Ochránkyně
„socialistické“ zákonnosti
Politické řízení prokuratury proti vnitřnímu nepříteli, 1988–1989
PAVE L Ž ÁČ EK

Mezi hlavní povinnosti prokuratury jako speciﬁckého institutu sovětského
typu pro dozor nad „důsledným“ zachováváním tzv. socialistické zákonnosti
patřilo chránit společenský řád a státní zřízení proti jeho odpůrcům
a narušitelům a rovněž bojeschopnost ozbrojených sborů, upevňovat
velitelskou pravomoc, kázeň a pořádek a vychovávat občany k dodržování
zákonů a pravidel socialistického soužití a k plnění občanských povinností.1
Z editovaných dokumentů jednoznačně vyplývá, že prokuratura byla vedle
Sboru národní bezpečnosti a dalších mocenských složek nejdůležitějším
politickým nástrojem vedení KSČ k represi nutné pro zachování
komunistického režimu v Československu.

Z POHLEDU NOMENKLATURY
Podle vlastních slov se Miloš Jakeš
po nástupu do funkce generálního
tajemníka ústředního výboru KSČ
v prosinci 1987 v souladu s usnesením
o přestavbě řídil zásadou, že Komunistická strana Československa se
nebude vměšovat do těch rozhodnutí,
která přísluší státním a hospodářským
orgánům. Nezasahoval prý ani do
žádných konkrétních otázek při činnosti ministerstva vnitra ČSSR, stejně jako
ostatní členové předsednictva ústředního výboru KSČ předpokládal, že
Sbor národní bezpečnosti (SNB) dbá
na dodržování zákonů a svých povinností a že při své činnosti vůči těm,

1

kteří zákony porušují, rovněž postupuje podle zákona. […] Prvotní pro nás
byla otázka dodržování a uplatňování
zákonů. Na mysli měl jak dodržování
zákonů lidmi z tzv. „disentu“, tak i příslušníků SNB. Přiznávám, prohlásil
s časovým odstupem, že jsme měli více
dbát na politický přístup k řešení těchto otázek.
M. Jakeš tvrdil, že informace o bezpečnostní situaci předkládané federálním ministerstvem vnitra nesvědčily o tom, že by politický zvrat […] byl
nejbližším cílem opozice. Resort ministerstva vnitra ČSSR se svou represivní praxí se pochopitelně těšil důvěře
a podpoře předsednictva ÚV KSČ,

přestože si prý bylo stranické vedení
vědomo, že mocenské střety nikam
nevedou, a mělo hledat cestu, jak se
jim vyhnout. Šlo o to, vliv opozice oslabit. Počátkem roku 1989 komunistická nomenklatura hledala východiska
a řešila opatření, jež by změnila vztah
k opozici a přinesla i změnu zákonů,
kterými by československý režim
reagoval na přijetí závěrů vídeňské
následné schůzky KBSE. Na druhé
straně je třeba vidět, že existoval tlak
větší části členské základny, šlo zejména o starší členy [KSČ], na tvrdší postihy opozičních skupin.
Důležitým orgánem v politické
hierarchii bylo oddělení státní admi-

VLČEK, Eduard: Vývoj prokuratury v letech 1945–1990. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.): Vývoj práva v Československu
v letech 1945–1989. Karolinum, Praha 2004, s. 389, 390.
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nistrativy ÚV KSČ, které se nezabývalo pouze kontrolní činností a řízením stranické práce ve vybraných
oblastech, ale také připravovalo stanoviska k materiálům a informacím
projednávaným nejvyššími stranickými kolektivními orgány.2
RSDr. Rudolf Hegenbart, vedoucí
oddělení státní administrativy ÚV
KSČ v období od 23. července 1988 do
prosince 1989, se bránil připustit, že
by tzv. XIII. oddělení řídilo celé stanovené resorty či oblasti. V těchto
oblastech oddělení zodpovídalo za stranickou práci. Jednalo se o Kancelář
prezidenta republiky, Úřad předsednictva federální vlády, Generální prokuraturu, Nejvyšší soud, federální ministerstvo vnitra a federální ministerstvo
[národní] obrany, arbitráž a advokacii.
Strukturováno bylo do čtyř odborů
– pro právní politiku, pro brannou
politiku, pro bezpečnostní politiku
a pro Lidové milice, v jejichž čele
stáli zodpovědní vedoucí.
Přestože své oddělení označil za
pomocný orgán generálního tajemníka ústředního výboru KSČ bez
výkonné či nařizovací moci, mělo
dohlížet na realizaci jednotlivých
usnesení předsednictva ÚV KSČ.
Například o stanovisku oddělení
k materiálu pro 100. schůzi předsednictva ÚV KSČ z 13. ledna 1989 uvedl,
že bylo připraveno vedoucím odboru
pro bezpečnostní politiku plk. RSDr.
Václavem Zajíčkem. Připouštím, že
materiál, který je zpracován, obsahuje
v návrzích spíše represivní metody
práce s opozicí a že se v něm nevyskytují myšlenky o možném politickém
dialogu. Znovu uvádím, že se nejedná
o mnou zpracovaný materiál a že jde
ještě o doklad toho trendu, který tady
přežíval z minulosti. Potvrdil také,

2
3

Generální prokurátor ČSSR JUDr. Ján Pješčak a ministr vnitra ČSSR
genpor. Ing. František Kincl

v jakém duchu probíhala ve vedení
Komunistické strany Československa
diskuse, a že zejména ze strany některých členů PÚV byly vyžadovány nekompromisní zásahy proti opozici.
K materiálu „Návrh opatření proti
nepřátelským aktivitám nelegálních
skupin“, kter ý byl předložen na
102. schůzi předsednictva ústředního výboru KSČ dne 27. ledna 1989,
R. Hegenbart uvedl, že byl připraven
ideologickým oddělením spolu s politicko-organizačním oddělením
ÚV KSČ a předložen zodpovědnými
tajemníky Janem Fojtíkem, Karlem
Hoﬀ mannem a Jozefem Lenártem.3
Tento materiál nebyl zpracováván na
našem oddělení, naopak na základě
osobních zkušeností ze dne 15. ledna
1989, kdy jsem se osobně přesvědčil na
vlastní oči, jakého charakteru je demonstrace na Václavském náměstí, za

Foto: ČTK

účasti ministra vnitra Kincla a generálního prokurátora ČSSR dr. Pješčaka,
jsem […] došel k závěru, že charakter
demonstrací svědčí nikoliv o akcích
nějakých výstředních skupinek, ale že
se jedná o vystoupení většího počtu
občanů. Proto jsem se rozhodl, že ve
spolupráci s ministerstvem vnitra a prokuraturou zpracujeme podkladový
materiál pro vedení ÚV KSČ, který by
vyjadřoval nový pohled na řešení nazrálých politických problémů. Jádrem
těchto návrhů měl být podle mého názoru nový přístup spočívající v uskutečnění dialogu s opozičními silami, církví,
studenty, ve změnách ve vládě, ve vydávání publikace, v níž by bylo možno
uveřejňovat kontraverzní názory, jinými slovy učinit pokus o politický přístup
k řešení problémů a nespoléhat se pouze na represivní řešení mocenskými
prostředky.4

Vyšší vojenský soud Tábor. Sp. zn. T 8/91, sv. XXIX. Protokol o výslechu Miloše Jakeše z 12. 8. 1991, č. l. 1, 6, 8.
Srov. ŽÁČEK, Pavel (ed.): Organizace a řízení represe v ČSSR: Operační štáby generála Lorence 1988–1989. Edice dokumentů.
Securitas Imperii, 1998, č. 4/III, s. 609–618. J. Pješčak a V. Jireček spolu s ministrem vnitra SSR Š. Lazarem od PÚV KSČ dostali za úkol
novelizovat správní řízení a přestupkovou agendu a ještě s A. Kašparem a M. Čičem pak zabezpečit koordinovaný postup orgánů činných
v trestním řízení pro včasný a důsledný postih organizátorů protispolečenských vystoupení. K dalším opatřením prokuratury vzešlým
z analýzy operačního štábu FMV srov. tamtéž, č. 4/II, s. 292.

4

Srov. ŽÁČEK, Pavel: Causa Rudolf Hegenbart. Reﬂex, 1999, č. 45, s. 68.
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Marián Čalfa již ve funkci premiéra federální vlády ČSSR (prosinec 1989)
Foto: ČTK

R. Hegenbart materiál, připravený
ve spolupráci s ministrem vnitra ČSSR
genpor. Ing. Františkem Kinclem, jeho
náměstkem genmjr. Ing. Alojzem
Lorencem, CSc., generálním prokurátorem akademikem Jánem Pješ-

5

čakem, předsedou Nejvyššího soudu
JUDr. Josefem Ondřejem a vybranými
funkcionáři Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti, předložil formou
dokladu přímo generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ. S odstupem času však

zjistil, že M. Jakeš do něj nechal nahlédnout J. Fojtíka, který ho měl opoznámkovat: „Soudruh Jakeš, není
třeba nic nového přijímat, stačí co bylo
přijato, podpis Fojtík.“ Z toho mi bylo
zřejmé, že naše koncepce přijata nebyla a že se znovu pokračovalo v politice
spoléhání se na mocenské prostředky.
Vedoucí oddělení státní administrativy ÚV KSČ tvrdil, že ministr
vnitra F. Kincl pravidelně projednával
choulostivé věci s generálním tajemníkem ÚV KSČ M. Jakešem sám mezi
čtyřma očima. V této souvislosti také
vzpomenul jeden Jakešův pokyn někdy z poloviny roku 1989 – „nikoho
nezavírat, ale řešit prokurátorskými
pohovory“.5
Plk. Václav Zajíček připomněl pravidelné porady u vedoucího XIII.
oddělení ÚV KSČ, kterých se účastnili ministři vnitra Kincl a Václav
Jireček, akademik Pješčak a dr. Ondřej. Pokud si vzpomínám, takovéto
porady jsem se účastnil pouze jednou,
[…] hovořilo se o celkové vnitropolitické situaci a každý z ministrů či vedoucích pracovníků na této poradě řekl svůj
názor, mám takový dojem, že této porady se účastnil i Marián Čalfa6 […]
neprojednávaly se detaily činnosti či
konkrétní opatření a neodezněly zde
žádné pochybnosti zejména ze strany
GP ČSSR ve vztahu k činnosti ministerstva vnitra ČSSR. Tato porada stanovila závěr, že následně se bude konat
celostátní aktiv nejvyšších představitelů v resortu prokuratury, justice
a bezpečnosti.7

Vyšší vojenský soud Tábor. Sp. zn. T 8/91, sv. XXIX. Protokol o výslechu Rudolfa Hegenbarta z 13. 8. 1991, č. l. 12–13, 17, 19–20,
20–21, 22.

6

Ministr bez portfeje z let 1988–1989 JUDr. Marián Čalfa, který měl na starosti úsek společenských organizací, mládeže, Revolučního
odborového hnutí a legislativy, se k tomu vyjádřil následovně: Pokud se týká vztahu oddělení ÚV KSČ na práci mého úseku ve vládě, je
třeba si uvědomit, že v tehdejším systému uplatňování vedoucí úlohy strany byly vládní orgány stranicky řízeny oddělením pro vládu, Národní
frontu a další společenské organizace. Po nástupu generálního tajemníka M. Jakeše došlo ke změně této „podřízenosti“ a bylo rozhodnuto, že
nás bude mít na starosti oddělení pro státní administrativu. Po celou dobu až do listopadu 1989 probíhal jakýsi kompetenční spor mezi těmito
dvěma odděleními, kdo nás vlastně bude řídit. Já sám jsem se jednání na tzv. XIII. oddělení zúčastnil snad jenom jednou a to bylo za situace,
kdy se projednávala otázka armádních sportovců a sportovců složek MV pokud šlo o jejich organizaci, materiální a ﬁnanční zabezpečení
a s ním spojené problémy. V žádném případě jsem se nezúčastnil nikdy a nikde ať už na oddělení státní administrativy nebo v PÚV KSČ
žádného jednání, jehož obsahem byly otázky bezpečnostní problematiky, problematiky boje proti vnitřnímu nepříteli apod. Vyšší vojenský
soud Tábor. Sp. zn. T 8/91, sv. XXXI. Protokol o výslechu Mariána Čalfy z 22. 8. 1991, č. l. 115, 116.

7
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Tamtéž, sv. XXIX. Protokol o výslechu Václava Zajíčka z 13. 8. 1991, č. l. 37, 38.
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Dne 6. června 1989 R. Hegenbart
z pověření generálního tajemníka ÚV
KSČ vystoupil v Praze na celostátním
aktivu vedoucích pracovníků prokuratury, Bezpečnosti a soudů s projevem, v němž mj. požadoval, aby si
vedoucí představitelé orgánů uvědomili, že strana nikdy nebude zasahovat
do jejich kompetence, a aby ani oni sami
se na stranu neodvolávali, protože za
svěřené resorty nesou osobní odpovědnost. Na adresu federálního ministerstva vnitra měl například uvést,
že dochází k případům, kdy je zahajováno trestní stíhání neodůvodněně, a že
je třeba, aby v ministerstvu vnitra došlo
ke kvalitativním změnám, které by
urychlovaly a ne zbrzďovaly proces
přestavby.8
R. Hegenbart dále tvrdil, že zejména ve druhé polovině roku 1989 se
oddělení státní administrativy ÚV
KSČ systematicky zabývalo možností
[použití] politických prostředků k řešení konﬂiktů s opozicí. Ve spolupráci
s federálním ministerstvem vnitra,
federálním ministerstvem národní
obrany i generální prokuraturou
připravovalo materiál, který měl pomoci nalézt řešení. Vzpomínám si, že
jsme těmto složkám zadali otázky tohoto typu: Jak hodnotíte současnou
politickou situaci ve státě a jaké máte
důvody k tvrzení, že opozice získává
převahu při jednotlivých konﬂiktních
situacích. Dále pak, jaké jsou podle jejich
názoru důvody k poklesu důvěry v KSČ
ve společnosti. Poté následovala otázka, jaké mají oslovené resorty konkrétní návrhy politického řešení situace. Vzpomínám si, že tyto resorty
odpovědi zpracovaly a měly se stát
podkladem pro jednání pléna ÚV KSČ

8

v prosinci 1989. Hegenbartovo oddělení podklady předložilo ideologickému oddělení ÚV KSČ, nicméně nějaký souhr nný mater iál vedením
Komunistické strany Československa
projednán nebyl. Toto všechno se odehrávalo v období října 1989, konkrétně
[…] byl úkol zadán 28. října 1989 a odpovědi došly snad někdy počátkem
listopadu. Jinak se ovšem domnívám,
že převážná část členů předsednictva
ÚV byla v zajetí starých představ, podceňovala opoziční projevy ve společnosti a nebyla nakloněna tomu, aby se
konﬂikty řešily politickou cestou.9

