Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu

panu Josefu Kratochvilovi, nar. dne 11. 9. 1921, zemř. dne 13. 6. 1984,
za aktivní působení v odbojové skupině působící na Blanensku a Prostějovsku v roce
1949, jejíž členové se dále zapojili do skupiny „Jan Hudec a spol.“, která bojovala proti
komunistickému režimu ukrýváním osob, zprostředkováváním útěků do zahraničí,
šířením protikomunistických letáků, zastrašováním funkcionářů KSČ a MNV,
rozbíjením propagačních skříněk KSČ atd.,
čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu
dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.
Josef Kratochvil se narodil dne 11. 9. 1921 v Rozstání, okr. Prostějov. V roce 1942 byl
nasazen na práci do Německa, odkud však v roce 1944 uprchl. Od května roku 1945 pak
pracoval jako krejčí. Josef Kratochvil byl do roku 1948 členem Sokola, v roce 1945 vstoupil
do Československé strany národně socialistické a byl jejím členem do února 1948.
Ze spisového materiálu vyplývá, že Josef Kratochvil poskytl ve svém domě ve Sloupu
po dobu asi čtrnácti dnů v květnu a červnu roku 1949 úkryt Františku Kolářovi a Hynku
Malému, členům odbojové skupiny Františka Michálka z Boskovic. Mladíky ukryl i přesto, že
věděl, že se jedná o osoby, které jsou hledány bezpečnostními orgány pro „nepřátelskou
činnost proti republice“, že chtějí odejít do zahraničí a že jsou napojeny na jiné osoby, které je
přes hranice převedou. Poskytl jim úkryt a stravu a podporoval je v jejich činnosti. V červenci
1949 pak Františku Kolářovi poskytl materiální pomoc.
Josef Kratochvil byl souzen ve skupině „Jan Hudec a spol.“ pro spáchání zločinu
velezrady dle § 1 odst. 2/ odst. 1 lir. c) zák. č. 231/1948 Sb. Státní soud v Brně uznal dne
2. 11. 1951 Josefa Kratochvila vinným a odsoudil ho k nepodmíněnému trestu odnětí svobody
v délce trvání 13 let, konfiskaci celého jmění, pokutě 10 000 Kčs a ztrátě čestných práv
občanských v délce trvání šest let po odpykání hlavního trestu odnětí svobody. Josef
Kratochvil byl vězněn v Jáchymově, v roce 1959 byl z vězení podmíněně propuštěn
na zkušební dobu čtyř let, milostí prezidenta republiky ze dne 6. 7. 1961 mu byl prominut
zbytek vedlejšího trestu ztráty čestných občanských práv.
Etická komise při posuzování činnosti Josefa Kratochvila dále přihlédla ke skutečnosti,
že Josef Kratochvil prokazatelně celý život zastával protikomunistické postoje a dále i ke
skutečnosti, že byl v roce 1950 a následně i v roce 1966 souzen za veřejné protikomunistické
projevy. Přestože Josef Kratochvil tímto jednáním nemohl naplnit požadavky § 3 odst. 4
zákona č. 262/2011 Sb., svědčí tyto projevy o jeho celoživotním vymezení se vůči
komunistickému režimu a jeho protikomunistických postojích.
Etická komise má na základě výše uvedeného za prokázané, že Josef Kratochvil
uvedeným jednáním z roku 1949, kdy se aktivně zapojil do skupiny působící na
Blanensku a Prostějovsku utvořené kolem Františka Michálka z Boskovic, jejíž někteří

členové se dále zapojili do skupiny „Jan Hudec a spol.“, naplnil formu odboje a odporu
proti komunismu uvedenou v § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., neboť se jedná o aktivní
působení v organizaci nebo skupině, jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu
způsoby uvedenými v § 3, tj. konkrétně formou ozbrojeného nebo jiného srovnatelného boje
vedeného proti komunistickému režimu v Československu, převaděčstvím či jinými
srovnatelnými statečnými činy; dále formou soustavné či dlouhodobé anebo jinak významné
činnosti spočívající v autorství petic nebo obdobných materiálů nebo veřejných vyjádření
zaměřených přímo či nepřímo na obnovu svobody, demokracie nebo na oslabení
komunistického režimu nebo zabezpečování jejich tisku nebo rozšiřování.
Josef Kratochvil zemřel dne 13. 6. 1984. Žádost o udělení ocenění účastníka odboje
a odporu proti komunismu podala za jeho osobu manželka, paní Marie Kratochvilová.

