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VáŽený pane předsedo.

Úřad dokumentace a WšetřovánÍ z|očinú komunismU (dá|e jen ÚDV sKP\4 obdrŽe| dne 27'

dL]bna 2016 dops občanského sdÍuŽeni soda|es solonls. týkaiící se něko]ika případú

bezprav z obdobl komun|st|cké éry' Ve|m Várn děkuieme zejména za zas|ané pří|ohy'

ÚDV sKPV]iŽ V minulost ce ou řadu V doplse zmiňovaných případů prověřova|.

Přlpadem Pavia Wonky se ÚDV SKPV zab\'va| opakovaně. a to i na zák|adě podnětú Vaši
organ]zace soda|es so|onis (mj' podáni soda|es so|onis ze dne 26' srpna 2015) Ve VěcL

úňrii Pavla Wonky by|o ce|kem podáno přes sto náVrhů na prošetření' směřujících na ÍŮzné

instituce' Připadem PaV|a Wonky se zabí/a|a mj' komise zřŽená př Ceské národní Íadě,

dá|e pak útvarv Po|ice ČR' tehdejŠí hspekce |\,'IV' státnÍzastupite|ství a další' Na zák|adě
provedenÝch šetření se nepodaři|o zjistit skutečnosti. které by opÍavňova|y postup dle
ustanovení s 160/1 tr. řádu'

Zda|Šich' Vdopise zrníněných případŮ byL ÚDV SKPV pod dozorem státního zastupte]ství
orošetřován případ Vězněného Františka Boučka, Vtomto případu byla Vys|echnuta ce|á

řada osob (Včetně Žijíclch dozorců a |ékařů) a by|y doh|edány rovněŽ Všechny dostL]pné

archivní rnateriá|y' ProVěřoVánÍ tohoio případu by]o pÍovedeno VyčerpáVajícl,m zpÚsobem
Příoad bV| nakoňec V roce 2o11 po]ice]nír. orgánem od oŽen z důVodu zán ku trestnostr

z iŠtěnéh; trestného činu up|ynutím pětileté prom|čecí doby. beŽ možnosti použjtíustanovenÍ

s 35 pjsm c) trestnÍho zákoníku č' 4ol2oo9 sb.' ldeným se !^/|L]čuje promlčení některých

trestných čjnŮ spáchaných v době od 25' 2. 1948 do 29' 12, 19a9'

VarchVu ÚDV SKPV isou aktuá|ně doh edáVány rovněŽ da|Ší případy, o Ken7ch se Vdop|se

zmiňu]ete a byy ]iŽ naŠírn Útvarem V rninu|ost řeŠeny

V případě Že budoU zjištěny nové skutečnostl bude V řízeních pokračováno'
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Vážený pane předsedo, děkuii Várn za spo|upráci a jsem s pozdravenr

kpt Mgr Marek suchánek. Ph'D'
Vrchníkornisař

te .: 974 620 314


