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Z Á P I S
z 29. schůze konané ve dnech 20. a 21. června 2006
Hosté dle prezenční listiny.
Schůzi výboru řídil předseda výboru senátor V. Jehlička.
20. června 2006:
K bodu - Zahájení 29. schůze výboru
Předseda výboru senátor V. Jehlička přítomné přivítal na dvacáté deváté schůzi
výboru a omluvil senátory V. Roubíčka, místopředsedu výboru, Zd. Bártu a J. Pavlatu.
Vzhledem k tomu, že senátoři M. Bureš, Zd. Janalík a M. Mejstřík ohlásili pozdní příchod
z důvodu kolapsu na D1. Předseda výboru požádal navrhovatele senátního návrhu zákona
mpř. Senátu J. Lišku, aby tento odůvodnil.
K bodu - Senátní tisk č. 185
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky, Josefa Pavlaty, Aleny
Palečkové, Václava Jehličky, Martina Mejstříka a dalších senátorů o Ústavu paměti
národa a změně některých dalších zákonů
Předseda výboru požádal zástupce navrhovatelů tohoto senátního tisku mpř. Senátu
senátora J. Lišku o odůvodnění. Zástupce navrhovatelů popisuje průběh zpracování tohoto
návrhu, který se odvíjel na principu vzoru obdobného slovenského zákona. 1. čtení proběhlo
s doporučením návrh přikázat jako garančnímu VVVK, dále ÚPV a VZOB. Vzhledem
k určitým legislativně technickým problémům a také námitkám obce archivářů došlo
k přerušení projednávání. Dne 9. března t. r. mpř. Senátu P. Pithart a J. Liška svolali pracovní
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jednání se zástupci archivů ČR. Toto jednání přineslo velmi cenné poznatky, doporučení a
návrhy realizace této chválihodné senátní iniciativy. Také mezinárodní odborný seminář na
toto téma přinesl konkrétní představy o cílech Ústavu a jejich naplňování. Následovala
komplexní legislativní úprava návrhu a tato se dnes bude projednávat.
Zástupce navrhovatelů odůvodňuje, že záměrem zákona se navrhuje zřízení specifické
státní instituce – Ústavu paměti národa, jehož posláním je přispět na vyšší úrovni k vyrovnání
se české společnosti s dobou nesvobody - komunistické totalitní moci v letech 1948 až 1990,
zejména však s fenoménem represí, představovaným působením bezpečnostních složek
totalitního státu - SNB, Vojenská kontrarozvědka, Pohraniční stráž, Sbor nápravné výchovy,
Zpravodajská služba Generálního štábu, Vojska ministerstva vnitra atd. Do jednoho centra
mají být shromážděny veškeré dokumenty vztahující se k předmětné problematice. Takto
vytvořené zdroje se mají stát základem jak pro historické zkoumání a poučení veřejnosti, tak
pro výkon státní správy zpřístupňování dokumentů, „lustrací“ apod. Úkoly Ústavu by měly
být následující - analyzovat a hodnotit dobu nesvobody - úkol historicko badatelský a
poskytovat veřejnosti výsledky této činnosti - úkol osvětový. Uchovávat a archivně
zpracovávat dokumenty o činnosti bezpečnostních složek z doby nesvobody. Tyto
dokumenty má Ústav převzít od resortů vnitra, včetně ÚZSI, obrany, včetně Vojenského
zpravodajství, spravedlnosti a od Bezpečnostní informační služby - úkol centrální správy
dokumentace. Zpřístupňovat a zveřejňovat dokumenty bezpečnostních složek v rozsahu,
osobám a způsobem podle zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupňování svazků vzniklých
činností bývalé StB, tzn. namísto MV - úkol státní správy zpřístupňování dokumentů.
Zpřístupňovat oprávněným žadatelům
a pronásledovaným osobám dokumenty
bezpečnostních složek o porušování lidských práv atd. Zvlášť shromažďovat dokumenty o
„zločinech státu“ v době nesvobody, např. pro účely mezinárodní trestní justice - úkol
podpory mezinárodní soudně trestní činnosti. Provádět „lustrační agendu“ podle zákona č.
451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve
státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, a zákona č. 279/ 1992 Sb., o některých
dalších předpokladech pro výkon funkcí obsazovaných ustanovováním nebo jmenováním
příslušníků Policie ČR a příslušníků Vězeňské služby ČR, v součinnosti s Ministerstvem
vnitra ČR - úkol podílu státní správy na provádění lustrací. Poskytovat informační servis
státním orgánům - pro účely bezpečnostních prověrek podle zákona č. 412/2005 Sb., o
ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Dále ve prospěch plnění úkolu
Policie ČR - nejspíše jako orgánu činného v trestním řízení a zpravodajských služeb České
republiky - úkol informačního servisu pro oprávněné státní orgány. Zdůvodňuje změny
v jednotlivých paragrafech a odůvodňuje je. V souvislosti s předkládaným PN vyslovil
ocenění a poděkování zástupcům LO KS, kteří se na jeho zpracování v krátkém časovém
limitu podíleli. Dodává, že je zde smutná symbolika, která se váže k tragické smrti předsedy
obdobného ústavu na Slovensku Jána Langoše. V závěru svého vystoupení požádal členy
výboru o schválení.
Zpravodaj výboru senátor J. Hálek připomíná odůvodnění při 1. čtení na schůzi
Senátu a upřesňuje, že se obracel na řadu odborníků. Mezitím původní návrh doznal výrazné
pozitivní kvalitativní změny, za což děkuje zástupcům LO KS. Vrací se ke jmenovitým §§ a
jejich změnám tak, jak je dle něj vyčerpávajícím způsobem přednesl zástupce navrhovatelů.
Zdůrazňuje, že věcný záměr zákona se nezměnil, ale došlo k uspořádání a dořešení
z legislativně technické stránky:
A) Z názvu zákona vypustit slovo „dalších“.
B) Text zákona za preambulí včetně nadpisů a poznámek pod čarou upravit takto:
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„ČÁST PRVNÍ
ÚSTAV PAMĚTI NÁRODA
§1
Úvodní ustanovení
(1) Zřizuje se Ústav paměti národa (dále jen „Ústav“) se sídlem v Praze.
(2) Ústav je veřejnou institucí, jejímž posláním je zkoumání a nestranné hodnocení
období komunistické totalitní moci, šíření výsledků této činnosti a zpřístupňování dobových
dokumentů s cílem působit k vyrovnání se národa s komunistickým režimem 1). Zvláštní
zákon stanoví, kdy má Ústav postavení správního úřadu 2).
(3) Do činnosti Ústavu lze zasahovat pouze na základě zákona.
(4) Ústav je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Činnost Ústavu je hrazena
ze samostatné kapitoly státního rozpočtu.