Z POHLEDU MINISTERSTVA VNITRA
Gen. František Kincl do protokolu
uvedl, že federální ministerstvo vnitra fakticky řídil ústřední výbor KSČ
a konkrétně jeho generální tajemník.
Ten mě také operativně řídil, téměř
každých čtrnáct dní jsem mu chodil
dokladovat osobně o situaci ve státě,
řešil se mnou i operativní věci. Např.
jsem s ním projednával otázku manifestu HOSu a celá akce se vlastně spustila až teprve po jeho souhlasu.10 Jakeš
sice říkal, že nebude přece řešit věci,
které jsou v naší pravomoci. Ovšem na
druhé straně, jakmile jsme některé akce
provedli bez vědomí ÚV, tak se na mě
snesla bouřka, že jsem rozhodoval bez
vědomí ÚV, že jsem narušil zamýšlené
záměry ÚV (např. akce proti Františkánům, některé případy realizace ekonomické trestné činnosti). Tento stav
zapříčinil, že se – řečeno Kinclovými
slovy – každý obával realizovat některé věci bez souhlasu vedení Komunistické strany Československa. Už za
Vajnara např. realizace akcí na krajích
musela být vždy schválena prvním

náměstkem. Jakeš mě výslovně upozornil na to, že nemusím v celém rozsahu
informovat předsedu vlády a její členy,
že stačí informace pouze obecnějšího
rázu a předseda vlády dostává tyto
materiály stejně jako člen PÚV KSČ.
Po dobu výkonu funkce federálního ministra vnitra gen. Kincl asi
šestkrát vládě předložil materiály
obecnějšího rázu s informacemi
o chystaných anebo provedených
bezpečnostních opatřeních.11 Je pravdou, že žádný z ministrů, včetně předsedy vlády, neměl žádné připomínky,
dotazy k těmto informacím… Oproti
tomu při jednáních předsednictva ÚV
KSČ často k těmto informacím probíhala rozsáhlá diskuse. Jednotliví
členové brali na vědomí naše informace i opatření, která chceme učinit, dokonce se dotazovali, zda v konkrétním
případě budeme zase izolovat […],
opravuji jestli budeme provádět zadržení iniciátorů chystaných akcí, jestli
jim nedovolíme příjezd do Prahy a proč,
např. Hoﬀmann se zajímal často o to,
jakým způsobem to uděláme, aby tito
lidé se nedostali do Prahy nebo se nezúčastnili akcí.
Ministr vnitra ČSSR členy předsednictva ÚV KSČ informoval, že pokud
budou na jednotlivé osoby konkrétní
operativní poznatky, že se chtějí akce
zúčastnit a že tam chtějí aktivně působit, budou zadrženy a jejich účast
znemožněna. Po provedených akcích
jsem byl často kritizován za to, že jsme
nedodrželi opatření, která jsme přijali,
že osoby, o kterých jsme tvrdili, že jim
zamezíme účast na akcích, se na akci
dostaly, anebo kritika směřovala
k tomu, že naše opatření nebyla dosti
důrazná, že na počet nasazených pří-

K aktivu se vyjadřoval i M. Čalfa: Pokud jsem dotazován na mou účast na celostátním aktivu vedoucích pracovníků prokuratury, Bezpečnosti, soudů, arbitráže a advokacie, který se konal 6. 6. 1989 v Praze ve Federálním shromáždění, odpovídám, že si na tento aktiv nepamatuji, ale
pokud jsem tam byl, byl jsem tam patrně vyslán jako člen vlády mající na starosti legislativní otázky, na tomto aktivu jsem rozhodně
nevystupoval a musím říci, že si ani nepamatuji, jak tento aktiv probíhal. Byla to akce ÚV KSČ. Nevím tedy o žádném vystoupení některého
účastníka, z něhož by vyplývalo, jakých forem a metod bezpečnostní práce se užívá nebo se bude užívat vůči tzv. vnitřnímu nepříteli. Tamtéž,
sv. XXXI. Protokol o výslechu Mariána Čalfy z 22. 8. 1991, č. l. 115.

9

Tamtéž, sv. XXIX. Protokol o výslechu Rudolfa Hegenbarta z 13. 8. 1991, č. l. 16–17, 18–19.

10 K opatřením Státní bezpečnosti srov. ŽÁČEK, P. (ed.): Organizace a řízení represe. Securitas Imperii, 1998, č. 4/I, s. 247–259.
11

Srov. tamtéž, č. 4/I, s. 243–247, č. 4/II, s. 283–289, 317–325, 406–413, č. 4/III, s. 649–656 a 696–699.

paměť a dějiny 2009/01

46-71 DokumentyN.indd 49

49

4/14/09 7:41:13 PM

dokumenty

slušníků bylo málo osob zadrženo apod.
Gen. Kincl zdůraznil fakt, že nikdo
z členů vrcholného orgánu KSČ nikdy
nevyslovil pochybnosti o zákonnosti
postupu orgánů Sboru národní bezpečnosti, natož aby dokonce poukazoval na protiprávnost jejich jednání.
Znovu připomínám, že na zasedání byl
často přítomen generální prokurátor
JUDr. Pješčak. Bylo to za situace, kdy
jsme projednávali problematiku bezpečnosti a zákonnosti, někdy jsme byli
společnými zpracovateli materiálů
a v těchto případech vždy přišla řeč na
práci bezpečnosti. Ani on nikdy neprojevil žádné výhrady vůči naší činnosti.
[…] Rozhodující však bylo, jestli předsednictvo nebo generální tajemník
rozhodli, že akce bude nebo nebude
provedena. Pokud by závěr předsednictva byl takový, že se [bezpečnostní]
akce uskutečnit nemá a že máme od
zásahu upustit, rozhodně bych takovouto akci neorganizoval, to bych si ani
nedovolil. Je pravdou, že ve všech případech předsednictvo nebo generální
tajemník rozhodli, že zásah proveden
být má.
Gen. Kincl v této souvislosti ani
aplikaci příslušných ustanovení zákona o Sboru národní bezpečnosti
nepovažoval za porušení zákona. Míra
věrohodnosti našich (rozuměj Státní
bezpečnosti – pozn. aut.) poznatků
byla podle mého názoru dostatečná,
problémem bylo, že dokumentace záměrů těchto osob byla prováděna operativním způsobem a nikoliv procesním,
takže tyto úmysly nebylo možno dokládat v nějakém správním nebo jiném
řízení. Tyto otázky byly konzultovány
s orgány prokuratury, jak jsem se snažil najít cestu, jakým způsobem legálně
najít prostředky k zamezení chystané

činnosti opozičních sil. Vzpomínám si,
že jsme hovořili o tom, že se vlastně
jedná o přípravu protizákonné činnosti a že tedy operativní orgány na základě konkrétních poznatků mají právo
i povinnost podle zákona o SNB zasáhnout.12 Exministr se bránil odkazem
na praxi svého předchůdce JUDr. Vratislava Vajnara, 13 o které by nikdo
neřekl, že by byla nezákonná… Připomínám znovu, že moje akty směřovaly
k zachování klidu a pořádku ve státě.
Historie dnes dokládá, že skutečně síly,
které v té době vystupovaly proti tehdejšímu režimu, měly v úmyslu tento
režim změnit.14
Obdobně se exministr při dotazu
na materiál federálního ministerstva
vnitra předložený 25. října 1988 na
90. schůzi předsednictva ÚV KSČ
snažil zaštítit autoritou generálního
prokurátora ČSSR J. Pješčaka, když
prohlašoval, že veškeré poznatky
a zamýšlená opatření byla konzultována s příslušnými prokurátory. Zejména já od nástupu do funkce ministra jsem často navštěvoval generálního

prokurátora nebo jsem se s ním spojil
telefonicky, informoval jsem ho o těchto věcech a radil jsem se, zda můj postup
je správný. Rovněž při jednotlivých
mimořádných bezpečnostních opatřeních byl generální prokurátor informován o našem postupu a myslím si, že se
tak dělo i na úrovni krajů. Je pravdou,
že v těchto věcech ještě zasahovalo tzv.
13. oddělení ÚV KSČ, které mnohdy
suplovalo jakéhosi garanta součinnosti a spolupráce mezi ÚV KSČ, ministerstvem vnitra, prokuraturou, armádou
a soudy. Nemám nikde doloženo v zápisech, že jsem skutečně tyto věci projednával s generálním prokurátorem,
ale podle mého názoru [by] mi dr. Pješčak tuto skutečnost měl potvrdit. A pokračoval: S materiálem ministerstva
vnitra projevil souhlas, resp. neprojevil
žádné kritické výhrady, stejně tak [jako]
nikdo z přítomných. Později pak dr. Pješčak na zasedání PÚV nechodil a na mě
to činilo dojem, že se tomu chce vyhnout.
Pokud jde o projednání na 13. oddělení,
ani tam dr. Pješčak neměl žádných
připomínek. O úkolech bezpečnosti se

Exprokurátor Ján Pješčak vypověděl:
Úvodem se chci především vyjádřit k osobě pana Kincla. Znám ho jako dobrého člověka mírné povahy a jako
pracovitého funkcionáře, nabyl jsem dojmu, že je nemocný, neboť dvakrát v mé přítomnosti odpadl a na poradách
si často bral léky. Znal jsem ho jako funkcionáře, který dbal na dodržování zákonnosti. Připomínky k činnosti SNB,
které jsem mu adresoval jako bývalý GP, bral vážně, nepatřil k lidem, kteří prosazovali tvrdé repres[ivní] prostředky.
Jeho politický a právní proﬁl nejlépe vynikne, když se seznámíte s některými koncepčními materiály, které jsme
společně připravovali pro právní komisi ÚV KSČ nebo pro předsednictvo ÚV KSČ. Jde zejména o opatření na
zdokonalení vyšetřování, dále o opatření na prohloubení koordinace postupu v boji s kriminalitou, případně
o materiály, které se týkaly hlavního zaměření činnosti bezpečnosti, prokuratury a soudů po XVIII. sjezdu KSČ,
který se připravoval, šlo o činnost v letech 1990–1995. Pan Kincl byl jediný ministr vnitra, který pocházel z řad
příslušníků SNB, což jsem osobně vítal, protože znal výkon služby. To, že se mu některé věci nepodařily, bylo pro
krátkou dobu výkonu jeho funkce a dále proto, že v té době začalo docházet k demonstracím. Osobně jsem si ho
vážil a vycházeli jsme spolu dobře.15

12 Vyšší vojenský soud Tábor. Sp. zn. T 8/91, sv. XXVIII. Protokol o výpovědi Františka Kincla ze 6. 8. 1991, č. l. 55–56,
57, 58.
13 Ministr vnitra ČSSR z let 1983–1988 oproti tomu prohlásil: V době mého působení na funkci ministra vnitra žádná větší prověrka na
dodržování zákonnosti ze strany prokuratury nebyla. Prokuratura se vyjadřovala k věcem zpracovávaným operativou, pokud operativa
vyžadovala nějaký souhlas. K tomu byla operativa ze zákona povinna. Tamtéž, sv. XXXI. Protokol o výpovědi Vratislava Vajnara
z 27. 8. 1991, č. l. 30.
14 ŽÁČEK, P. (ed.): Organizace a řízení represe. Securitas Imperii, 1998, č. 4/I, s. 221.
15
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vyjadřoval tak, že pokud jde o operativní činnost, je to věc vnitra a prokuratura do ní nebude zasahovat.
V souvislosti s opatřeními Státní
bezpečnosti k výročí 21. srpna v roce
1989 navíc uvedl: V druhé polovině
roku 1989 naše operativní poznatky
ukazovaly na to, že opozice začíná daleko důrazněji vystupovat v protispolečenském duchu, že se netají tím, že
by ráda vyvolala ostrý konfrontační
střet a že by i riskovala případné následky při použití tvrdších násilnějších
metod ze strany bezpečnostních orgánů. Tyto poznatky měly být zdokumentovány ve vícero případech, a tak
opatření stanovená na poradě z 20.
července 1989 podle jeho názoru
adekvátně směřovala k eliminaci a snaze rozložit a předejít těmto zamýšleným
akcím.16 Proto se zde začínají vyskytovat formulace o izolaci těchto osob,
o nepřipuštění nebo zabránění těmto
osobám v přístupu do Prahy apod. Snaha byla vyhnout se ostrému konfrontačnímu střetu, nepřistoupit na taktiku
opozice, která chtěla mít oběti ze svých
řad, a v každém případě jsme se chtěli
vyhnout nějaké závažné mimořádné
události.17
V období od října 1988 do prosince
1989 stál v čele federální vlády dlouholetý komunistický funkcionář
Ladislav Adamec,18 který vypověděl,
že materiály o bezpečnostní situaci
ministerstvo vnitra ČSSR předkládalo nepravidelně asi třikrát do roka.
Podkladový materiál byl ministrům
a členům vlády předložen písemně
a doplněn poté ústní zprávou ministra
vnitra. Po diskusi byl pak materiál buď
schválen rovnou nebo byl ještě doplněn
a usnesením vlády potvrzen. […] Tyto
materiály byly kvalitní, na úrovni, dá-

valy opravdu dobrý přehled o bezpečnostní situaci ve státě. Žádné další
podklady se do vlády nedostaly. Ministr vnitra byl ústavní činitel a určité
věci rozhodoval sám, na základě svých
pravomocí. Chtěl bych uvést, že federální ministerstvo vnitra, federální
ministerstvo národní obrany a federální ministerstvo zahraničních věcí byly
řízeny ÚV KSČ, a to příslušnými tajemníky, kteří byli touto problematikou
pověřeni, a vedoucími oddělení. Určité
věci tedy vláda brala pouze na vědomí,
např. kádrové věci apod.
L. Adamec potvrdil, že projednávání zpráv o bezpečnostní situaci se
účastnili i generální prokurátor ČSSR
a předseda Nejvyššího soudu ČSSR,
kteří byli pravidelně zváni na jednání vlády. Pokud se týkalo projednávání
těchto materiálů na předsednictvu ÚV
KSČ, tohoto jednání se účastnili, pokud
si pamatuji, Kincl, Pješčak a v některých
případech možná i předseda Nejvyššího soudu Ondřej, a za 13. oddělení ÚV
KSČ Hegenbart. Je možné, že informace
obsahovaly návrhy opatření, ovšem
s tím, že na předsednictvu nebylo rozhodováno o tom, zda nějaká demonstrace bude či nebude povolena, či zda se
proti ní zasáhne nebo nikoliv. Šlo o to,
že v těch opatřeních bylo uvedeno, že
budou přijímána taková opatření, vedoucí k zamezení provokací. Vlastní
speciﬁcké kroky, ty už záležely na ministerstvu vnitra. Opakuji, že předsednictvo nerozhodovalo v obecné rovině
o povolování či nepovolování demonstrací, to se bralo jako hotový fakt. Pro
časový odstup se bývalý předseda
federální vlády odmítl konkrétněji
vyjádřit k obsahu diskusí. Jenom bych
chtěl uvést, že v předsednictvu byli lidé
různého myšlení, mohu se vyjádřit

Vedoucí oddělení státní administrativy
ÚV KSČ RSDr. Rudolf Hegenbart
Foto: ČTK

pouze k diskusním příspěvkům, kde
jsem upozorňoval na dodržování zákonnosti, přičemž dodržování zákonů
podle mých vystoupení bylo nutné vyžadovat jak ze strany představitelů
nelegálních struktur, demonstrujících,
tak i příslušníků SNB…19

Z POHLEDU PROKURATURY
Klíčový zásah do jednotné centralizované soustavy orgánů prokuratury
způsobil v letech 1968 až 1969 proces
federalizace Československa, který
narušil zásady centralismu a monokratismu v její organizační struktuře. Ze zákona byly vytvořeny tři
generální prokuratury – jedna federální a dvě republikové, s komplikovanou spletí vztahů jak k nejvyšším
orgánům státní moci, tak i mezi sebou.

