Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu
panu Karlu Pokornému, nar. dne 11.10.1926, zemř. dne 04.11.2015,
dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.,
neboť v květnu 1950 poskytl pomoc a podporu
Ladislavu Liptákovi s vědomím, že tento na území Československa jakožto agent britské
zpravodajské služby vyvíjí ve prospěch této služby zpravodajskou činnost
protikomunistického charakteru a skrývá se před bezpečnostními orgány,

Karel Pokorný se v roce 1952 dvakrát setkal s Ladislavem Liptákem, který byl
v průběhu let 1951 a 1952 ve Vídni proškolen britskou zpravodajskou službou a který dne
03.05.1952 přišel do Československa za účelem vybudování špionážní sítě a získávání
špionážních zpráv protikomunistického charakteru.
Na prvním setkání v Karlových Varech dne 05.05.1952 byl Karel Pokorný Ladislavem
Liptákem informován o jeho činnosti na území Československa a dále o tom, že se skrývá před
bezpečnostními orgány. K verifikaci jeho tvrzení ukázal Ladislav Lipták Karlu Pokornému
falešné doklady, tajný inkoust, pistoli, pohlednici s vyznačenými pracovními tábory a mapy,
na základě kterých přešel hranice z Vídně do Československa. Na druhém setkání o 14 dní
později v Karlových Varech poskytl Karel Pokorný Ladislavu Liptákovi na jeho žádost
ubytování v jeho bytě včetně stravy po dobu 4 dnů.
Dne 15.05.1953 byl za tento čin Karel Pokorný rozsudkem Krajského soudu
v Karlových Varech uznán vinným z trestného činu vyzvědačství a odsouzen k trestu odnětí
svobody v délce trvání šesti let, ztrátě čestných práv občanských na pět let, zákazu pobytu
v sokolovském okrese a ve všech pohraničních okresech Československa sousedících
s okupační zónou USA v západním Německu a Rakousku na 10 let a k dalším trestům.
Etická komise při posuzování případu rovněž zohlednila skutečnost, že se Karel
Pokorný proti výše uvedenému rozsudku neodvolal v období rehabilitací v letech 19681970. K jeho rehabilitaci došlo až usnesením Krajského soudu v Plzni,
sp. zn. 14 Rt 625/90, ze dne 13.11.1990.
Karel Pokorný zemřel dne 04.11.2015. Žádost o udělení účastníka odboje a odporu proti
komunismu podala za jeho osobu manželka, Věra Pokorná, roz. Sotolářová.

