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Ministr obrany Martin Barták udělil dne 11. 11. 2009 při příležitosti Dne válečných veteránů několik
vyznamenání. „Ocenění se sešli ve Slavnostní síni nově zrekonstruovaného Národního památníku
v Praze na Vítkově v předvečer 11. listopadu, který je Dnem válečných veteránů a tudíž i příležitostí,
jak veřejně připomenout československé vlastence, kteří v letech 1914 – 1918 a 1939 – 1945
nasazovali životy za svobodu své vlasti a bojovali za obnovení suverenity našeho státu. Martin Barták
předal dvanácti osobnostem Kříž obrany státu ministra obrany ČR, devět jich obdrželo vyznamenání
Zlatá lípa ministra obrany ČR a pět Čestnou pamětní medaili k 91. výročí vzniku Československé
republiky. Několik vyznamenání bylo uděleno in memoriam.“ Zdroj: ministerstvo obrany.
Při této slavnostní příležitosti ministr obrany Martin Barták udělil také vybraným pracovníkům
rezortu a dalším osobnostem vojenské vyznamenání Záslužný kříž ministra obrany ČR I., II. a
III. stupně. Komu a z jakých konkrétních důvodů bylo dané vyznamenání uděleno, však už
ministerstvo obrany neuvádí, a to na rozdíl od charakteristik jiných vyznamenaných.
Z fotografií na webu ministerstva obrany jsme dokázali identifikovat několik vyznamenaných
Záslužným křížem, kteří se ocitli v tento významný den ve společnosti osobností, které nasazovaly své
životy ve válečných konfliktech nebo se jinou významnou měrou zasazovaly o demokracii, často za
osobního strádání a utrpení ve vězení či nutnosti pobývat v exilu.
Na fotografiích mezi vyznamenanými lze rozpoznat ředitele BIS Jiřího Langa, ředitele
Národního bezpečnostního úřadu Dušana Navrátila, ceremoniáře Pražského hradu Jindřicha
Forejta, hradního kancléře Jiřího Weigla a poslance Jana Vidíma.
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Zaslali jsme proto ministerstvu obrany dotaz, kterým osobám, kdy a za jaké konkrétní činy, bylo
doposud uděleno vojenské vyznamenání Záslužný kříž ministra obrany České republiky.

Podle Rozkazu ministra obrany z 23. června 2009 se Záslužný kříž ministr obrany uděluje „za
záchranu lidských životů, statečnost a odvahu, za úspěšné plnění bojových povinností, vynikající
plnění služebních nebo pracovních povinností a jiné významné zásluhy a rozvoj o rezort Ministerstva
obrany“.

(Pozn. Podtržené údaje odkazují na relevantní internetové stránky.)

Dotaz adresovaný ministerstvu obrany:
Ministr obrany Martin Barták udělil dne 11. 11. 2009 vojenská vyznamenání Záslužný kříž ministra
obrany České republiky (dále jen“Záslužný kříž“).
Organizace Růžový panter požaduje v této souvislosti sdělit tyto informace:
1) Od kterého roku je udělováno vojenské vyznamenání Záslužný kříž.
2) Komu, kdy a z jakých konkrétních důvodů byl Záslužný kříž doposud udělen – organizace má na
mysli bližší popis, nikoli jen obecný odkaz, že vyznamenání bylo uděleno např. za záchranu lidských
životů, za významné zásluhy o rozvoj rezortu ministerstva obrany apod.
3) Zda je s udělením Záslužného kříže spojena finanční či materiální odměna a pokud ano, pak
organizace požaduje sdělit konkrétní odměnu u jednotlivých vyznamenaných osob.
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