16 Srov. ŽÁČEK, Pavel (ed.): Poslední měsíce: Porada StB z 20. července 1989 a její realizace. Edice dokumentů. Securitas Imperii, 1996,
č. 3. Jeden z bodů opatření stanovil útvarům StB v součinnosti s orgány prokuratury v zárodku reagovat formou pohovorů, výstrah nebo
procesním řízením na každý pokus o přípravu nepřátelských akcí (výzvy, organizační příprava apod.), jejichž cílem je vyvolat protispolečenské vystoupení v srpnu. V nezbytném případě nepřátelské osoby izolovat. Tamtéž, s. 49.
17

Vyšší vojenský soud Tábor. Sp. zn. T 8/91, sv. XXVIII. Protokol o výpovědi Františka Kincla z 5. 8. 1991, č. l., 44, 49–50, 51.

18 L. Adamec získal první stranickou funkci již v roce 1953, členem ÚV KSČ se stal v roce 1975 a členem předsednictva ÚV KSČ v roce
1987.
19

Vyšší vojenský soud Tábor. Sp. zn. T 8/91, sv. XXXI. Protokol o výslechu Ladislava Adamce z 27. 8. 1991, č. l. 120, 121, 125–126.
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Koncem 80. let již socialismus kulhal na obě nohy

Foto: Jan Bejšovec

Poslání prokuratury dle § 2 zákona č. 20/1970 Sb.
1) Prokuratura střeží, prosazuje a upevňuje socialistickou zákonnost bez ohledu na jakékoliv místní vlivy, zajišťuje
jednotu zákonnosti na celém území republiky a pomáhá v prohlubování socialistického právního vědomí
a upevňování socialistických vztahů ve společnosti.
2) Výkonem dozoru na správné a jednotné provádění a zachovávání zákonů a jiných právních předpisů prokuratura
chrání
a) socialistický stát, jeho společenské zřízení a vztahy ke světové socialistické soustavě,
b) politická, osobní, rodinná, pracovní, sociální, bytová, majetková a jiná práva a zákonem chráněné zájmy
občanů,
c) práva a zákonem chráněné zájmy státních, družstevních, společenských a jiných organizací,
d) bojeschopnost ozbrojených sil i ozbrojených sborů a kázeň a pořádek v nich stanovený.
3) Celou svou činností prokuratura vychovává občany k oddanosti vlasti, věci socialismu a komunismu,
k zachovávání zákonů a jiných právních předpisů, k ochraně socialistického vlastnictví, k dodržování pracovní
kázně, k úctě k právům, cti a vážnosti spoluobčanů, k plnění povinností, které jim ukládá obrana vlasti,
k čestnému plnění všech povinností ke státu a společnosti a k zachovávání všech pravidel socialistického
soužití.

Generálnímu prokurátorovi ČSSR
zůstaly v podřízenosti pouze orgány
federální prokuratury, včetně Hlavní
vojenské prokuratury, vyšších vojenských prokuratur a vojenských obvodových prokuratur, a generální
prokurátoři republik, ovšem výhradně pokud vykonávali dozor nad naplňováním federálních právních
předpisů. Republikové orgány prokuratury, včetně krajských (městských)
a okresních (obvodních) prokuratur,
byly v plném rozsahu podřízeny generálnímu prokurátorovi ČSR nebo
SSR.
Příslušná ustanovení Ústavy ČSSR
a poté zákona o prokuratuře stanovila určitou výjimku, a to v případech,
pokud by hrozilo nebezpečí z prodlení anebo byl-li by generální prokurátor republiky nečinný. Generální
prokurátor ČSSR musel splnění takového úkolu uložit v naléhavém zájmu
ČSSR. Republikoví generální prokurátoři i tak zůstávali plně odpovědní
národním radám, včetně výkonu
dozoru nad prováděním federálních
právních předpisů i zachováváním
zákonnosti ze strany orgánů a organizací podřízených ústředním federálním orgánům.20
Generální prokurátor ČSSR plnil
svou ústavní odpovědnost vydáváním
příkazů generálním prokurátorům
republik ve věcech dozoru nad zachováváním federálních právních předpisů a realizací opatření k hladkému
fungování orgánů prokuratury v republikách (např. formou jejich koordinace). Generální prokurátor ČSSR
byl vůči Federálnímu shromáždění
ČSSR odpovědný za výkon dozoru nad
zachováváním zákonů a jiných právních předpisů bez ohledu na oblast
působnosti orgánů a organizací z hlediska suverenity příslušné republiky;
v případě řádného neplnění zákonem
stanovených povinností mohl federální generální prokurátor iniciovat
odvolání generálního prokurátora
ČSR či SSR.

20 FLEGL, Vladimír: Československá justice a prokuratura. Ústav státní správy. Studie a informace, roč. XIII. Praha 1979, s. 189–190, 191.
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Organizace prokuratury na federální i republikové úrovni
Generální prokuratura ČSSR
Hlavní vojenská prokuratura
Vyšší vojenská prokuratura
Vojenská obvodová prokuratura
Generální prokuratura ČSR

Generální prokuratura SSR

Krajská prokuratura

Městská prokuratura v Praze
v Bratislavě
v Brně
v Ostravě
v Plzni
v Košicích

Okresní prokuratura

Obvodní prokuratura v Praze 1–10
v Bratislavě 1–4

V důsledku těchto změn byla upravena i příslušnost prokurátorů, která
byla obecně vymezena tak, že generální prokurátor ČSSR, resp. prokurátoři činní u Generální prokuratury
ČSSR vykonávají dozor nad uchováváním zákonnosti orgány a organizacemi s federální působností (federální
ministerstva, federální ústřední orgány státní správy, specializované
orgány podřízené federálním ústředním orgánům, vykonávající působnost
na celém území ČSSR nebo na území
ČSR či SSR, federální orgány s územní působností, přímo řízené federálním ústředním orgánem – krajské
a okresní vojenské správy, krajské
a okresní správy SNB, pokud plní
úkoly náležející do působnosti federace).
Příslušnost orgánů prokuratury
v republikách byla obecně stanovena
následovně: generální prokurátoři
ČSR a SSR, resp. prokurátoři činní
u obou republikových generálních
prokuratur dozírali na orgány a organizace, jejichž působnost přesaho-

Zásah příslušníků SNB proti demonstrantům na
Václavském náměstí
Foto: archiv autora

vala územní obvod činnosti krajské
prokuratury. Dozor vůči státním orgánům s místní působností v okresech a na krajích vykonávaly okresní
a krajské prokuratury.21
Přenesení ochrany bezpečnosti
státu do působnosti Československé
socialistické republiky na základě
ústavního zákona č. 125/1970 Sb.
a zákona č. 128/1970 Sb. mj. znamenalo centralizaci řízení Státní bezpečnosti, včetně útvarů vyšetřování
Státní bezpečnosti a útvarů Veřejné
bezpečnosti při odhalování stanoveného okruhu obecně kriminálních
trestných činů, na federální úrovni.22
Přestože i prokuratura byla příslušná
konat úkony v činech proti bezpečnosti státu, legislativní změny se do její
působnosti nepromítly a nedošlo tak
k vzájemnému sladění působnosti
soustav prokuratury a bezpečnostních složek.
Pravomoci vojenských prokuratur
podléhali vojáci v činné službě i příslušníci ozbrojených sil, vojensky
organizovaných a jiných sborů v čin-

né službě, tj. Sboru národní bezpečnosti (Státní a Veřejné bezpečnosti),
vojsk ministerstva vnitra včetně Pohraniční stráže, Sboru nápravné
výchovy, ale také Civilní obrany.
Teoretici třídního pojetí práva vnímali jako základní problém ochránkyně tzv. socialistické zákonnosti
ústavně zakotvené vztahy podřízenosti a nadřízenosti v soustavě orgánů
prokuratury. Generální prokuratura
ČSSR složitou situaci řešila vydáváním písemných pokynů určených
generálním prokurátorům republiky,
jejichž orgány pak vykonávaly přímý
dozor. Za stávajícího stavu se nabízelo pouze politické řešení, tj. řízení
prokurátorů po stranické linii prostřednictvím organizací KSČ: Rozšíření přímého dozoru, resp. jeho přímého řízení, generálním prokurátorem
ČSSR při respektování ústavního postavení generálních prokurátorů republik
lze zřejmě uskutečnit jedině racionalizací režimu nadřízenosti ve smyslu
leninské zásady monokratičnosti a monolitnosti prokuratury.23

21 Tamtéž, s. 193–194, 196.
22 K tomuto procesu srov. ŽÁČEK, Pavel: ŠtB na Slovensku za „normalizácie“. Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislava 2002, s. 22–38.
23 FLEGL, V.: Československá justice a prokuratura, s. 196–197.
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Od 2. května 1988 do prosince 1989
působil ve funkci generálního prokurátora ČSSR Ján Pješčak,24 který
při obraně svého resortu tvrdil, že
prokuratura nevykonávala dozor nad
operativní činností SNB a tedy ani dozor
nad operativní činností StB. Posléze to
rozvedl: Prokuratura, ani já osobně,
jsme neznali opatření SNB operativní
povahy, jednak proto, že šlo o skutečnosti, které tvořily předmět státního
tajemství, často i charakteru přísně
tajného – zvláštní důležitosti nebo přísně tajné – mobilizační povahy, ale hlavně proto, že do předmětu a rozsahu
prokurátorského dozoru se nezahrnovala operativní činnost SNB. Vedení
federálního ministerstva vnitra a Sboru národní bezpečnosti podle jeho
názoru mělo zákonné zmocnění pro
výkon operativní činnosti. Oproti tomu
byla pravomoc federální generální
prokuratury omezená, pokud jde o výkon prokurátorského dozoru, okresní
a krajské prokuratury podléhaly přímo
generálním prokuraturám republik.
Generální prokuratura ČSSR mohla
do jejich činnosti zasahovat pouze
v situaci, když hrozilo nebezpečí z prodlení anebo v případě nečinnosti GP
republik. J. Pješčak v této souvislosti
zdůraznil, že krátce po svém nástupu
do funkce – již v květnu anebo červnu 1988 – zrušil odbor pro výkon
dozoru nad činností Správy vyšetřování Státní bezpečnosti, neboť jeho
činnost měla být v rozporu se zákonem o prokuratuře. Bylo to i z dalších
důvodů, které není třeba rozvádět,
dodal.25
J. Pješčak tvrdil, že se nezúčastnil
žádného shromáždění nebo porady, a to
ani na oddělení státní administrativy
ÚV KSČ, kde by se posuzoval obsah
či zákonnost mimořádných bezpečnostních opatření vyhlašovaných
v souvislosti s protestními demonstracemi. Maximálně jsem se zúčastnil

shromáždění, kde nám byla poskytnuta celková informace o bezpečnostní
situaci, např. šlo o poradu krajských
prokurátorů, na kterou se dostavil na
naši žádost zástupce federálního ministerstva vnitra a poskytl tuto informaci. Bývalý generální prokurátor
ČSSR se bránil přiznat, že by jeho
podřízení předem společně s vedením
federálního ministerstva vnitra posuzovali chystaná opatření. Jediným
opatřením, realizovaným na základě
kritiky ze strany Sboru národní bezpečnosti, bylo stanovení dosažitelnosti na podřízených prokuraturách,
které mělo odstranit potíže orgánů
SNB… s vyrozumíváním prokurátorů
ohledně zadržených osob.
Náčelník Hlavní správy kontrarozvědky SNB (II. správa SNB) plk. PhDr.
Karel Vykypěl vzpomínal na dvě jednání na XIII. oddělení, vedená jeho
vedoucím R. Hegenbartem a zaměřená na bezpečnostní situaci v ČSSR
ovlivněnou nepříznivým politickým
vývojem, kterých se zúčastnili ministr vnitra ČSR gen. Kincl, jednou též
jeho náměstek gen. Lorenc, ministr
spravedlnosti JUDr. Antonín Kašpar
a další představitelé státního aparátu. Je pravda, že jsem se zúčastňoval
schůzek na 13. oddělení ÚV KSČ, kde
byla podávána informace o bezpečnostní situaci, […] obvykle se jednalo
o schůzky, kde se projednávaly materiály koncepčního charakteru a v této
souvislosti nám byla poskytována informace o bez. situaci. Nikdy jsem se
však nezúčastnil schůzky, kde by byly
připravovány materiály pro rozhodnutí PÚV KSČ či jiný vyšší stranický orgán.26
JUDr. Jaroslav Krupauer, generální
prokurátor ČSR v období od 10. dubna 1974 do 15. prosince 1989, vzpomenul, že v polovině posledního roku
existence komunistického režimu se
začalo intenzivně hovořit o úkolech

bezpečnosti, prokuratury a soudů při
reagování na porušování zákonností
v souvislosti s demonstracemi. Generální prokuratura ČSSR zpracovala
dokument, který dostal s pokynem,
aby ho jako meziresortní materiál
projednal s orgány ministerstva vnitra ČSR a soudy. Předpokládal jsem,
že i na úrovni federace došlo k tomuto
meziresortnímu projednání. V červenci
nebo začátkem srpna [1989] mně byl
doručen dopis z GP ČSR s tím, aby s písemným materiálem, který vypracovala GP ČSSR, byli seznámeni vedoucí
pracovníci prokuratury. Na úrovni krajů mělo k tomuto seznámení dojít v rámci meziresortních porad, kterých se
zúčastňovali pracovníci GP ČSR.
Kvůli projednání tohoto materiálu
na úrovni republiky byl J. Krupauer
nucen ve dnech 10.–12. srpna 1989
přerušit dovolenou. Vím, že útvary
ministerstva vnitra ČSR písemný materiál dostaly, ale ministr spravedlnosti dr. Kašpar prohlásil, že materiál nemá
k dispozici, že jej nezná, a tak byl tento
materiál závazný pouze pro prokuraturu a pro vnitro pro jejich linii. […] Byl
vydán pokyn, aby jednotlivé složky
prokuratury podle tohoto materiálu
postupovaly. […] Chtěl bych ještě uvést,
že při výkonu své funkce jsem dbal o to,
aby prokuratura na sebe nebrala úkoly, které patřily jiným orgánům, dbal
jsem o to, aby prokurátoři nesuplovali
povinnosti náčelníků SNB.
J. Krupauer tvrdil, že nebyl ministerstvem vnitra informován o přípravách mimořádných bezpečnostních
opatření. Generální prokuratura ČSR
postupně vytvořila systém dosažitelnosti vybraných pracovníků při výročích, kdy se očekávaly akce tehdejších
nepřátelských struktur. Tito naši pracovníci byli zejména o víkendech v dosahu pro případ řešení otázek v souvislosti s např. útoky na veřejného činitele,
to se týkalo vyšetřovatelů prokuratury,

