
Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu 

Panu Josefu Stejskalovi, nar. dne 16.06.1926, 

za jinak významnou protikomunistickou činnost spočívající v jeho dlouhodobých 

protikomunistických postojích zastávaných minimálně od roku 1950 a vyplývající 

především z jeho styku s agentem CIC Bohumilem Eliášem a z jeho nekonformního 

chování v průběhu výkonu trestu, 

čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu 

 dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. 

 

Pan Josef Stejskal se v červnu roku 1950 zúčastnil schůzky, na které byli přítomni pan 

Vladimír Brouček, pan Karel Beran a rovněž agent CIC pan Bohumil Eliáš. Na této schůzce 

agent CIC pan Bohumil Eliáš a pan Karel Beran požádali pana Josefa Stejskala, aby získával 

pro účely zahraničního odboje proti komunistickému režimu v Československu informace 

týkající se průmyslových podniků a dále aby vytvořil tříčlennou odbojovou buňku, jejímž 

by byl členem. Pan Josef Stejskal s tímto návrhem souhlasil a sám navrhl agentu CIC panu 

Bohumilu Eliášovi, že se pokusí obstarat mobilizační plány, aby tak podpořil jeho špionážní 

činnost. Rovněž agentu CIC panu Bohumilu Eliášovi sdělil, že disponuje střelnými zbraněmi 

využitelnými pro účely protikomunistického odboje. Uvedený příslib pomoci agentu CIC panu 

Bohumilu Eliášovi pan Josef Stejskal učinil, a to při vědomí, že v případě prozrazení bude 

s největší pravděpodobností ze strany komunistické moci přísně postihnut. 

 Za uvedené jednání byl v roce 1952 pan Josef Stejskal rozsudkem Státního soudu 

v Praze uznán vinným z trestných činů velezrady a vyzvědačství a byl odsouzen k trestu odnětí 

svobody v délce trvání 16 let a k dalším trestům. Během výkonu trestu odnětí svobody pak pan 

Josef Stejskal setrval v zastávání svých protikomunisticky orientovaných postojů a mimo jiné 

se aktivně účastnil stávky vězňů v leopoldovské věznici v roce 1955. 

Posléze byl panu Josefu Stejskalovi na základě amnestie prezidenta republiky ze dne 

09.05.1960 podmíněně prominut zbytek trestu odnětí svobody a byl tak propuštěn na svobodu.  

Etická komise současně svým rozhodnutím ocenila demokratické smýšlení pana Josefa 

Stejskala, které nebylo potlačeno komunistickým režimem ani v době, kdy byl nucen 

ve vězeních vykonávat mnohaletý trest odnětí svobody. 

  


