
Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu 

panu Josefu Skalickému, nar. dne 26.09.1915, zemř. dne 05.05.1989, 

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

za jeho statečné protikomunistické projevy v době výkonu trestu v letech 1952 až 1960, 

které měly významný vliv na osoby pobývající s ním ve výkonu trestu. 

Pan Josef Skalický byl uznán vinným rozsudkem Krajského soudu v Pardubicích ze dne 

31.03.1953 ve vykonstruovaném trestním řízení pro údajné spáchání trestného činu pomoci 

k velezradě a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 15 let a dále ke ztrátě 

čestných práv občanských po dobu 10 let a k propadnutí jmění. V průběhu vyšetřování 

a soudního řízení pan Josef Skalický statečně setrvával na své nevině a nepřiznal 

vykonstruované obvinění. 

Dne 19.06.1953 pan Josef Skalický nastoupil výkon trestu odnětí svobody. V průběhu 

výkonu trestu se pan Josef Skalický netajil svým záporným postojem ke komunistickému 

zřízení, přičemž se opakovaně se svými názory zapojoval do diskuzí mezi ostatními 

odsouzenými. Aktivně četl denní tisk a informace z něj poté využíval v diskusích k napadání 

tehdejšího státního zřízení a prohlašoval, že se komunistický režim neudrží a bude obnovena 

demokracie. Dle dobových posudků se pracovní výkon pana Josefa Skalického pohyboval 

okolo 35 %., což mělo „záporný“ vliv na pracovní výkony ostatních odsouzených. Svým 

chováním a názory pan Josef Skalický ovlivňoval ostatní odsouzené v jejich názorech 

na komunistický režim a pomáhal utvářet protikomunistické a demokratické smýšlení 

spoluvězňů či je v tomto utvrzoval. 

Pan Josef Skalický byl během výkonu trestu rovněž opakovaně kázeňsky trestán. 

Na svobodu byl propuštěn dne 11.05.1960. 

Pan Josef Skalický zemřel dne 05.05.1989. Žádost o vydání osvědčení účastníka 

odboje a odporu proti komunismu podal za jeho osobu vnuk. 

Etická komise svým rozhodnutím rovněž ocenila pevný charakter pana Josefa 

Skalického založený na víře ve svobodu a demokracii, kdy svoji protikomunistickou činnost 

dokázal vykonávat v hrozivých podmínkách komunistického vězení. 