24 Z titulu své funkce se zároveň stal členem právní komise ÚV KSČ, Legislativní rady vlády ČSSR a Komise pro vypracování Ústavy
ČSSR. PJEŠČAK, Ján: Portrét právníka a kriminalisty. Omego, Praha 2006, s. 173.
25 V této souvislosti je zajímavé, že J. Pješčak byl od 22. 9. 1969 do 30. 11. 1982 náměstkem ministra vnitra ČSSR.
26 Vyšší vojenský soud Tábor. Sp. zn. T 8/91, sv. VI. Protokol o výslechu Jána Pješčaka z 29. 1. 1991, č. l. 1136–1141.
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nebo pokud bylo potřeba – omezit osobní svobodu, v případě prokurátorů.27
V případě mimořádných událostí
na území republiky zajišťoval potřebná opatření z titulu své funkce přímo
J. Krupauer, v Praze šlo o zodpovědnost městského prokurátora. Byla
zavedena postupem doby neoﬁciální
praxe, že ministr vnitra ČSR, případně
některý z jeho náměstků nám ohlašovali, že se očekává zvýšená aktivita
nepřátelských struktur, ovšem o konkrétních preventivních akcích se nikdy
nehovořilo.28

NÁMĚTY NA ZABEZPEČENÍ...
První z editovaných dokumentů „Náměty na zabezpečení jednotného
postupu při postihu některých forem
nepřátelské činnosti proti ČSSR“
z 2. listopadu 1988 zpracoval JUDr.
Antonín Navrátil ze speciálního oddělení odboru prokurátorského dozoru a vyšetřování Generální prokuratury ČSR, vykonávajícího agendu
dohledu nad vyšetřováním trestných
činů v kompetenci Sboru národní
bezpečnosti, dozorovaných krajským
prokurátorem.
S pracovníky ministerstva vnitra jsem
se setkával jen služebně a obvykle to
byli vyšetřovatelé SNB, rovněž tak jsem
služebně jednal s náčelníkem Správy
vyšetřování nebo pracovníky této správy. A. Navrátil byl zodpovědný za
zpracování periodických informací
zobecňujících poznatky z jeho úseku.
Šlo o tak zvané signály, které obsahovaly konkrétní výsledky práce se stručným komentářem. Dále pak jsem byl
občas úkolován k tomu, abych vypracoval stanovisko k některému jevu ve
své oblasti. Zpravidla byl také během
demonstrací určen k dosažitelnosti
na Generální prokuratuře ČSR. Mým
úkolem pak bylo získávat informace od

Generální prokurátor ČSR JUDr. Jaroslav Krupauer

podřízených z prokuratur z krajů a provádět jakési svodky a v určených intervalech informovat GP. V tomto směru
jsem nikdy nepůsobil jako referent
s rozhodující pravomocí, ale vždy jako
žurnální referent hlásné služby.
A. Navrátil materiál připravil pro
potřeby generálního prokurátora
ČSR. Je docela možné, že tento materiál byl pak použit GP na poradě koncem
r. 1988 s krajskými prokurátory na Kosově Hoře. Připomínám, že jsem podle
pokynů GP tento materiál zpracoval,
a je velmi pravděpodobné, že GP si ho
sám ještě upravil. Jak ho použil a komu
ho poskytl, to mi známo není.29 Samot-

Foto: ČTK

ný Jaroslav Krupauer uváděl, že se
jednalo o námět, který, ač měl být
ještě dopracován, byl bez meziresortního projednání zaslán na nižší složky jako určitý výklad ke sjednocení
právní politiky.
Druhým dokumentem je „Stanovisko k zákonnosti zákazu veřejného
shromáždění na Václavském náměstí v Praze 1 dne 15. 1. 1989 a trestního
postihu účastníků demonstrací ve
dnech 15. 1.–21. 1. 1989“, zpracované
Generální prokuraturou ČSR dne
17. března 1989.
U třetího editovaného dokumentu
z provenience Generální prokuratury

27 Souhrnná zpráva Správy vyšetřování StB ze 4. 9. 1989 však potvrzuje úzkou spolupráci StB a prokuratury: Na úseku spolupráce
s prokuraturou přijala SV StB opatření k pravidelným součinnostním poradám s GP ČSR, SSR i GP ČSSR. Na těchto poradách byly řešeny
všechny závažné problémy trestního řízení, možného trestního postihu či jiné represe osob vyvíjejících nepřátelskou aktivitu. ŽÁČEK, P. (ed.):
Organizace a řízení represe. Securitas Imperii, 1998, č. 4/II, s. 554.
28 Vyšší vojenský soud Tábor. Sp. zn. T 8/91, sv. VI. Protokol o výslechu Jaroslava Krupauera z 29. 1. 1991, č. l. 1146.
29 Tamtéž. Protokol o výslechu Antonína Navrátila z 24. 1. 1991, č. l. 1121.
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ČSSR s názvem „Stanovisko k dalšímu
postupu proti aktivizaci protisocialistických sil“ bývalý generální prokurátor ČSR J. Krupauer potvrdil, že šlo
o materiál projednávaný ve dnech
10. až 12. srpna 1989 na meziresortní
poradě. Náměstek generálního prokurátora ČSR a ředitelé odborů tento
dokument následně prezentovali na
poradách […] na úrovni krajských prokuratur. Stanovisko federální generální prokuratury bylo následně z Generální prokuratury ČSR pod sp. zn.
IV Spr 022/89 rozesláno všem krajským prokurátorům a městskému
prokurátorovi v Praze. J. Krupauer
prohlásil, že nevěděl, za jakých okolností tento materiál vznikl […] a za jakých
okolností byl dále využíván.30 A. Navrátil na předložené verzi dokumentu
rozeznal poznámky dr. Krupauera
a nevyloučil, že ho v té době viděl.31

ZÁKONNÝ RÁMEC REPRESE
Všechny prezentované dokumenty
potvrzují účelové pojetí výkonu práva v komunistickém režimu a postavení prokuratury při ochraně
komunistického totalitního režimu
v posledních měsících jeho existence.
Dokládají, že se na postupu proti
politicky působícím či demonstrujícím
opozičním silám nepodílely pouze
orgány Sboru národní bezpečnosti,
případně Státní bezpečnosti či dalších
složek. Pod pečlivým dohledem politického vedení Komunistické strany
Československa určovala Generální
prokuratura ČSSR ve spolupráci s republikovými prokuraturami „zákonný“ rámec represe.

30 Tamtéž. Protokol o výslechu Jaroslava
Krupauera z 29. 1. 1991, č. l. 1147–1148.
31 Tamtéž. Protokol o výslechu Antonína
Navrátila z 24. 1. 1991, č. l. 1121.
32 Generální prokuratura ČR, ČVS IV/3

Metodika, podle níž postupovali příslušníci SNB od ledna 1989
Trestný čin – trestní zákon č. 140/1961 Sb.

pasivní účastník (divák, „čumil“)
• za okolností ohrožujících veřejný pořádek neuposlechne výzvy, setrvává ve vyklizeném prostoru – § 156a tr. zákona,
§ 6a zák. č. 150/69 Sb.
SANKCE – odnětí svobody až na 6 měsíců, peněžitý trest – ukládá soud, ostatní skutečnosti – komentář zvláštní část

aktivní účastník
• za okolností ohrožujících veřejný pořádek maří opatření veřejného činitele (staví barikády, opětovně vniká do
vyklizeného prostoru a další jednání) – § 202 tr. z. výtržnictví
– § 156a tr. z., § 271 tr. z. + komentář zvláštní část
• účastní se násilných akcí nebo hromadných nepokojů proti republice, jejím orgánům nebo společenským organizacím
motiv – rozvracení společenského a státního zřízení (§ 98 tr. z., 100, 202, 156a tr. z.) dále komentář tr. z. zvláštní část
s uvedením sankcí

organizátoři
• veřejně podněcují k tr. činu nebo k hromadnému neplnění důležité povinnosti (podněcování)
podněcování: § 164 tr. z.
SANKCE – odnětí svobody až na 2 léta, nebo nápravné opatření (výši stanoví soud)
• všechny další pojmy obsahuje komentář tr. zákona – zvláštní část
• z nepřátelství k social. společnosti a stát. zřízení ČSSR provádí podvratnou činnost proti jejímu společenskému
a státnímu zřízení, její územní celistvosti, obranyschopnosti nebo samostatnosti nebo proti jejím mezinárodním
zájmům – podvracení republiky – § 98 tr. z. a další – komentář zvl. část
• provádí zvlášť nebezpečnou činnost proti základům republiky (ve spojitosti s cizí mocí nebo činitelem –vlastizrada
§ 91 tr. z. + komentář).32

Aplikace zákona č. 150/1969 Sb., o přečinech, z 18. 12. 1969, v lednu 1989
Pro přečin ve smyslu zákona č. 150/1969 Sb.
pasivní účastník
• účastní se akce narušující veřejný pořádek
• neuposlechne při akci výzvy veřejného činitele jménem zákona, slyšitelné pro všechny shromážděné
• odpírání plnit povinnosti v úmyslu narušit veřejný pořádek, podporuje akce poškozující zájmy soc. společnosti

aktivní účastník
• podporuje akce narušující veřejný pořádek
§ 6a – SANKCE pro přečin proti veřejnému pořádku
odnětí svobody až na 3 měsíce
peněžitý trest do výše 5.000 Kčs
§ 6b – propadnutí věci (vyrobí bez povolení nebo opatří sobě nebo jinému střelnou zbraň, nebo ji přechovává)
stejná SANKCE jako u písm. a/

Vg 002/90. Přílohový svazek 4,
č. l. 180. Písemnost byla do složky
mimořádných bezpečnostních
opatření vložena pod čj. KS–192–
123/01–89.
33 Tamtéž.

56

organizátor
• vyzývá k akci narušující veřejný pořádek
• vybízí jiného k odpírání plnění povinnosti vyplývající z jeho služebního postavení
• vybízí k neuposlechnutí veřejného činitele
SANKCE jako u písm. a/ a b/33
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1.
1988, 2. listopad – Praha.
Náměty Generální prokuratury
ČSR na zabezpečení jednotného
postupu při postihu některých
forem nepřátelské činnosti
proti ČSSR, sp. zn. IV Spr
678/88
Dosud samostatně působící protisocialistické ilegální str uktur y
(VONS,34 České děti,35 Nezávislé mírové sdružení36 apod.) se v poslední
době spojily pod vedením čelných
disidentů z Charty 77 v tzv. „Hnutí za
občanskou svobodu“.37
Představitelé „Hnutí za občanskou
svobodu“ vydali společný dokument
(manifest) nazvaný „Demokracie pro
všechny“, představující ucelený program destabilizace socialistického
společenského řádu.38
Manifest požaduje zásadní revizi
společenského a státního zřízení,
usiluje o odstranění vedoucí úlohy
Komunistické strany Československa,
o plné prosazení politického i ekonomického pluralismu a výrazné posílení soukromého vlastnictví výrobních
prostředků. Domáhá se demilitarizace ČSSR a strukturálních změn v organizaci státních orgánů, aby se
oslabily mocenské a obranné funkce
socialistického státu.
Manifest je šířen po celém území
republiky, je předmětem pozornosti
zahraničních sdělovacích prostředků
a ideodiverzních centrál, včetně roz-

hlasových stanic Hlas Ameriky a Svobodná Evropa.
Jednou z forem prosazování požadavků formulovaných Manifestem je
organizování demonstračních nátlakových akcí v městských aglomeracích, především v hlavním městě
Praze. Demonstrace v ulicích československých měst mají upoutat pozornost k protisocialistickým opozičním
proudům, vést k narušení veřejného
pořádku, strhávat k protisocialistických [protisocialistickým] projevům
další dosud nezúčastněné občany a tak
vyvolat zdání, že opoziční struktury
se těší podpoře široké veřejnosti, že
veřejné mínění se rozchází s politikou
strany, která ztratila důvěru lidu a morální právo být vedoucí složkou ve
společnosti.
I.
1. Zpracování a vydání Manifestu
ohrožuje základní společenský zájem
na důsledné ochraně socialistického,
společenského a státního zřízení,
samostatnosti, ústavní jednoty
a obranyschopnosti republiky.
Požadavky a cíle Manifestu směřují k poškozování uvedených zájmů,
k vyvolání odporu a nepřátelství
k socialismu, k oslabení vedoucí úlohy KSČ, přátelských svazků se SSSR
a ostatními socialistickými státy,
proti všem principům zakotveným
v Ústavě ČSSR.39
Motivem vydání Manifestu bylo
nepochybně nepřátelství k socialis-

tickému společenskému a státnímu
zřízení a snaha podlamovat politické
a společenské základy republiky. Celý
obsah Manifestu a jeho zpracování
svědčí o cílevědomé snaze autorů
útočit proti základním politickým
hodnotám naší socialistické společnosti, tyto hodnoty narušovat, zpochybňovat a oslabovat.
Počínání autorů Manifestu nelze
považovat za využití petičního práva
podle článku 29 Ústavy, nýbrž za
ostouzení politického a společenského řádu republiky formou pomluv
a zkreslených údajů před československou veřejností, i v zahraničí, a to
za pomoci zahraničních ideodiverzních centrál, vyúsťující až v přímé
ohrožování a poškozování politických
základů republiky.
Proto vydáním a zpracováním Manifestu byly naplněny zákonné znaky
trestného činu podvracení republiky
podle § 98 tr[estního] zák[ona]. Ve
zvlášť závažných a společensky nebezpečných formách takového jednání bude namístě uvažovat o event.
právní kvalifikaci trestného činu
rozvracení republiky podle § 92 tr.
zák., popř. vlastizrady dle § 91 tr.
zák.40
2. Ze stejných pohnutek jako autoři
Manifestu jednaly osoby, které zmíněný dokument distribuovaly na
veřejnost. Rovněž ony jsou vedeny
úmyslem vytvářet nepřátelskou náladu proti politickým zájmům repub-

34 K Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných srov. BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Nejcitlivější místo režimu. Výbor na obranu
nespravedlivě stíhaných (VONS) pohledem svých členů. Pulchra, Praha 2008.
35 K Českým dětem srov. SVOBODOVÁ, Jana: Nezávislá skupina České děti (1988–1989). Dokumenty. In: Materiály, studie, dokumenty č. 3.
ÚSD AV ČR, Praha 1995.
36 K Nezávislému mírovému sdružení (NMS) srov. BLAŽEK, Petr: Dejte šanci míru! Paciﬁsmus a neformální mírové aktivity mládeže
v Československu. In: VANĚK, Miroslav a kol.: Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. ÚSD AV ČR – Votobia, Praha 2002, s. 63n.
37 K Hnutí za občanskou svobodu srov. HLUŠIČKOVÁ, Růžena – CÍSAŘOVSKÁ, Blanka: Hnutí za občanskou svobodu 1988–1989. Sborník
dokumentů. ÚSD AV ČR – Maxdorf, Praha 1994.
38 Text manifestu „Demokracie pro všechny“ tamtéž, s. 25–34. K dokumentu srov. názor J. Pješčaka, in: PJEŠČAK, Ján: Portrét právníka, s. 196–197.
39 K citovaným článkům Ústavy ČSSR srov. CHOVANEC, Jaroslav – TRELLA, Rudolf: Ústava Československej socialistickej republiky.
Nakladateľstvo Pravda, Bratislava 1971.
40 Státní bezpečnost a vedení FMV k manifestu zaujaly stanovisko již 25. 10. 1988. Srov. ŽÁČEK, P. (ed.): Organizace a řízení represe.
Securitas Imperii, 1998, č. 4/I, s. 248–250.
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liky a politickému systému socialistického státu. Na rozdíl od přímého
autorství se však jedná o činnost
méně společensky závažnou, která
by měla být posouzena jako trestný
čin pobu řová n í pod le § 100 t r.
zák.41
II.
1. Organizátoři a iniciátoři nepovolených demonstrací a obdobných nátlakových akcí vyvolávaných s cílem
destabilizace státní moci jednají z nepřátelství k socialismu, vedeni cílem
narušit a podvracet politické základy
republiky. Jejich činnost obecně vykazuje stejné znaky jako činnost
autorů zmíněného Manifestu. Proto
jednání organizátorů a iniciátorů
nátlakových akcí lze posoudit jako
trestný čin podvracení republiky
podle § 98 tr. zák.
2. K uspořádání nepovolených demonstrací v nemalé míře přispívají osoby,
které mezi občany rozšiřují výzvy
k účasti na demonstracích, ač je jim
známo, že tyto akce sledují protisocialistické cíle a z tohoto důvodu
nemohou být příslušnými národními
výbory povolovány. Agitátoři k účasti na nepovolených demonstračních
akcích se ztotožňují se záměry organizátorů a iniciátorů pouličních nepokojů, avšak vzhledem k pomocnému a druhotnému charakteru jejich
činnosti jde o činnost relativně méně
společensky nebezpečnou. Pouhá
distribuce výzev k účasti na nepovolené demonstraci vykazuje proto
zákonné znaky trestného činu pobuřování podle § 100 tr. zák.

