Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu

paní Alexandře Součkové, roz. Kovářové, nar. dne 12. 12. 1935
za aktivní působení v odbojové skupině v letech 1954 - 1955, jejíž členové bojovali proti
komunistickému režimu v Československu zasíláním informací o hospodářských
poměrech v Československu do Rádia Svobodná Evropa a to prostřednictvím
pracovnice zastupitelského úřadu demokratického státu,
čímž naplnila znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona
č. 262/2011 Sb.

Paní Alexandra Součková, rodným jménem Kovářová, se narodila dne 12. 12. 1935
v Praze. Vyrůstala v rodině s přátelskými kontakty na rodinu Masarykovu.
Alexandra Součková byla v letech 1954 až 1955 aktivní členkou odbojové skupiny
vedené její matkou, Marií Blaženou Kovářovou. Společně s dalšími členy této skupiny
JUDr. Josefem Zelenkou a Pavlem Balzerem shromažďovala informace o hospodářské situaci
v Československu, které dále její matka předávala redaktorovi Rádia Svobodná Evropa
JUDr. Janu Šnýdrovi. Od jara roku 1952 předávala matka Alexandry Součkové informace
JUDr. Janu Šnýdrovi prostřednictvím zaměstnankyně francouzského velvyslanectví v Praze,
Yvonne Gossart.
Alexandra Součková sama několikrát získala údaje zařazené do zpráv pro
JUDr. Jana Šnýdra a podílela se osobně na kontaktech s Yvonne Gossart. Poslední dopis,
na jehož sestavení se spolupodílela a který její matka předala Yvonne Gossart dne
18. 5. 1955, obsahoval kromě informací o cenách spotřebního zboží a nedostatku výrobního
materiálu rovněž řadu informací o výrobě v těžkém průmyslu, zbrojení a o počtu milicionářů
v továrnách. Po předání této zprávy byla Yvonne Gossart zatčena (a následně vyhoštěna
z Československa), o den později neunikli zatčení ani Alexandra Součková, její matka Marie
Blažena Kovářová a Pavel Balzer. Dne 4. 8. 1955 byl zatčen i JUDr. Josef Zelenka.
Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 18. 10. 1955, sp. zn. 1 T 32/55, ve znění
rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 1955, sp. zn. 5 To 178/55, byla Alexandra
Součková uznána vinnou ze spáchání trestného činu velezrady dle § 78 odst. 1 za použití
§ 30 tr. zák. a odsouzena k trestu odnětí svobody v délce trvání 4 roků, propadnutí celého
jmění a ztrátě čestný práv občanských na 3 roky. Trest vykonávala až do svého propuštění
dne 19. 5. 1959 ve věznici v Pardubicích.
Etická Komise má ze spisového materiálu za prokázané, že se Alexandra
Součková aktivně spolupodílela na činnosti své matky nejpozději od roku 1954, kdy své
matce pomáhala „při sbírání zpráv a určitých údajů“, které byly dále zasílány
JUDr. Janu Šnýdrovi. Povědomí o matčině činnosti však Alexandra Součková měla již
od roku 1953.

Etická komise má tedy za jednoznačně prokázané, že se Alexandra Součková v letech
1954 až 1955 aktivně zapojila do činnosti odbojové skupiny vedené její matkou, Marií
Blaženou Kovářovou, a naplnila tak formu odboje a odporu proti komunismu dle
§ 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb. ve spojení s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.,
neboť se jedná o aktivní působení v organizaci nebo skupině, jejíž členové bojovali proti
komunistickému režimu vyvíjením jiné prokazatelné protikomunistické činnosti zaměřené
přímo nebo nepřímo na obnovu svobody, demokracie nebo na oslabení komunistického
režimu, a to s cílem odstranit, výrazně oslabit či narušit anebo jinak poškodit komunistickou
totalitní moc v Československu a obnovit svobodu a demokracii.

