
Prohlášení

poslance Waltera Bartoše k záznamům VKR

Prohlašuji,  že  jsem nikdy  vědomě  nespolupracoval  s žádnou  represivní  složkou  minulého 
režimu, tedy ani se složkami VKR.
Toto dokládá mé negativní lustrační osvědčení, které ani nově zjištěné skutečnosti nemohou 
změnit. 

K záznamům, které na mne vedla VKR prohlašuji, že: 

- Vůbec netuším, jak jsem se mohl dostat do pozornosti složek VKR, tuto skutečnost si 
dnes  mohu  vysvětlit  jen  faktem,  že  jsem jako  administrativní  pracovník  sloužil  u 
raketového vojska, kde bylo možno předpokládat zvýšený zájem složek VKR.

- Jak jsem se dozvěděl ze zpřístupněného spisu, nechal na mne starší referent referátu 
VKR kpt. Stanislav Šumeraj v polovině února 1986 zavést na základě udání agenta 
s krycím jménem VLADO spis důvěrníka. Na základě jeho tvrzení se domníval, že by 
mě  mohl využít například k „objasňování styků“ vojína Vlčka. K tomu však nikdy 
nedošlo.

- Ve druhém dokumentu ze spisu, kterým je závěrečná zpráva z poloviny října 1986, je 
kromě  ideologickém balastu z pera kpt.  Šumeraje nepravdivě  uvedena informace o 
předávání ústních zpráv. S žádným příslušníkem VKR jsem se vědomě  nestýkal, tudíž 
jsem mu osobně nemohl předávat ústní zprávy. 

- Ze spisu je také jasné, že na základě mé údajné spolupráce nedošlo k realizaci žádné 
osoby, z čehož vyplývá, že k žádné spolupráci nemohlo, ani podle tehdejších kritérií 
VKR, dojít.

Z uvedeného je jasné, že není ani nejmenší pochybnosti o mé právní ani morální bezúhonnosti 
jako politika, a proto nevidím žádný důvod, který by mne vedl k úvahám o politickém řešení. 

K celé záležitosti bych chtěl ještě prohlásit, že si vážím snahy Ústavu pro studium totalitních 
režimů a Archivu bezpečnostních složek zveřejňovat tyto historické dokumenty. Zákon, který 
toto umožňuje jsem ve Sněmovně podporoval a ani fakt, že se v evidenci objevilo mé jméno 
na tom nic nemění. Myslím, že by mělo být v těchto otázkách minulosti, které ovlivňují naši 
současnost, už jednou pro vždy jasno. 