3. V ostatních případech, kdy občan,
který není ani organizátorem ani
přímým agitátorem, se dostaví na
určené místo se záměrem se aktivně
účastnit demonstrace, o které je mu
známo, že není povolena, neuposlechne výzev orgánů SNB, by jeho jednání
mělo být posouzeno jako trestný čin
ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele podle § 156a tr. zák.
4. V případech pasivních účastníků,
kteří se účastnili demonstrace převážně ze zvědavosti, ač je jim známo,
že demonstrace není povolena a přes
výzvy orgánů SNB setrvávají na místě, jde o přečin proti veřejnému pořádku podle § 6a zák. o přečinech.
III.
Vzhledem k aktivizaci protisocialistických sil a organizování pouličních
demonstrací bylo by vhodné uvažovat
o zdokonalení právní úpravy podmínek uplatnění shromažďovacího
práva podle článku 28 Ústavy.
Doposud platný zákon č. 126/68 Sb.
ze dne 13. 9. 1968 o některých přechodných opatřeních k upevnění
veřejného pořád ku 42 byl v ydá n
k urychlenému vytvoření podmínek
pro normalizaci vnitřních poměrů ve
státě po 20. srpnu 1968. Nová zákonná úprava by měla odrazit nejen
aktuální potřebu zamezení protisocialistických vystoupení a demonstrací, na druhé straně by však měla
přihlížet, že v období přestavby je
nezbytné další rozšiřování socialistického demokratismu.
De lege ferenda by měla být navržena úprava zejména ustanovení

§ 1 písm. b) uvedeného zákona tak,
aby okresní (obvodní) národní výbor
mohl zakázat, popřípadě rozpustit
veřejné shromáždění, jestliže by jeho
konání a cíl byl v rozporu se zájmy
socialistické společnosti vyjádřenými v Ústavě.
IV.
Bude třeba přezkoumat účinnost
a taktiku postupu orgánů SNB při
obnovování veřejného pořádku. 43
Pokud se totiž podaří organizátorům
demonstrace shromáždit větší počet
osob, narušit veřejný pořádek a vyvolat hromadný zásah orgánů SNB,
pak již alespoň zčásti dosáhli předsevzatých cílů protisocialistické
provokace.
Proto by pořádkové síly SNB měly
zabránit shlukování osob na shromaždišti, jednotlivé skupiny provokatérů okamžitě rozptylovat a zamezit tímto způsobem konání vlastní
demonstrace.
V.
V neposlední řadě je třeba upozornit
na akce tzv. Nezávislého mírového
sdružení. Pod záminkou mírové iniciativy prosazují odmítnutí popř.
zkrácení délky vojenské služby, apelují na humánnost svých požadavků
s odůvodněním, že morálně nelze
nikoho nutit k výkonu vojenské služby, pokud by to bylo v rozporu s jeho
přesvědčením. Názory aktivistů Nezávislého mírového sdružení, šířené
i písemnou formou, postrádají výslovný pobuřující charakter, neboť formálně prosazují politické cíle, které
zájmům socialistické společnosti

41 Ke konkrétní aplikaci citovaných paragrafů trestního zákona (č. 140/1961 Sb.), ŠTĚRBA, Karel – VYVIAL, Miroslav – MASAŘÍK, Jiří
(eds.): Soubor pramenů správního a bezpečnostního práva, I. VŠ SNB, Praha 1978, s. 252– 259.
42 Tamtéž, s. 246–247.
43 Zákroky příslušníků Sboru národní bezpečnosti (SNB), resp. pořádkových jednotek Veřejné bezpečnosti (VB), upravovala část III.
služebního předpisu „Zákroky hlídek VB a pořádkových jednotek VB“ (VB–poř–I–2), který byl vydán v příloze rozkazu ministra vnitra
č. 6 z 25. 1. 1964. Dalšími platnými směrnicemi bylo Nařízení ministra vnitra ČSSR č. 39 ze dne 24. 9. 1971, kterým se vydávají
„Směrnice pro činnost speciálních operativních skupin k průzkumu, dohledu, rozkládání a dokumentaci hromadných protispolečenských vystoupení v období mimořádných bezpečnostních opatření“. In: Věstník Federálního ministerstva vnitra, částka 39/1971 a č. 16
ze dne 6. 5. 1974 o prostředcích, které příslušníci Sboru národní bezpečnosti používají při služebních zákrocích. In: Věstník Federálního ministerstva vnitra, částka 16/1974.
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nejsou cizí. Přitom však nabádají
občany k neplnění základních občanských povinností při zajišťování
obranyschopnosti republiky. Dopouštějí se proto trestného činu podněcování podle § 164 tr. zák. k trestným
činům proti brannosti podle § 267 –
269 tr. zák.
Archiv bezpečnostních složek, f. vyšetřovací spisy – centrála, a. č. V–42391
MV, sv. 18, č. l. 28–33. Opis strojopisu.

2.
1989, 17. března – Praha.
Stanovisko Generální prokuratury ČSR k zákonnosti zákazu
veřejného shromáždění na
Václavském náměstí v Praze 1
dne 15. 1. 1989 a trestního
postihu účastníků demonstrací
ve dnech 15. 1.–21. 1. 198944
1. V době od 15. do 21. ledna 1989
došlo na území hlavního města Prahy, především v prostoru Václavského náměstí v Praze 1, k několika
zakázaným shromážděním a demonstracím.
Pouliční demonstrace se konaly
pod záminkou pietního shromáždění
při příležitosti 20. výročí sebevraždy
studenta Jana Palacha, byly inspirovány kampaní zahraničních sdělovacích prostředků a organizovány aktivisty tzv. nezávislých struktur.

Někteří představitelé těchto seskupení požádali o povolení veřejného
shromáždění dne 15. 1. 1989 na Václavském náměstí, avšak rozhodnutím
Obvodního národního výboru v Praze 1 ze dne 6. 1. 1989 bylo jeho konání zakázáno podle ustanovení § 1/b
zák. č. 126/68 Sb.45
V období před 15. 1. 1989 byly v Praze 1 i na jiných místech ČSSR rozšiřovány letáky vybízející k účasti na
tomto zakázaném shromáždění. Na
agitaci se mimo jiné podílelo i vysílání rozhlasových stanic BBC a Svobodná Evropa pro Československo
opakovanými výzvami k účasti na
uvedeném shromáždění a k nerespektování zmíněného rozhodnutí národního výboru.
Shromažďovací právo je upraveno
čl. 28 Ústav y ČSSR, zákonem č.
68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních, ve znění zák.
č. 74/1973 Sb.,46 s přihlédnutím k doplňkům vyplývajícím ze zákona č.
126/68 Sb. a vyhlášky č. 320/1951
Ú[ředního] l[istu] (ve znění vyhlášky
č. 158/1957 Ú. l.47).
Obsahem ústavní svobody shromažďování je právo občanů svolávat
shromáždění, schůze nebo manifestace, účastnit se jich za tím účelem,
aby veřejně souhlasně či kriticky
projevili své názory na záležitosti
společnosti a státu a aby se tak aktivně zúčastnili správy státu a hos-

podářské a kulturní výstavby nebo
uspokojovali v zájmu své osobnosti
rozmanité zájmy kulturní, sportovní,
technické a jiné.
Shromažďovací právo však nelze
vykonávat bez ohledu na povinnosti
a oprávnění vyplývající z jiných právních předpisů, tvořících právní řád,
popř. ze společenských norem právním řádem uznávaných.
Československá úprava shromažďovacího práva není v rozporu s mezinárodními pakty, které ČSSR ratiﬁkovala, ani s dokumenty přijatými
na helsinské Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a na následných schůzkách v Madridu a ve Vídni.48
Podle § 6 zák. č. 68/1951 Sb. je ve
shodě se zájmem pracujícího lidu
občanům zaručen výkon shromažďovacího práva, pokud jím není ohrožen
zájem politického uspořádání státu
nebo veřejný pořádek.
Pojem „veřejný pořádek“ je nejen
souhrn norem právních, ale i norem
společenských, jejichž zachovávání
je podmínkou klidného, spořádaného
společenského soužití na veřejnosti
mimo sféru soukromého života občanů.
Podle ustanovení § 1 písm. a), b)
zákona č. 126/1968 Sb., o některých
přechodných opatřeních k upevnění
veřejného pořádku, může národní
výbor konání veřejného shromáždě-

44 Generální prokurátor ČSSR J. Pješčak postoupil Stanovisko, zpracované federální a republikovou prokuraturou a podepsané
generálním prokurátorem ČSR, dne 20. 3. 1989 pod sp. zn. GP 76/89 ministru vnitra ČSSR gen. Kinclovi s informací, že je již zaslal
předsedovi Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci prof. Dr. Zdeňkovi Dienstbierovi, DrSc. Dne 31. 3. 1989 se
s ním seznámil i 1. náměstek ministra vnitra ČSSR gen. Ing. Alojz Lorenc, CSc., který je dále distribuoval Hlavní správě kontrarozvědky SNB (II. správa SNB). Archiv bezpečnostních složek, f. II. správa SNB (A–34/1), inv. j. 459.
45 Podle odvolání vydala rozhodnutí o zákazu vzpomínkového setkání JUDr. Eva Baráková z Obvodního národního výboru (ONV) v Praze 1
(pod čj. OVV–30/1989): V odůvodnění rozhodnutí zaujala právní názor, že vzpomínkový akt se má konat na centrálním pražském veřejném
prostranství za účasti minimálně 13 osob uvedených v dopise a další veřejnosti, tj. osob pozvaných, náhodně přítomných nebo informovaných
jiným způsobem, a že tedy náš dopis [z 2. 1. 1989] musí považovat za oznámení podle ustanovení § 10 vyhl. č. 320/1951 Úl. Z tohoto právního
názoru pak vyvozuje, že se jedná o veřejné shromáždění, které je v rozporu se zák. č. 68/1951 Sb. a vyhláškou NVP z 20. 10. 1988. Případnému
odvolání proti tomuto rozhodnutí byl odejmut odkladný účinek. Generální prokuratura ČR, ČVS IV/3 Vg 002/90. Přílohový svazek 4.
Věc: odvolání proti rozhodnutí ONV v Praze 1, 9. 1. 1989.
46 Srov. ŠTĚRBA, K. – VYVIAL, M. – MASAŘÍK, J. (eds.): Soubor pramenů, I, s. 224–228.
47 Srov. tamtéž, s. 229–232.
48 Srov. Závěrečný dokument Vídeňské následné schůzky KBSE. 4. listopad 1986 – 19. leden 1989. Nakladatelství Svoboda, Praha 1989.
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Václavské náměstí 1. května 1989 – ochranka před hlavní tribunou

ní, manifestace a průvodu zakázat,
pokud by konání takové akce bylo
v rozporu se zákonem, bylo zaměřeno proti socialistickému řádu nebo
by jinak ohrozilo veřejný pořádek, či
jestliže by zaměření nebo průběh
mohl narušit důležité zahraničně
politické zájmy státu.
Nadto i vyhláška Národního výboru hl. m. Prahy ze dne 20. 10. 1988,
o doplnění zásad ochrany památek
v hlavním městě Praze, vyhrazuje
v článku 2 právo pořádat veřejné
shromáždění v pražské památkové
rezervaci jen orgánům Národní fronty a organizacím v ní sdruženým, a to

při mimořádných a slavnostních příležitostech. Pořádání jiných veřejných
shromáždění v pražské památkové
rezervaci je zakázáno podle čl. 4 citované vyhlášky.49
Rozhodnutí ONV v Praze 1 ze dne
6. 1. 1989 o zákazu veřejného shromáždění na Václavském náměstí dne
15. 1. 1989 bylo tedy vydáno v souladu
s obecně závaznými předpisy, jejichž
dodržování je zajišťováno správními
orgány v každém právním státě bez
rozdílu společenského zřízení.
2. Pokud přes zákaz Obvodního národního výboru v Praze 1 došlo ke

Foto: Jan Bejšovec

konání zakázaného shromáždění, byl
důvod k zákroku – k rozpuštění veřejného shromáždění – ve smyslu
ustanovení § 9 nařízení vlády ČSR
č. 18/1975 Sb., kterým se podrobněji
vymezuje součinnost útvarů VB a národních výborů při ochraně veřejného pořádku.50
Služební zákrok příslušníků, popř.
jednotek SNB, v prostoru Václavského náměstí byl proveden v souladu
se zákonem č. 40/1974 Sb. o Sboru
národní bezpečnosti.51 Příslušníci
SNB nejprve opakovaně vyzývali
k opuštění prostoru, přičemž upozorňovali, že v případě neuposlechnutí

