Vzhledem k tomu, že se v různých veřejných debatách objevují nepravdivé informace o prof. Jiřím
Drahošovi nar. 20. 2. 1949, byl jsem týmem, který organizuje jeho prezidentskou kampaň, požádán
o prostudování dostupných evidencí Státní bezpečnosti a sepsání stanoviska.

V Archivu bezpečnostních složek jsou dochovány evidenční a archivní pomůcky bývalé Státní
bezpečnosti různého druhu. Registrační a archivní protokoly evidují existenci, tedy vznik, archivování
a případnou skartaci, svazků a spisů Státní bezpečnosti. Dále je zachována kartotéka Statistickoevidenčního odboru, která obsahuje tzv. blokační karty, odkazové karty a karty osob určených pro styk
se státním tajemstvím. Také jsou zde uloženy evidenční systémy bývalé rozvědky a vojenské
kontrarozvědky. V žádné z těchto evidencí se nenachází ani nenacházel záznam o vzniku, existenci či
případné skartaci svazku vedeného k osobě prof. Jiřího Drahoše nar. 20. 2. 1949.
Anonymně šířená informace hovoří o získání prof. Jiřího Drahoše ke spolupráci v roce 1985
příslušníkem Státní bezpečnosti kpt. ing. Janem Šandou. V řadách Státní bezpečnosti působil v roce
1985 pouze jediný příslušník toho jména s titulem ing., a to Jan Šanda nar. 12. 10. 1946 s osobním
evidenčním číslem 161109. Působil na desáté správě, druhém odboru a druhém oddělení. Tedy složce,
která měla za úkol kontrarozvědnou ochranu vědeckých pracovišť po linii vnitřního nepřítele. Z
dochovaných evidencí je zřejmé, že příslušník Státní bezpečnosti Jan Šanda v roce 1989 skartoval
většinu operativních svazků, které vedl; zachoval se pouze jediný. Žádný však nebyl veden k osobě prof.
Jiřího Drahoše. Sám kpt. Šanda v jediném dochovaném svazku popisuje odmítnutí spolupráce
vědeckým pracovníkem, který dlouhodobě vyjížděl do SRN. (viz. Obrázek 1) (karta příslušníka Státní
bezpečnosti Jana Šandy je zde: http://old.ustrcr.cz/data/pdf/karty/sprava10-1989/161109.pdf)
K pracovišti prof. Jiřího Drahoše vedla Státní bezpečnost dva objektové svazky. První měl reg. číslo 8967
a byl založený 21. 3. 1975 11. správou, 5. odborem, 3. oddělením. Tento spis byl skartovaný 4. 6. 1986.
Druhý objektový svazek byl založen 11. správou, 3. odborem, 2. oddělením 24. 6. 1977 a částečně se
zachoval v Archivu bezpečnostních složek. V dochovaných částech objektového svazku se jméno prof.
Jiřího Drahoše nevyskytuje.
Z výše uvedeného je zřejmé, že k osobě prof. Jiřího Drahoše nebyl nikdy Státní bezpečností veden
jakýkoli spis nebo svazek a prof. Jiří Drahoš nebyl evidován jako její spolupracovník. Jde o účelovou
snahu pošpinit jeho jméno a ovlivnit výsledek prezidentských voleb. Uvedení konkrétního příslušníka
Státní bezpečnosti ukazuje, že dezinformace vznikla v tomto prostředí a opakuje se situace z minulých
voleb, kdy se lidé spojení se Státní bezpečností snažili pošpinit Karla Schwarzenberga.
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