Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu
panu Bohuslavu Hubálkovi, nar. dne 24.01.1933,
neboť se po svém odchodu do západního Berlína v roce 1952 vrátil zpět
do Československa, kde plnil úkoly Václava Kučery, jenž byl napojen na zahraniční
zpravodajskou službu demokratického státu, a které spočívaly v obstarání kolků, předání
dopisů a finanční hotovosti a zajištění převedení jemu neznámých manželů z Chlumce
nad Cidlinou do zahraničí, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu
dle § 3 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb.
Bohuslav Hubálek po svém ilegálním odchodu do západního Berlína v roce 1951 přešel
v roce 1952 hranice zpět do Československa na základě úkolů, které mu zadal Václav Kučera,
jenž byl napojen na zahraniční zpravodajskou službu demokratického státu (CIC). Jednalo
se především o úkoly spočívající v zajištění československých kolků, které měly sloužit poté
k padělání československých dokladů, předání tří dopisů a peněžní částky ve výši 1.800 Kčs
jisté paní Kasparové, přičemž tyto úkoly splnil. Dále měl pan Bohuslav Hubálek za úkol podílet
se na převedení jemu neznámých manželů z Chlumce nad Cidlinou ze Spolkové republiky
Německo, s čímž také souhlasil, a do doby, než byl zatčen, stačil za tímto účelem předat paní
Kasparové fotografie manželů z Chlumce nad Cidlinou, která zajišťovala technické detaily
přechodů přes hranice mezi Československem a Spolkovou republikou Německo.
Bohuslav Hubálek byl zatčen dne 18.03.1952 na československo-německé hranici. Dne
10.09.1952 byl Bohuslav Hubálek rozsudkem Státního soudu v Praze uznán vinným z trestného
činu velezrady a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání pěti let nepodmíněně,
ke ztrátě čestných občanských práv občanských na dobu tří let a k dalším trestům.
Etická komise při posuzování případu rovněž zohlednila skutečnost, že se Bohuslav
Hubálek rozhodl překročit hranice Československa i poté, co již disponoval velmi negativní
zkušeností s vyšetřovacími metodami tehdejších bezpečnostních orgánů, kdy byl v roce 1949
vazebně vyšetřován v souvislosti s činností jeho otce, Bohuslava Hubálka st., přičemž jeho otec
byl komunistickým režimem popraven.
Etická komise rovněž ocenila pevný charakter Bohuslava Hubálka, když se neobával
i nadále po svém odsouzení v roce 1952 veřejně vyjadřovat své kritické názory
na komunistický režim, za což mu bylo již ostatně uděleno ministerstvem osvědčení účastníka
odboje a odporu proti komunismu dle zákona č. 262/2011 Sb.
Ve smyslu ust. § 5 zákona č. 262/2011 Sb. se Bohuslavu Hubálkovi přiznává postavení
válečného veterána.

