
Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu 

panu Otto Černému, nar. 1949, 

dle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 262/2011 Sb., pro jeho protikomunistickou 

publicistickou činnost spočívající v autorství článku popisujícího perzekuci politických 

vězňů v NPT Mírov, který vyšel v periodiku Listy v prosinci 1980, 

a ve skutečnosti spočívající v jeho působení na pozici redaktora od roku 1986 do konce 

období nesvobody v periodiku Severské listy, kde též publikoval své články 

protikomunistického charakteru. 

Pan Otto Černý poté, co v prosinci 1979 emigroval z Československa do Švédského 

království, se stal autorem článku o poměrech v československém vězeňství, konkrétně 

politických vězňů v NPT Mírov, který byl uveřejněn v prosincovém vydání „Listů“ roku 

1980. 

Dále od roku 1986 do roku 1990 pan Otto Černý působil jako redaktor Severských listů, 

přičemž za jeho působení vytvořil ze Severských listů, které byly tehdy vydávány jako pouhý 

informační oběžník, periodikum se širokým záběrem, kdy obsahem článků bylo také 

upozorňování na nedodržování lidských práv ze strany komunistického Československa, 

perzekuci politických vězňů a obyvatel v Československu či informování o způsobech vedení 

totalitního režimu v Československu. Pan Otto Černý se na tomto informování 

a upozorňování mimo jiné podílel i autorsky, kdy v tomto periodiku bylo publikováno 

množství jeho článků. 

Etická komise v této souvislosti ocenila, že pan Otto Černý se  i po své emigraci nejen 

dále zajímal o dění v komunistickém Československu, ale rovněž nepřestal ve své 

protikomunistické činnosti a zapojil se do boje proti tomuto režimu. 

Panu Otto Černému bylo z části jeho žádosti vyhověno již Ministerstvem obrany, 

a to dne 26.08.2016 udělením osvědčení dle ust. § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2011 Sb., 

za jeho protikomunistickou činnost probíhající před emigrací do Švédského království 

a spočívající v podílu na distribuci zejména materiálů Charty 77 a exilových periodik „Listy“ 

a Svědectví, a to v období od prosince 1976 do ledna 1978. 

 


