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Siwiecova 2428/2
130 00 Praha 3
Č. j. ABS 4742/2019
Sp. zn. ABS-S 765/2018 ODP ODP
Praha 20. června 2019
Počet listů: 2
Vážený pan
Mgr. Dušan Dvořák
798 55 Ospělov 6
Vypracování odborného stanoviska ve věci žádosti MO ev. č. 262004879/18/2019-7460
Vážený pane magistře Dvořáku
níže se Vám pokusím odpovědět na Vaše dotazy, které se týkají Vaší Žádosti o vydání
osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, evidované MO ČR pod ev. č.
262004879/2018-1322, resp. 262004879/18/2019-7460, a v Archivu vedené pod spisovou
značkou ABS-S 765/2018. Prosím, pokud se týká role Archivu bezpečnostních složek, je tato
popsána přímo v zákoně č. 262/2011 Sb., konkrétně v § 6 odst. 3. V odpovědi se nebudu držet
Vámi diktovaného postupu v podání ze dne 27. května 2019, jde z mého pohledu o
nestandardní styl komunikace, kterému se nechci přizpůsobovat.
a) Informace o probíhajícím správním řízení ve věci druhé žádosti MO ČR ve věci
žádosti ev. č. 262004879/2018-1322
Ministerstvo obrany ČR se na Archiv bezpečnostních složek obrátilo s opětovnou žádostí
o spolupráci dne 17. května 2019 (ev. č. 262004879/18/2019-7460). Archiv tuto žádost
evidoval pod č. j. ABS 3882/2019 téhož dne. Předpokládáme, že do 30. června 2019 bude
Archivem odesláno druhé Odborné stanovisko Ministerstvu obrany ČR.

b) „Byl to ABS, kdo MO ČR vydal v lednu 2019 nepravdivou informaci, že o Dušanu
Dvořákovi neexistuje důkaz o odbojové činnosti?“
Archiv bezpečnostních složek ve svém Odborném stanovisku č. j. ABS 33/2019 uvedl, že
k sobě Dušana Dvořáka, nar. 12. ledna 1962 v Olomouci, nebyly v Archivu bezpečnostních
složek dohledány žádné evidenční záznamy ani jiné relevantní archivní dokumenty. Archiv
nedohledává archivními dokumenty, resp. záznamy z jiných archivů a institucí. Tyto tedy
nejsou součástí Odborného stanoviska Archivu.
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c) „Byl to ABS, kdo MO ČR vydal nepravdivou informaci, že Dušan Dvořák není
signatářem Charty 77?“
Archiv ve svém Odborném stanovisku ze dne 11. ledna 2019 uvedl, že „jméno Dušana
Dvořáka bylo nalezeno v seznamu nezveřejněných signatářů Prohlášení Charty 77“, který je
publikován na webu Libri Prohibiti.
d) „Šetřil ABS cca od 1. 3. 2019 opětovně z popudu MO ČR Dušana Dvořáka za aktivity
v roce 1989 spojené s dovozem literatury ze zahraničí a šíření samizdatu.“
Odpověď viz bod a).
e) „Pokud je odpovědí ABS na otázku 4 ANO, sdělte, jaké konkrétní úkony je třeba ještě v
ABS udělat, pokud ještě není rozhodnuto, když toto jednání Dušana Dvořáka potvrdil
agent StB Stanislav Dvořák Milouši Jakešovi v roce 1989, což máte doloženo, bylo
uvedeno v žádosti a potvrdili svědci (Pilař a Dvořáček).“
Archiv postupuje standardním způsobem ve všech Žádostech agendy 262/11 Sb. Po
provedeném šetření v evidencích, které má archiv ve své správě, jsou dohledané archivní
dokumenty digitalizovány. Pokud je to nutné, provedou pracovníci Archivu další rešerši ve
zpracovaném i nezpracovaném archivním materiálu. Následně je vytvořeno Odborné
stanovisko, které je, i s přílohami, odesláno na Ministerstvo obrany ČR.

S pozdravem
Mgr. Tomáš Bursík
vedoucí oddělení
podepsáno elektronicky

Vyřizuje: Mgr. Tomáš Bursík
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