49 Vyhláška č. 6 o doplnění zásad ochrany památek v hlavním městě Praze. In: Sbírka obecně závazných nařízení NVP, ONV, MNV
a usnesení NVP, částka 3, z 20. 10. 1988.
50 Srov. Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 18/1975 Sb., kterým se podrobněji vymezuje součinnost útvarů Veřejné
bezpečnosti a národních výborů při ochraně veřejného pořádku, ze dne 12. 3. 1975.
51 Text zákona č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, in: KROUPA, Vlastimil (ed.): Historie SNB v dokumentech. Naše vojsko, Praha
1984, s. 194–216; k výkladu jeho jednotlivých paragrafů srov. ŠTĚRBA, K. – VYVIAL, M. – MASAŘÍK, J. (eds.): Soubor pramenů, III.
VŠ SNB, Praha 1978, s. 5–73.
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výzvy bude přikročeno k vyklizení
prostoru.
V průběhu služebního zákroku byly
použity některé mírnější prostředky
podle § 32 odst. 1 zák. č. 40/1974 Sb.
Šlo zejména o zmíněné výzvy v zájmu
ochrany veřejného pořádku; dále
o vytlačování, přičemž proti osobám,
které při tom kladly aktivní odpor,
byly použity obušky. Pokud došlo
k použití vodních stříkaček, byly
shora polévány shluky osob, které
odmítaly vyklidit prostor. V několika
případech bylo použito slzotvorných
prostředků pro rozptýlení větších
shluků osob. Vůbec nebylo použito
střelných zbraní, a to ani k varovným
výstřelům do vzduchu; služební psi
byli přítomni, ale nebyli volně použiti proti osobám.
Od osob, které byly podezřelé z narušování veřejného pořádku, vyžádali zakročující příslušníci SNB
prokázání totožnosti (§ 20 zák. č.
40/1974 Sb.) a nejaktivnější účastníci
výtržností nebo jiného nepřístojného
chování narušujícího veřejný pořádek
byli zajištěni (§ 23 zák. č. 40/1974
Sb.).
Účast příslušníků Lidových milicí
při služebním zákroku byla v souladu
s ustanovením § 51 odst. 2 zák. č.
40/1974 Sb.; příslušníci Lidových milicí nebyli vybaveni ani zbraněmi, ani
mírnějšími prostředky. Jejich účast
se omezila na přesvědčování občanů,
u z av ř en í s t a novených pr os tor
a ochranu nerušeného provozu obchodních a dopravních služeb.
Pokud jde o taktiku služebního
zákroku jednotek SNB, vyhodnocují
ji samostatně nadřízené orgány
(MVŽP [Ministerstvo vnitra a životního prostředí] ČSR). Jde zejména
o posouzení rozhodnutí velitele jednotky SNB při služebním zákroku
podle § 36 zák. č. 40/1974 Sb.
Při demonstracích, zejména při
zatlačování a použití obušku, došlo
k několika zraněním. Podle poznatků
prokuratury lékařské ošetření vyhledalo 23 osob, z toho 3 příslušníci SNB.
Prokuratura sleduje objasnění okolností, za nichž došlo ke zraněním;
pokud bude zjištěno porušení zákona,

budou vyvozeny příslušné zákonné
závěry vůči konkrétním osobám.
Orgány SNB a prokuratury obdržely 29 stížností (i anonymních) na
konkrétní případy překročení zákonných opatření příslušníky SNB při
služebních zákrocích. Tyto stížnosti
jsou prověřovány vyšetřovateli inspekčních orgánů SNB; dosud bylo
zahájeno trestní stíhání v jednom
případě pro zneužití pravomoci veřejného činitele při neoprávněném použití služebního obušku; výkon prokurátorského dozoru je zabezpečen.
3. Pro účast na zakázaných shromážděních a demonstracích, k nimž došlo
ve dnech 15. – 21. 1. 1989 v Praze, bylo
pro trestné činy stíháno 56 osob ve
45 trestních věcech.
Z toho 18 obviněných stíhal vyšetřovatel nebo vyhledávací orgán VB
pro trestné činy výtržnictví podle §
202 odst. 1 tr. zák., podněcování podle § 164 (věta druhá) tr. zák., popř.
pro trestný čin ztěžování výkonu
pravomoci veřejného činitele podle
§ 156 písm. a) tr. zák.
Z počtu 18 obviněných byla podána
obžaloba na 9 osob, z nichž byly 3
stíhány ve vazbě.
Obvodní prokurátor pro Prahu 1
podal dne 10. 2. 1989 obžalobu na
Václava Havla pro trestný čin podněcování podle § 164 a1. 2 [?] tr. zák.
a trestný čin ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele podle §
156a) tr. zák., protože ve dnech 9. 1.
1989 – 15. 1. 1989 prostřednictvím
rozhlasových stanic BBC a Svobodná
Evropa vyzýval k bojkotu rozhodnutí ONV v Praze 1 o zákazu veřejného
shromáždění a dne 16. 1. 1989 na
Václavském náměstí v Praze 1 se
v odpoledních hodinách nepovoleného shromáždění osobně účastnil a na
místě setrval i po výzvách zakročujících pořádkových jednotek VB
k vyklizení dotčeného prostoru.
Podání obžaloby na Václava Havla
je důvodné, protože opakovanými
projevy v cizích rozhlasových stanicích veřejně vybízel posluchače
v ČSSR k občanské neposlušnosti,
k nerespektování a k ignorování roz-

hodnutí státního orgánu vydaného
podle zákona č. 126/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních
k upevnění veřejného pořádku.
Dne 16. 1. 1989, když došlo v prostoru Václavského náměstí v Praze 1
k závažnému ohrožení veřejného
pořádku v důsledku srocení většího
množství osob, se Václav Havel v uvedeném prostoru záměrně po delší
dobu pohyboval, nedbal opakovaných
výzev k jeho opuštění a tak bránil
pořádkovým jednotkám v plnění jejich zákonných povinností.
Rozsudkem obvodního soudu pro
Prahu 3 ze dne 21. 2. 1989 byl Václav
Havel uznán vinným trestnými činy
podle obžaloby a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody
v trvání devíti měsíců se zařazením
do II. NVS. Rozsudek není v právní
moci.
Oba trestné činy, jimiž byl Václav
Havel uznán vinným, patří mezi trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Jde o závažná protispolečenská jed ná n í oh rož ující veřejný
pořádek a narušující činnost státních
orgánů. V celém průběhu trestního
stíhání zůstala nepovšimnuta jakákoli činnost Václava Havla směřující
k aktivizaci tzv. nezávislých struktur
a vytváření opozic proti socialistickému zřízení.
Obvodní prokurátor pro Prahu 1
dále podal dne 10. 2. 1989 obžalobu
na Janu Petrovou, Otakara Veverku,
Danu Němcovou, Davida Němce, Stanislava Pence, Petra Placáka, Janu
Šternovou a Alexandra Vondru pro
trestný čin výtržnictví podle § 202
odst. 1 tr. zák. a Janu Petrovou také
pro tr. čin útoku na veřejného činitele podle § 156 odst. 2 tr. zák.
Obvinění, ač byli seznámeni s rozhodnutím ONV Praha 1, o zákazu
veřejného shromáždění, dostavili se
dne 16. 1. 1989 na Václavské náměstí v Praze 1 s cílem vyvolat srocení
osob ohrožující veřejný pořádek. Jana
Petrová navíc vulgárními výroky na
místě samém napadla zakročujícího
uniformovaného příslušníka SNB.
Postavení těchto obviněných před
soud bylo odůvodněno. Obvinění,
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V centru Prahy zasahovali proti odpůrcům režimu jak příslušníci Pohotovostního pluku VB a Pohotovostní motorizované
jednotky, tak i řadových útvarů SNB
Foto: archiv autora

aktivisté tzv. nezávislých struktur,
se záměrně dopustili provokačního
jednání s cílem vyvolat narušení
veřejného pořádku v centru hlavního města. Činili tak s vědomím,
že jednáním obdobné povahy předchozího dne došlo k hromadnému
narušení veřejného pořádku a že
jejich provokativní čin bude inspirovat další osoby k hromadnému
srocení.
Rozsudkem obvodního soudu pro
Prahu 2 ze dne 22. 2. 1989 byli Jana
Petrová, Otakar Veverka, David Němec a Jana Šternová uznáni vinnými
trestným činem výtržnictví podle
§ 202 odst.1 tr. zák., Jana Petrová
a Otakar Veverka též trestným činem
útoku na veřejného činitele podle
§ 156 odst. 2 tr. zák., Stanislav Penc,
Petr Placák a Alexandr Vondra byli
uznáni vinnými přečinem proti ve-

řejnému pořádku podle § 6 písm. a)
zák. č. 150/69 Sb.
Za to jim byly uloženy tresty: Janě
Petrové nepodmíněný trest odnětí
svobody v trvání devíti měsíců se
zařazením do I. NVS, Otakarovi Veverkovi nepodmíněný trest odnětí
svobody v trvání dvanácti měsíců se
zařazením do II. NVS, Davidu Němcovi trest odnětí svobody v trvání
šesti měsíců s podmíněným odkladem
na zkušební dobu tří 3 let a trest peněžitý, Stanislavu Pencovi trest odnětí svobody v trvání dvou měsíců
s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvou let a trest peněžitý, Janě
Šternové trest odnětí svobody v trvání čtyř měsíců s podmíněným
odkladem na zkušební dobu jednoho
roku, Alexandru Vondrovi trest odnětí svobody v trvání dvou měsíců
s podmíněným odkladem na zkušeb-

ní dobu dvou let a trest peněžitý
a Petru Placákovi trest odnětí svobody v trvání dvou měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvou
let a trest peněžitý.
Trestní věci [věc] proti Daně Němcové byla vyloučena k samostatnému
projednání.52
Rozsudek dosud není v právní
moci.
Dalších 38 obviněných bylo stíháno vyšetřovatelem prokuratury pro
fyzické nebo slovní útoky proti zakročujícím příslušníkům bezpečnostních orgánů.
Z celkového počtu stíhaných byla
podána obžaloba na 16 obviněných
pro trestné činy útoku na veřejné
činitele podle § 155 odst. 1 tr. zák.
popř. § 156 odst. 2 tr. zák. V 16 případech došlo k postoupení věci pro
přestupek obvodnímu národnímu

52 Srov. CÍSAŘOVSKÁ, Blanka – PREČAN, Vilém (eds.): Charta 77: Dokumenty 1977–1989. Sv. 2. ÚSD AV ČR, Praha 2007, s. D519, D531.
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výboru a u šesti obviněných bylo
zastaveno trestní stíhání.
Pokud podal prokurátor na obviněné obžalobu, postupoval v souladu se
zákonem, neboť výsledky vyšetřování odůvodnily závěr, že obvinění v průběhu likvidace nepovoleného shromáždění fyzicky napadali zakročující
příslušníky VB nebo je hrubě uráželi
při výkonu jejich pravomoci.
Obvodní prokurátor pro Prahu 1
podal nadto návrh na potrestání
31 osob[y] pro přečin podle § 6a) zák.
č. 150/69 Sb.53
Archiv bezpečnostních složek, f. II. správa SNB (A–34/1), inv. j. 459, č. l. 73–80.
Opis strojopisu.

3.
1989, před 10. srpnem – Praha.
Stanovisko Generální prokuratury ČSSR k dalšímu postupu
proti aktivizaci protisocialistických sil, sp. zn. 2 FGp
0–0406/89
Určujícím faktorem současného
vývoje v ČSSR je přestavba hospodářského a společenského mechanismu,
jejíž nedílnou součástí je prohlubování socialistické demokracie, rozvoj
iniciativy lidí a jejich účasti na řízení
a správě. Důležitým předpokladem
toho je uplatňování otevřené politiky,
rozšíření veřejné informovanosti
a kontroly.
S pozitivními procesy probíhajícími
ve společnosti však současně narůstá aktivita protisocialistických sil,
které se snaží mařit úsilí o realizaci
přestavby a zneužít prohlubování

socialistické demokracie k vyvolávání neklidu a k politické destabilizaci
společnosti.
Své záměry realizují pod vedením
západních ideodiverzních center
prostřednictvím vytváření různých
tzv. nezávislých skupin a iniciativ.
Těchto uskupení v posledních dvou
letech rychle přibývá a v současné
době je jich známo kolem padesáti.
Protisocialistické síly sledují pro
nejbližší období tyto hlavní cíle:
– vytvořit soustavou jakoby spontánně vznikajících nelegálních skupin
nové mechanismy a masovější základnu nepřátelské činnosti; jejich prostřednictvím manipulovat především
mladými lidmi a rozšířit nepřátelskou
aktivitu i mimo velká města; pozornost
zaměřit zejména na vysokoškolskou
mládež a na vytváření paralelních
struktur k nahrazení Socialistického
svazu mládeže;
– dosáhnout změny orientace a postavení nekomunistických stran
Národní fronty jako opozičního partnera KSČ;
– vytvořit z některých nelegálních
uskupení (např. Demokratická iniciativa,54 Hnutí za občanskou svobodu,
Obroda55) zárodky pro založení nových
opozičních stran; v té souvislosti nalézt vůdčí osobnosti přijatelné pro
nejširší spektrum čs. veřejnosti;
– ovlivňovat činnost společenských
organizací a legálních struktur v oblasti vědy, techniky, kultury, umění
s cílem izolovat jejich vedení od členské základny a dosáhnout výměny
„zkompromitovaných funkcionářů“;
– pronikat do dělnického prostředí,
postupně rozložit ROH [Revoluční
odborové hnutí] a vytvořit tzv. nezá-

vislé odbory jako základnu odborového pluralismu;
– předkládat prostřednictvím nelegálních skupin stranickým a státním orgánům návrhy na řešení aktuálních ekonomických, sociálních,
ekologických a jiných otázek veřejného zájmu podle představ ideodiverzních center a získávat touto
cestou podporu širší základny občanů i pro své ostatní požadavky;
– organizováním různých nátlakových podpisových akcí, konfrontačních manifestací a shromáždění
prosazovat vlastní skupinové a často
i protisocialistické požadavky, narušovat tak veřejný pořádek a klid.56
Obdobná situace je i v církevně
politické oblasti, pro niž je charakteristické úsilí Vatikánu a domácí
reakční církevní hierarchie o zpolitizování vztahů mezi církvemi a státem a snaha organizačně a ideově
sjednotit všechny církevní struktury
v jednotnou frontu pod vlivem katolicismu. Pod heslem normalizace
vztahů mezi státem a církvemi a s odvoláním na Závěrečný dokument
vídeňské následné schůzky KBSE
[Konference o opatřeních k posílení
důvěry a bezpečnosti v Evropě] sílí
tendence reakčních duchovních
i představitelů nelegální církve a laického apoštolátu o dosažení úplné
odluky církve od státu.
Prohlubuje se i snaha koordinovat
činnost církevních struktur s antisocialistickými silami, zejména tzv.
Chartou 77 a tzv. Hnutím za občanskou svobodu. Cílem je zformovat
masy věřících v politickou sílu, podněcovat je ke konfrontaci s politikou
strany a se státními orgány a zneužít

