Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu
paní Ludmile Šeflové, nar. 1934,
pro protikomunistickou činnost v době přibližně od listopadu roku 1954 do dubna roku
1955 spočívající v poskytnutí především materiální pomoci (přístřeší a stravy) panu
Františku Slepičkovi v přesvědčení, že se jedná o agenta zahraniční zpravodajské služby
demokratického státu plnícího zpravodajské úkoly na území Československa, a panu
Bohumilu Kellerovi, v přesvědčení, že je též protikomunisticky činný, čímž naplnila
formu odboje a odporu proti komunismu
dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.
Paní Ludmila Šeflová a její rodiče ukrývali na svém statku od přelomu roku 1952 a 1953
pana Bohumila Kellera, o němž věděli, že zběhl z vojenské služby. Od listopadu roku 1954 se
pak paní Ludmila Šeflová na statku svých rodičů podílela na ukrývání také pana Františka
Slepičky, který se vydával za agenta zahraniční zpravodajské služby demokratické státu, který
na území Československa plní úkoly této zpravodajské služby. Pan František Slepička
disponoval střelnými zbraněmi, přičemž jednu z nich předal také panu Bohumilu Kellerovi.
Oba dotyční se pak mimo jiné zúčastnili přestřelky s příslušníkem SNB. Kromě poskytování
noclehu a stravy paní Ludmila Šeflová také mimo jiné doručila panu Františku Slepičkovi
od pana Bohumila Kellera dopis, přičemž byla instruována, aby příjemce předmětný dopis
ihned po přečtení zničil.
Paní Ludmila Šeflová tedy od vzájemného seznámení se pana Bohumila Kellera s panem
Františkem Slepičkou poskytovala oběma těmto mužům pomoc v přesvědčení, že se jedná
o osoby, jež aktivně vyvíjely ozbrojenou činnost směřovanou proti komunistickému režimu
v Československu.
Za uvedené jednání byla paní Ludmila Šeflová rozsudkem Krajského soudu v Praze
ze dne 21.09.1955 uznána vinnou ze spáchání trestného činu pomoci k velezradě dle tehdejšího
trestního zákona a byla odsouzena k trestu odnětí svobody v délce trvání 10 let nepodmíněně
a dalším trestům. Nejvyšší soud jako soud odvolací poté trest odnětí svobody o 3 roky snížil.
Později byla na základě rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 09.05.1960 část
trestu odnětí svobody v délce přibližně 2 let paní Ludmile Šeflové podmíněně prominuta
a na svobodu tak byla propuštěna v roce 1960.
Etická komise svým rozhodnutí ocenil značnou odvahu paní Ludmile Šeflové, kdy se již
ve velmi mladém věku dokázala postavit na obranu svobody a demokracie a vystavit se tak
riziku postihu ze strany komunistického režimu v Československu.

