů,' jejichž: y
básně bylý: otištěny na; stránkách podzemních.časopisů v posledních měsících
loňského roku.Jc- zdeyi uiázka zikabarhtu Jana-Pietczaka.V závěru sborníku '
jó krátká úvaha o torunském': procesu .s .vrahy kněze -Jérzyho Popi'eluszk'a a :..';
stručná informace o další'fúzi zdražování v Polsku/
'v^
./
.'...:."'' .-'. ' /:/ - - 'xxxxyYxxxxx?xYxxYxx
'' ;< '-y / "/y.h-.'y.y.'
Èlà^^^-^D^ËYY ^
..i:/-/'''",.' ,'',. '
:
'-'':'/-''/ i-'^. '.'=..'./:..;
.':-' Augustin Navrátil, bytem lutopcchy 14 .76/ ll- Zlobice . napsa], dhn 23-2;. P5
otevřený dopis č.2,který opět adresoval nejvyssím ústavním orgánům a činitelům státu a ústředním.výborům politických atran.Podáyá v něm obsáhlý .
rozhor-lQ stran strojopisu-případu ing.Př/mysl^rCoufala,ÓSc.,který.zemře! .
dne.21.-února i9Pl.Jchó smrt/byla oficiálně- označena jako sebevražda.
vrátil/věiÉi-podrobně zdůvodňuje,proč jc -přesvědčen,žc ''ing,Coufal sebevra;žd.u.nespáchal.F tomuto tvrzení'shromáždil, mnoho' dokladů a důkazů. Uvádí,
tàkéyzc'^remysi Coufal,nar;.l9.i? v. Prostějnve/žijící a pracující..od'r.1955
v BratislaVě,byl-činný..v; neoficiální církví/á byl řádovým kně,zem.Á.Navrátii y Lom spatřuj/ motiv pro .vrazduyt'zàvëru svého dopisu'zďův.o.dňuj-e'. svůj '
po&túpyvýrokýY encyklikyfpapbžc^jáná. XXÎ1I.Pacem/.in' Tcrris-ás ad-ami ' vyjá^-r/
dřenými:v,mezinárodních paktcchyo lidských.práv&ch a citátem z prohlášení
Charty 77../.navrátil považuje za svoji povinnost :křes/ana,katolíka,obča-'3R^ :č&^S:tátUjSÍgnatáře Charty'7.7. a/otcc.<.óěyiti'ydět^
/y¡této věci t ak , aby . yséchny pochybnosti byly. oř,straněny. . y /// ., il/ '
Vladimír. Ha jný ze Šumperka se obyátii. 2F + Í2.19?'! na CÍP?* Šumperk s písem-//
rióú žádostí,abý byl z.města Šumperka odstraněn/pomník j.v.staiina.vedoucí .
odboru .kultury Milan^Novák ho .pozval na: .ONY,kde mu vysvětlil/že. jeho po^' .'
yadavyk. jo oječineiýystalihpvy pomníky , jsnn: prý i-.-jindcynapr.hnedv sousedním městě Zábřeh na ^oravě.
. <:-.*-:.,._.
.Jednatřicátým.Číslem,vydaným v^letošním.lednu,-zanikl francouzský časopis '
L^^ltěrnativc/ktěrý.:;od r.19^9 pravidelně .informoval o porušování lidských :
práv ve^východoevropských zemích.tubliknyai/klávně texty,vzniklé v těchto
s^mích/v/redakci/Alternativa.ktcror vydává?! ^rahcois'MaspcrPybyli v pCs- ;
ledních letech z čs^ emigrantu lubo^ Sochor .a ^ar.el Barto3ek.Zánik :Alternative sd vysvětluje ^tím/že v západní - Evropě, poklesl zájem/o východoev^
ropské problémy. ?e. prancii tedy nyní vychází jen časopis Entr aide et
' aptiony//../;

"
- ^
" , 'ž
- <25 : .
. , '
g , / b i '
'..'"' ^ ktúrý*je-'informatlyňím.-'-bulletinem /"^čo,co,kdy,v obraně lidských práv..,
ve východní . Evropě a *SS3R"/< -Vychází jakodvouměsíčník/už* od, .r*l97P-,' vé '
francouzské a-anglické mutaci*.Čs*. členové redakce/jsou Ota Filip,^rán';// ťi*ck janouch. a. Luděk Pachman, /sekretář kou redakce , je Ivana Tigridové.
' časopis má vsak jiné zaměření.naž Alternativa: pru.specializovaně zájem-'
ce uvádí podrobné informace o obětech represálií ,'^zvláště vězněných, o . g
o/ /různých akcích, a důležitých faktech/ jako jsou adresy-,, vycházející knihy,
. o časopisy, apoďi,.Činí. tak. s vysokou profesionalitou, bez jakékoliv ideo- gg
/g logie.'^ěl.by být nezbytným pomocníkem každého novináře či publicisty, '
,' který, se zabývá'východní Evro'pnu. .
'. ' .. g -'* /, .. ' g'.,/ - -/ . /"'/'
F P.březnu t.ř. bylo vydáno společné prohlášení Žen.'z Velké Británie/
Itálie, NSR,. NDR a Československa, protestující, proti rozmístění, amerických a sovětských raket na území těchto států a vyslovující se pro míro-/
voů spolupráci. Původní text byl'z iniciativy některých signatářokzmě-.
g/něn a Informace o Chárte 77 budou o tomto prohlášení podrobněji informo,. vát, jakmile budou mít hový text k dispozici./
g.'/ /. '
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