Odpovědi na otázky si formulujte písemně (v bodech).
Jaký je váš postoj k popisovaným situacím?
(…) Podle FBI je velmi pravděpodobné, že si svůj lup neužil, protože při seskoku zahynul.
Jeden ze dvou padáků, s nimiž muž vyskočil, nebyl funkční a sloužil pouze pro instruktáže.
Možná, že si Dan Cooper k jeho smůle navlékl právě ten. http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/skocil-zletadla-i-s-vykupnym-najdou-ho-po-36-letech/r~i:article:517562/

a)

Je morální ze strany bezpečnostních složek dát únosci špatný padák? (Pokud si
myslíte, že jsou rozhodující okolnosti, připravte si příklady ilustrující pro i proti.)

b) Může být zabití zákonné? Pokud ano, za jakých podmínek? Může být zabití morální?

Pokud ano, za jakých podmínek?

FBI informovala také, že požadoval čtyři padáky, dva hlavní a dva záložní. Agenti Cooperovi
neúmyslně poskytli jednu maketu záložního padáku používanou při výuce, kterou nelze pro
seskok použít. Tento padák nebyl na palubě nalezen a spekuluje se, že Cooper si nebyl vědom
jeho nefunkčnosti. (Wikipedie)
c) Věříte, že záměna byla omyl? Měli by se agenti z případné smrti zodpovídat?
d) Mohou bezpečnostní složky státu občanům lhát? Pokud ano, za jakých podmínek?

Podle informací Respektu vláda za Hanu Humpálovou a Antonii Chrásteckou zaplatila šest
miliónů dolarů, což je výrazně více, než o čem se dosud spekulovalo. Že se bude platit,
rozhodla již předchozí vláda Jiřího Rusnoka. Právě ta se začala v případu Humpálová a
Chrástecká zabývat tím, co dělat, pokud únosci časem požádají o výkupné. Česko do té doby
podobnou věc neřešilo, a tato otázka tak byla novinkou i pro politickou reprezentaci.
Citlivou věc od začátku probíral vždy jen užší okruh ministrů, předsednictvo tzv. Bezpečnostní
rady státu, kde se projednávají nejcitlivější otázky národní bezpečnosti. Jak popisují tehdejší
členové, vedla se mezi nimi diskuse, zda zaplacení výkupného nepovede k nebezpečnému
precedentu: teroristé pod vidinou peněz začnou unášet více Čechů a požadované částky
budou šponovat stále výš.
(…)
Ministři se nějakou dobu přeli s tajnými službami, kolik peněž na případné výkupné uvolní.
Služby požadovaly vyšší částku – zprvu osm milionů dolarů za každou ženu, v přepočtu
dohromady čtyři sta miliónů korun. Část peněz měla jít na pokrytí operací špionů přímo v
terénu. Jak k sumě vedení služeb došlo, není zřejmé. Předsednictvo Bezpečnostní rady státu
určilo každopádně konečný vyjednávací strop na deset miliónů dolarů za obě ženy.
http://www.respekt.cz/tydenik/2016/6/teroristy-za-turisty

e) Považujete za vhodné, že novinář uvedl částku, za kterou byly obě ženy vykoupeny? Proč
ano, proč ne?
f)

Měli bychom platit výkupné za naše občany? Proč ano, proč ne?