53 Srov. informaci předloženou 25. ledna 1989 federálním ministerstvem vnitra vládě Československé socialistické republiky
a vyhodnocení bezpečnostních opatření z 15.–22. 1. 1989 pro operační štáb FMV, in: ŽÁČEK, P. (ed.): Organizace a řízení represe.
Securitas Imperii, č. 4/II, s. 284–292.
54 K Demokratické iniciativě srov. HLUŠIČKOVÁ, Růžena – OTÁHAL, Milan (eds.): Čas Demokratické iniciativy 1987–1990. Sborník
dokumentů. Nadace Demokratické iniciativy pro kulturu a politiku, Praha 1993.
55 K Obrodě srov. KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – KOKOŠKA, Stanislav: Obroda. Klub za socialistickou přestavbu. Dokumenty. ÚSD AV ČR
– Maxdorf, Praha 1996.
56 K aktuálním cílům československé opozice, jak je vnímala StB, srov. ŽÁČEK, P. (ed.): Poslední měsíce: Porada StB z 20. července 1989,
s. 48, a ŽÁČEK, P. (ed.): Organizace a řízení represe. Securitas Imperii, č. 4/II, s. 420.
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je k rozvíjení opoziční politické činnosti.
Procesy probíhající ve společnosti
vedou i u některých pracovníků mocenských orgánů k určitým rozpakům
ve vztahu k činnosti antisocialistických sil, zvláště při aplikaci jednotlivých ustanovení trestního zákona
a zákona o přečinech. Jejich zřejmým
výrazem jsou poměrně početné případy trestních věcí aktivistů nelegálních struktur, které byly v posledních
měsících – zejména v Praze a Jihomoravském kraji – odchylně právně
posouzeny orgány přípravného řízení a soudem.
Proto je při služební i politické
výchově našich pracovníků nezbytné
poskytnout jim dostatek přesvědčivých fakt a argumentů o metodách
a cílech činnosti antisocialistických
sil a na druhé straně usilovat o překonávání strnulých názorů na vývoj
socialistické společnosti jako bezrozporný proces, které vedou ke snaze
konservovat existující praxi, formy
a metody činnosti orgánů trestního
řízení bez ohledu na potřeby současné situace.
Náš politický systém poskytuje
široké možnosti pro rozvíjení socialistické demokracie a pro uplatňování socialistického pluralismu. Jeho
základem zůstává Národní fronta.
Hledáme nové formy lepšího využívání jejích širokých možností pro
účast občanů na tvorbě, uskutečňování a kontrole politiky socialistického státu.
Rozšíření účasti občanů na řízení
a správě veřejných záležitostí sledují i opatření ke zvýšení samostatnosti a odpovědnosti národních výborů
jako orgánů lidové moci.
Rozvoj socialistické demokracie
nelze zaměňovat s projevy neodpovědnosti, svévole a anarchie. Práv
a svobod občanů není možno zneu-

žívat k podrývaní moci pracujících,
využívat demokratická práva k nedemokratickým cílům. Socialistický
pluralismus chápeme jako pluralismus názorů a zájmů, jehož jediným
měřítkem může být jen socialistická
základna, jak je vyjádřena v politice
KSČ. Proto v socialistickém pluralismu není místo pro formování a působení protisocialistických politických
struktur.
Aktivizace antisocialistických sil,
reprezentovaných navenek především
činností různých nelegálních skupin,
je závažným protispolečenským jevem. Její projevy se v posledním období začínají šířit z velkých městských
center i do krajů a okresů.
Přispěla též ke zpolitizování některých kriminálních živlů, zvláště mezi
mladými lidmi, které vedlo ke spáchání závažných trestných činů záškodnictví a teroru. Poznatky z poslední doby ukazují, že v některých
případech mohou být tyto živly antisocialistickými silami k páchání
trestné činnosti bezprostředně a cílevědomě inspirovány.
Boj s tímto protisocialistickým
jevem, směřujícím ve svých důsledcích k rozvracení socialistického
společenského a státního zřízení,
vyžaduje zvýšit účinnost mechanismu
rozkladných, preventivních, politických a ideově výchovných prostředků a opatření.
Dosavadní zkušenosti z působení
proti antisocialistickým silám je třeba urychleně zhodnotit a rozpracovat
jeho dlouhodobou politickou koncepci. V jejím rámci nelze ztrácet ze
zřetele ani operativní reagování na
stále nové formy a metody její činnosti. Realizace této koncepce musí
být věcí nejen stranických a státních
orgánů, ale celé Národní fronty
a v souladu s ní musí působit všechny nástroje propagandy a agitace,

především sdělovací prostředky od
ústředních až po okresní. Musejí
účinně přispívat k včasnému odhalování záměrů ideových odpůrců
a veřejně ukazovat jejich politický
a morální proﬁ l, cíle jejich činnosti
a síly, které je řídí a podporují. K tomu
potřebují pohotové informace příslušných státních orgánů, zejména orgánů SNB a dalších orgánů činných
v trestním řízení.
Podle dosavadních zkušeností zahrnují nelegální skupiny a aktivity
celou škálu postojů, názorů a požadavků od radikálně útočných, otevřeně protisocialistických, přes „reformní“ až po takové, které mnohdy
pramení z nedostatečného rozhledu
a malých životních zkušeností mladých lidí, z netřídně chápaných humanistických ideálů.
Situace proto vyžaduje uplatňovat
vůči nelegálním strukturám do určité míry diferencovaný přístup.
Rozhodně je třeba vystupovat např.
proti aktivistům otevřeně nepřátelské
tzv. Charty 77 a proti vedoucím činitelům všech nelegálních skupin. Na
druhé straně spíše prostředky ideově výchovného působení nutno uplatňovat vůči řadovým stoupencům
takových skupin, jako „Mírový klub
Johna Lennona“, „Nezávislé mírové
sdružení“, „České děti“, „Havlíčkova
mládež“ apod., kteří se v převážné
většině nebo výlučně rekrutují z mladé a nejmladší generace. Zápas o mládež je důležitým úkolem celé společnosti a zejména Socialistického
svazu mládeže.57
Administrativní a trestněprávní
opatření jsou krajním řešením, avšak
nutno počítat i s nimi. Dlouhodobé
přehlížení nezákonného jednání nelegálních skupin by znevážilo princip
socialistické zákonnosti a narušilo
zásadu neodvratitelnosti sankcí za
činnost proti zájmům státu a socia-

57 Hlavní správa kontrarozvědky SNB (II. správa SNB) od července do listopadu 1989 přehodnocovala opatření tzv. kontrarozvědné
ochrany organizované mládeže. Srov. ŽÁČEK, Pavel: Politická policie proti mládeži. Snahy StB o kontrolu tzv. problematiky mládeže
ve druhé polovině osmdesátých let. In: VANĚK, Miroslav a kol.: Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace
v 80. letech v Československu. ÚSD AV ČR – Votobia, Praha 2002, s. 313–314.
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Veřejná bezpečnost v lednu 1989 proti demonstrantům nasadila i obrněné transportéry OT-64

listické společnosti. Také dosavadní
postup od případu k případu je na
škodu věci.
Bude mnoho záležet na politické
vyspělosti a rozvaze orgánů rozhodujících od centra až po okresy, aby
v každém jednotlivém případě bylo
přijato odpovídající rozhodnutí.
Politická citlivost takového rozhodování bude nepochybně často vyžadovat projednání dalšího postupu
mezi více orgány v daném místě a na
daném organizačním stupni, případně i mezi nimi a jejich nadřízenými
orgány.
Některé zásady postupu lze na
základě hodnocení dosavadních zku-

šeností a předpokládaného vývoje
zobecnit.
1/ Orgány SNB zpravidla jako prvé
získávají poznatek o chystaných protisocialistických akcích. Je třeba, aby
toto zjištění a další koordinovaný
postup ve věci podle okolností případu projednaly zpravidla se stranickými orgány, orgány národních výborů a prokuratury. Ke společným
protiakcím přicházejí v úvahu i orgány některých společenských organizací. Smyslem projednání bude posouzení chystané akce podle jejího
charakteru z hlediska politického,
pořádkového, bezpečnostního a práv-

Foto: archiv autora

ního a přijetí odpovídajících opatření
v těchto oblastech.
Vážným úkolem SNB je zabezpečení průběžné informovanosti o bezpečnostní situaci tak, aby potřebné
informace byly k dispozici i v krajích
a okresech.58
2/ Odpovědně je třeba využívat společné směrnice generálního prokurátora ČSSR a ministra vnitra ČSSR
z 27. 11. 1978 o používání výstrahy
prokuraturou a Sborem národní bezpečnosti.59
Používání v ýstrahy má smysl
a může sehrát preventivní úlohu za
dvou předpokladů:

58 Vedení ministerstva vnitra ČSSR přistoupilo ke zkvalitnění tzv. informačního toku z útvarů Státní bezpečnosti již v březnu 1989.
Srov. ŽÁČEK, Pavel: ŠtB na Slovensku za „normalizácie“. Agónia komunistickej moci v zvodkách tajnej polície. Ministerstvo spravodlivosti
SR, Bratislava 2002, s. 131n.
59 Srov. společnou směrnici generálního prokurátora ČSSR a ministra vnitra ČSSR o používání výstrahy prokuraturou a Sborem
národní bezpečnosti ze dne 27. 11. 1978. In: Nařízení ministerstva vnitra č. 22. z 15. 12. 1978.
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Představitelé strany a vlády (uprostřed G. Husák a M. Jakeš) na prvomájové tribuně v roce 1989

a/ výstrahy bude používáno proti
osobám, které se prvně dopustily
jednání blížícího se trestné činnosti
poškozující zájmy bezpečnosti státu
nebo veřejného pořádku,
b/ téže osobě bude výstraha z obdobných důvodů vyhlášena pouze
jednou; při opakování obdobného
jednání nebo pokračování v něm bude
důsledně vyvozena trestní odpovědnost.
Při problémech vznikajících v okresech bude účelné využít možnosti
čl. 4 odst. 3 Směrnice a vyhlášením
výstrahy pověřit náčelníka OS SNB
nebo okresního prokurátora. Zda na
dané úrovni vyhlásí výstrahu funkcionář SNB nebo prokuratury, bude
věcí vzájemné dohody po posouzení
konkrétních okolností případu.
3/ Rozhoduje-li se o trestním stíhání
osob, je nutno včas zvážit všechny
mezinárodně politické a vnitropolitické souvislosti a dopady i důkazní
situaci, aby přijaté rozhodnutí mohlo být důrazně realizováno až do
konce. Trestní řízení proti některým
antisocialisticky orientovaným osobám z minulých let, která neskončila projednáním věci před soudem,

66

byla jednoznačně hodnocena jako
úspěch protisocialistických sil.
V případě uplatnění trestní odpovědnosti je pro orgány vyšetřování
/vyhledávání, objasňování/, prokuratury a soudů základním úkolem stanovení odpovídající právní kvaliﬁkace stíhaného jednání v závislosti na
jeho charakteru, možných důsledcích
a okolnostech jeho spáchání.
4/ V trestních věcech antisocialisticky orientovaných jednotlivců nebo
skupin je třeba vykonávat náročný
a soustavný prokurátorský dozor nad
zachováváním zákonnosti v celém
trestním řízení s cílem zabezpečit
kvalitní a rychlé provedení přípravného řízení a účinný postih pachatelů v souladu se zákonem. Intervenci
u hlavního líčení zpravidla zabezpečí příslušný vedoucí prokurátor a jen
výjimečně jiný politicky a odborně
vyspělý prokurátor, určený vedoucím
prokurátorem.
5/ Rozhodování těchto věcí u soudů
je nutno svěřit předsedům soudů nebo
politicky a odborně nejzkušenějším
soudcům a je nezbytné přijmout opatření k urychlenému projednání věci

Foto: Jan Bejšovec

a včasnému výkonu rozhodnutí, včetně ochranných opatření.
Úkolem Nejvyššího soudu ČSSR
a republikových nejvyšších soudů
bude vyhodnocovat postup a rozhodování soudů v trestních věcech
antisocialisticky orientovaných jednotlivců nebo skupin a působit ke
sjednocení soudní praxe v těchto
věcech, aby odpovídala zásadám
právní politiky strany.
Rovněž soudům je třeba v rámci
meziresortní součinnosti orgánů
činných v trestním řízení zabezpečit
aktuální informovanost o činnosti
a záměrech antisocialistických sil.
6/ Důležité úkoly při ochraně veřejného pořádku v této oblasti připadají
orgánům národních výborů. Jde zejména o rozhodování o zákazu nebo
rozpouštění veřejného shromáždění,
manifestace a průvodu podle § 1 zák.
č. 126/1968 Sb. o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku a o zabezpečení zákonnosti, rychlosti a účinnosti řízení
o přestupcích.
Tyto úkoly vyžadují vysokou politickou vyspělost rozhodujících činitelů a přijetí opatření k aktivizaci
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Během tzv. mimořádných bezpečnostních opatření se centrum Prahy pomalu stávalo bojovou zónou

a posílení komisí pro ochranu veřejného pořádku, zvláště v Praze a v jiných místech koncentrace protisocialistických sil.
7/ Pracovníci národních výborů,
prokuratury a soudů, na něž se obrátí zástupci nebo mluvčí nelegálních struktur, budou s nimi jednat
pouze tak, jako by se dostavili ve
své vlastní věci. Podobně tomu bude
při potvrzování příjmu a vyřizování
písemného podání. Opačného postupu by bylo využito antisocialistickými silami k dokumentaci toho,
že byly uznány za partnera pro jednání.
Veškerá přijímaná opatření nutno
speciﬁkovat podle charakteru protisocialistických akcí, jejichž typickými formami jsou zejména
– zpracovávání a rozšiřování různých programových prohlášení,
– organizování nátlakových podpisových akcí,
– vyhotovování a rozšiřování různých nepovolených periodických

i neperiodických publikací, tiskovin
a písemností,
– rozvíjení činnosti stávajících
a vytváření nových nelegálních skupin,
– organizování veřejných shromáždění, manifestací nebo průvodů, a to
i po jejich zákazu.
Preferovat je třeba prostředky politického působení, propagandy a agitace, opatření preventivní a rozkladná. Volit diferencovaný př ístup
k jednotlivým nelegálním aktivitám
a jejich stoupencům a trpělivou politickou prací využívat nekonfrontačních prvků v programech některých
skupin k postupnému zapojení alespoň části jejich stoupenců do obecně
prospěšné činnosti. Chápat úlohu
trestní represe jako pomocnou a uchylovat se k ní pouze v nezbytných
případech, kde nelze vystačit s administrativním postihem.
Vůči organizátorům, iniciátorům
a aktivistům všech forem protisocialistických akcí lze za splnění již

Foto: archiv autora

uvedených podmínek použít vyhlášení výstrahy orgánem prokuratury
nebo SNB.
Jednotlivé nelegální skupiny nebo
jejich seskupení zpracovávají a rozšiřují čas od času různá programová
prohlášení typu „Demokracie pro
všechny“ z října 1988 nebo „Několik
vět“ z června 1989.60 Tyto dokumenty
více nebo méně otevřeně útočí proti
základním principům socialistického
státního a společenského zřízení
ČSSR, přičemž k získání podpory
širší veřejnosti nastolují i řešení aktuálních ekonomických, sociálních,
ekologických a jiných otázek veřejného zájmu, ovšem podle vlastních
představ protisocialistických sil.
Takové zásadní programové dokumenty vyžadují provedení jejich politické analýzy a její využití pro včasnou,
rychlou, pohotovou a argumentačně
dobře připravenou reakci hromadných
sdělovacích prostředků i pro masovou
politickou práci.
Ve vhodných případech bude účelné využít výsledků operativní činnos-

