Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu
Panu Janu Havlovi, nar. dne 09.07.1928,
za opakované překročení státní hranice v roce 1949 z Bavorska do Československa, kde
plnil úkoly zpravodajského charakteru obdržené od Ing. Jana Žemly, přičemž se mu
podařilo splnit úkoly spočívající v založení zpravodajské skupiny a obstarání většího
množství kartografického materiálu Československa, přičemž při svém třetím přechodu
byl v souvislosti s tímto přechodem po kladení aktivního odporu zadržen bezpečnostními
orgány Československa, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu
dle § 3 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb.
Pan Jan Havel v roce 1949 utekl z Československa do Bavorska, kde se v uprchlickém
táboře v Ludwigsburgu seznámil s Ing. Janem Žemlou. Následně pan Jan Havel přijal jeho
nabídku podílet se na zpravodajské činnosti na základě jeho úkolování. Úkolem pana Jana
Havla bylo vytvoření zpravodajské skupiny na území Československa, jež by jeho
prostřednictvím dodávala Ing. Janu Žemlovi informace průmyslového, hospodářského,
politického a vojenského charakteru, přičemž následně měla tato skupina provést
protikomunistické povstání na pokyn vzešlý ze zahraničí. Při druhém přechodu státních hranic
z Bavorska do Československa se panu Janu Havlovi podařilo takovouto zpravodajskou
skupinu založit a zároveň obstaral kartografický materiál vyžádaný od Ing. Jana Žemly.
Při posledním třetím přechodu přes státní hranice z Bavorska do Československa pana
Jana Havla doprovázeného panem Antonínem Novotným, kdy již byl pan Jan Havel úkolován
ze strany osoby vystupující pod krycím jménem „Bill“, byli oba v blízkosti obce Čkyně
zadrženi příslušníky sboru národní bezpečnosti. Pan Jan Havel, vybaven střelnou zbraní,
bezprostředně před svým zadržením kladl aktivní odpor, byl však příslušníky sboru národní
bezpečnosti přemožen.
Za uvedené jednání byl pan Jan Havel rozsudkem Státního soudu v Praze uznán vinným
ze zločinu vyzvědačství dle zákona na ochranu republiky a zločinu nedokonané vraždy dle
tehdejšího trestního zákona a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 25 let
a k dalším trestům. Z výkonu trestu odnětí svobody byl propuštěn dne 21.12.1962.
Etická komise při svém rozhodování přihlédla ke značné odvaze pana Jana Havla, kterou
projevil v souvislosti s opakovaným přechodem státních hranic v roce 1949 za účelem vyvíjení
odbojové činnosti proti komunismu v Československu, vědom si značného rizika postihu,
kterému se tímto dobrovolně vystavil.
Ve smyslu ust. § 5 zákona č. 262/2011 Sb. se panu Janu Havlovi přiznává postavení
válečného veterána.