60 K pohledu Státní bezpečnosti na Několik vět srov. ŽÁČEK, P. (ed.): Poslední měsíce: Porada StB z 20. července 1989, s. 59.
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Kromě OT-64 nasadila Veřejná bezpečnost na Staroměstském náměstí do akce i vodní stříkače (28. 10. 1988)
Foto: archiv autora

ti orgánů SNB k provedení propagand i s t ic k é pr o t i a k c e je š t ě p ř e d
plánovaným zveřejněním protisocialistického dokumentu.
Úkolem orgánů SNB proto bude
zejména včas odhalovat přípravu
takových dokumentů, jejich autory
i okruh distributorů a uplatňovat vůči
nim speciﬁcká rozkladná opatření
k jejich vzájemné izolaci a diskreditaci. Mimořádně důležité je zjišťování a odnímání technických prostředků používaných pro v yhotovení
a rozmnožení programových dokumentů, aby ve správním nebo trestním řízení mohlo být vysloveno jejich
propadnutí nebo zabrání.
V této souvislosti vyvstává i pro
všechny socialistické organizace,
orgány a instituce úkol soustavně
a důsledně chránit před zneužitím
především reprodukční, ale i záznamovou a výpočetní techniku.
Programové dokumenty mají zásadní význam pro další zaměření
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a aktivizaci činnosti protisocialistických sil a nelegálních struktur. Proto je třeba věnovat patřičnou pozornost i jejich právnímu posouzení.
Jestliže je obsahem narušen zájem
chráněný trestním zákonem nebo
zákonem o přečinech, je nezbytné při
naplnění formálních a materiálních
znaků příslušné skutkové podstaty
trestného činu nebo přečinu uplatnit
trestní odpovědnost. Společenskou
nebezpečnost jednání pachatelů přitom nelze posuzovat izolovaně, pouze ve vztahu k příslušnému dokument u, nýbr ž v souv islost i s jejich
obvykle dlouhodobou protisocialistickou činností.
U méně významných programových
dokumentů bude jejich zpracováním
naplněna skutková podstata přečinu
podle § 6 písm. c/ zák. o přečinech.
Častěji se zpracovatelé dopustí zejména trestného činu útoku na státní orgán a orgán společenské organizace podle § 154 odst. 2 tr. zák.,

pobuřování podle § 100 tr. zák., případně i podněcování podle § 164 tr.
zák. V závislosti na obsahu dokumentu, vývoji vnitropolitické situace i na
dalších okolnostech může společenská nebezpečnost jednání pachatelů
dosáhnout i intenzity zvlášť závažných trestných činů proti republice;
zejména podvracení republiky podle
§ 98 tr. zák. Distribuce takových
programových dokumentů bude zpravidla přečinem podle § 6 písm. c/ zák.
o přečinech.
K dokumentování veřejné podpory
svým programovým materiálům,
případně k prosazení celé škály požadavků, organizují nelegální skupiny různé nátlakové podpisové akce.
Tato forma je častá i v činnosti nelegálních církevních struktur.
Podstata protiopatření spočívá
v úrovni každodenní politické práce
stranických, odborářských a mládežnických organizací v podnicích, institucích a místech, která musí zabez-
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pečit, aby se výzvy protisocialistických
sil nesetkaly s pozitivní odezvou. Podle okolností musí svou úlohu sehrát
i hromadné sdělovací prostředky.
Proti narušování pracovní kázně
shromažďováním podpisů na pracovištích přicházejí v úvahu příslušná
opatření podle zákoníku práce.
Případná trestní odpovědnost se
tu v závažných případech bude omezovat na organizátory a iniciátory
těchto akcí v obdobném rozsahu, jako
u zpracování programových dokumentů. Také zaměření preventivní
a rozkladné činnosti orgánů SNB je
obdobné.61
Relativně široce rozvinutou formou
činnosti nelegálních skupin je vyhotovování a rozšiřování různých nepovolených periodických i neperiodických
publikací, tiskovin a písemností. Jde
např. o periodika jako „Vokno“ nebo
„Lidové noviny“, o edice umělecké
i odborné literatury jako „Petlice“ a další a na druhé straně o příležitostné
letáky nastolující obvykle ultimativním
způsobem různé požadavky.
Intenzivnější politické a propagandistické působení tu přichází v úvahu
v případech, kdy takové písemnosti
a tiskoviny vejdou v širší známost.
Vydávání a rozšiřování periodických publikací podléhá povolovacímu
režimu podle zákona č. 81/1966 Sb.
o periodickém tisku a ostatních hromadných informačních prostředcích, 62 neperiodických publikací
podle zákona č. 94/1949 Sb. o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin
a jiných neperiodických publikací.63
Pokud jejich vydavatelé podají takovou žádost, vzniká pro příslušné
orgány státní správy úkol jejího zásadního posouzení. Vydávání těchto
publikací bez vydavatelského oprávnění je přestupkem podle § 6 zák. č.
60/1961 Sb. o úkolech národních vý-

borů při zajišťování socialistického
pořádku. Podle platné právní úpravy
není jiný postih, a to i opakované
nepovolené vydavatelské činnosti,
možný. Proto i v této souvislosti vystupuje do popředí zjišťování technických prostředků použitých ke
spáchání přestupku a jejich zajišťování, aby v řízení o přestupku mohl
národní výbor vyslovit jejich propadnutí nebo zabrání.
Zvláště u periodik a letáků je třeba
se zabývat i jejich obsahem. Podle
charakteru a stupně společenské
nebezpečnosti může být jejich zpracováním a rozšířením naplněna zejména skutková podstata přečinu
proti veřejnému pořádku podle
§ 6 písm. c/ zák. o přečinech, v závažnějších případech zvláště trestného
činu útoku na státní orgán a orgán
s polečen ské or ga n i z ace pod le
§ 154 odst. 2 tr. zák., podněcování
podle § 164 tr. zák. nebo i pobuřování podle § 100 tr. zák.
Vydávání periodických i neperiodických publikací a jejich rozšiřování za úplatu může sloužit vydavatelům
i jako zdroj příjmů. Je proto třeba též
posoudit, zda se nedopouštějí trestných činů spekulace podle § 117 tr.
zák. nebo nedovoleného podnikání
podle § 118 tr. zák. Totéž platí i pro
zhotovení a rozšiřování zvukových
a obrazových záznamů, které nabývá
v poslední době na intenzitě.
Základním úkolem orgánů SNB
a nezbytnou podmínkou účinnosti
postupu vůči této formě nelegální
aktivity je odhalování vydavatelů, ale
i distributorů a odnímání používaných technických prostředků.
Protisocialistické síly konají rovněž
svého druhu organizátorskou práci
v podobě rozvíjení činnosti stávajících
a vytváření nových nelegálních skupin. Navazují rovněž kontakty s po-

dobnými skupinami v zahraničí.
Pokud v některých případech /např.
Společnost přátel USA/ usilují o legalizaci své činnosti, vyvstává před
ministerstvy vnitra jako příslušnými
orgány státní správy úkol odpovědně
posoudit jejich žádost.
Prostředky politického, zvláště
propagandistického působení tu budou omezené, neboť potřeba reakce
na vznik některé z dalších nelegálních skupin bude spíše výjimečná.
Také uplatnění administrativní
a trestní odpovědnosti nebude zpravidla přicházet v úvahu. Pouze při
kontaktech do zahraničí by mohlo
dojít ke spáchání trestného činu poškozování zájmů republiky v cizině
podle § 112 tr. zák.
Orgány SNB však dále zaktivizují
využívání svých speciﬁckých metod
a prostředků k účinnému paralyzování organizačních center nelegálních
politických struktur, k jejich politické izolaci, k zamezení jejich integrace navzájem i s nelegálními církevními str ukturami a k zamezení
internacionalizace jejich činnosti.
U širší veřejnosti vešly protisocialistické síly ve známost především
organizováním veřejných shromáždění, manifestací nebo průvodů, a to
i po jejich zákazu. Konfrontace celospolečenských zájmů se zájmy nelegálně působících, většinou protisocialisticky orientovaných skupin je
tu nejzřejmější.
Z metod politického působení zde
má místo především osobní agitace.
Je třeba usilovat o vytvoření vyspělého, především stranického aktivu,
který by byl schopen zapojovat se
aktivně do diskusí v průběhu takových akcí a vycházet vítězně z konfrontace argumentů.
Formou politického působení může
být ve vhodných případech uspořá-

61 K metodickým pokynům o preventivní a rozkladné činnosti kontrarozvědných útvarů Státní bezpečnosti srov. ŽÁČEK, Pavel: Přísně
tajné. Státní bezpečnost za normalizace. Vybrané směrnice a metodické pokyny politické policie z let 1978–1989. Votobia, Praha 2001,
s. 59–66.
62 ŠTĚRBA, K. – VYVIAL, M. – MASAŘÍK, J. (eds.): Soubor pramenů, I, s. 233–246.
63 Srov. zákon č. 94/1949 Sb., o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací, ze dne 24. 3. 1949.
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Generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš měl své oddané přívržence

dání obdobně tématicky zaměřené
akce některé společenské organizace v témže čase a místě jako akce
nelegální skupiny (viz např. úspěšný
program organizovaný MV [Městský
výbor] SSM [Socialistický svaz mládeže] v Praze proti akci tzv. Mírového
klubu Johna Lennona v listopadu
1988).64
Rozhodující úlohu při zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku svěřuje zákon národním
výborům, které jsou v této oblasti
oprávněny ukládat úkoly orgánům
VB (§ 6 odst. 4 zák. č. 71/1967 Sb.
o národních výborech).65 Orgány národních výborů musí podle charakteru a zaměření ohlášené akce citlivě vážit, kdy přistoupit k jejímu

Foto: Jan Bejšovec

zákazu a kdy ohlášení vzít na vědomí.
Bude–li ohlášená akce nelegální skupiny zakázána a organizátoři ji přesto uskuteční, je třeba mocensky
zakročit. Opačný případ hodnotí protisocialistické síly jako slabost státu
a své vítězství.
Podobně je nutno vážit zákrok
proti neohlášené akci. Je třeba rozlišovat mezi asistencí orgánů VB,
která je vždy nezbytná, a mezi zákrokem, který by měl být uplatněn
v případě reálného ohrožení veřejného pořádku (plynulost dopravy,
funkčnost obchodní sítě apod.), života a zdraví osob nebo majetku.
Mocenský zákrok musí být promyšleně metodicky připraven z hlediska
zákonnosti, taktiky i psychologické-

ho působení tak, aby směřoval vůči
aktivním účastníkům zakázané nebo
neohlášené akce. Jeho dopady na
náhodně přítomné občany se negativně promítají v postoji části veřejnosti vůči takovým mocenským
opatřením a ve svém důsledku nahrávají taktice antisocialistických
sil.
Na základě zkušeností získaných
v posledních měsících, zvláště v Praze, je třeba při zákrocích proti zakázaným akcím protisocialistických sil
napříště zejména
– zabezpečit v co nejširším rozsahu
použití obrazové a zvukové záznamové techniky složek SNB, případně
i jiných organizací (Čs. televize, ČTK
[Československá tisková kancelář])
pro dokumentaci protiprávního jednání konkrétních osob;
– posoudit a řešit problém dokazování výslechem svědka, neboť výslech
operativního pracovníka SNB je nevhodný a netaktický, mj. i pro nebezpečí jeho dekonspirace, a spontánní
svědci obvykle nejsou k dispozici;
žádné z dosavadních řešení (předem
instruovaní příslušníci LM [Lidové
milice], aktivisté stranických orgánů
apod.) není ideální;
– realizační skupiny orgánů SNB,
případně i prokuratury, jimž jsou
předváděny osoby účastnící se protispolečenského vystoupení, organizovat tak, aby během svého nasazení zabezpečily nejdůležitější část
dokumentace protispolečenské činnosti a stanovily další postup.66
Postih organizátorů a účastníků zakázané nebo neohlášené akce je
třeba uplatňovat diferencovaně podle
jejího charakteru a zaměření a podle
jejich aktivity. V úvahu přichází přestupek podle zákonného opatření
předsednictva ČNR č. 17/1989 Sb.

64 Srov. BLAŽEK, Petr – LAUBE, Roman – POSPÍŠIL, Filip: Lennonova zeď v Praze. Neformální shromáždění mládeže na Kampě 1980–1989.
ÚSD AV ČR, Praha 2003, s. 207n.
65 Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ze dne 29. 6. 1967.
66 K činnosti tzv. realizačních skupin SNB srov. ŽÁČEK, P. (ed.): Organizace a řízení represe. Securitas Imperii, č. 4/II, s. 299, 553–554,
č. 4/III, s. 592.
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Ochránkyně „socialistické“ zákonnosti

Jako psychologický doplněk byli na Václavském náměstí nasazeni i psovodi

a SNR č. 18/1989 Sb. o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného
pořádku,67 přečin podle § 6 písm. a)
zák. o přečinech, u organizátorů
i trestný čin podněcování podle § 164
tr. zák. Charakter akce a střetu s orgány státní moci vyvolává zpravidla
i další trestné činy proti pořádku ve
věcech veřejných podle § 155 – 156a
tr. zák., výtržnictví podle § 202 tr.
zák. apod.
Kromě činnosti protisocialistických
sil je nutno věnovat zvýšenou pozornost též zpolitizovaným kriminálním
živlům a závadové mládeži inklinující k obdivování některých projevů
ideologie fašismu. Zkušenosti z konkrétních trestních věcí ukazují, že
postoje těchto osob a někdy i jejich
záměry jsou v obecné poloze známy
jejich poměrně širokému okolí. Spolupráce veřejnosti s příslušnými
státními orgány však není uspokojivá a nepřispívá k včasnému odhalení

připravované trestné činnosti. Úkol
prohloubit právní vědomí občanů
a tím i zlepšit jejich spolupráci s mocenskými orgány při upevňování
zákonnosti přesahuje možnosti orgánů činných v trestním řízení, i když
se na něm významně podílejí. Jde
o úkol všech orgánů a organizací, celé
společnosti.
Orgány SN B musí zv ýšit úsilí
k včasnému odhalování trestné činnosti těchto osob, orgány činné
v trestním řízení se zaměří na její
důrazný postih i na prokazování jejich
případného napojení na protisocialistické nelegální struktury.
Právní kvaliﬁ kace jednání tu nebude činit potíže, ať již půjde o trestný čin podpory a propagace fašismu
podle § 260 – 261 tr. zák. nebo zvlášť
závažné trestné činy proti republice
typu teroru podle § 93 – 94 tr. zák.
a záškodnictví podle § 95 – 96 tr.
zák.

Foto: archiv autora

V působení proti antisocialistickým
aktivitám mohou účinně napomoci
i některé připravované legislativní
práce. Jedná se především o novu
úpravu spolčovacího a shromažďovacího práva občanů, která je aktuální
zvláště proto, že dosavadní úprava
z roku 1951 již neodpovídá dnešním
potřebám. Současným podmínkám
a potřebám neodpovídá ani právní
úprava poměrů církví a svobody vyznání. Novou úpravu si vyžaduje
rovněž tzv. petiční právo, dosud regulované pouze na úrovni vládní
vyhlášky z roku 1958. Nově bude třeba upravit také svobodu projevu,
zejména slova a tisku, neboť právě
v této oblasti došlo ke značnému
společenskému vývoji, který musí
nalézt svůj odraz v příslušných právních normách. Bez významu nebude
ani novela trestního zákona a nový
zákon o přestupcích.
Opis strojopisu. Sbírka autora.

67 Srov. zákonné opatření předsednictva Slovenské národní rady č. 18/1989 Sb., o priestupku proti opatreniam k upevneniu verejného
poriadku, ze dne 17. 2. 1989.
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