a)

b)

a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)

h)

§2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
obdobím komunistické totalitní moci úsek československých dějin od roku 1948 do roku
1989 a dále doba tomuto časovému úseku předcházející, v níž probíhaly děje týkající se
příprav k uchopení totalitní moci Komunistickou stranou Československa,
bezpečnostní složkou Federální ministerstvo vnitra, bezpečnostní úsek Ministerstva vnitra
České socialistické republiky, Sbor národní bezpečnosti, Sbor nápravné výchovy, Pohraniční
stráž, vojska Ministerstva vnitra, zpravodajská správa Generálního štábu Československé
lidové armády, odbor vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy Ministerstva spravedlnosti
České socialistické republiky a jejich předchůdci v období komunistické totalitní moci.
§3
Úkoly Ústavu
Ústav v souladu se svým posláním
analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní
moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost státu, zejména jeho bezpečnostních
složek, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu
a odporu proti němu,
zřídí a spravuje archiv Ústavu,
zpřístupňuje a zveřejňuje dokumenty a archiválie týkající se bezpečnostních složek
v rozsahu a způsobem podle zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní
bezpečnosti 3) a podle zákona o archivnictví 4),
zabezpečuje přístup k dokumentům a archiváliím a poskytuje nezbytnou pomoc a informace
státním orgánům příslušným k bezpečnostnímu řízení, popřípadě šetření podle zákona o
ochraně utajovaných informací 5), zpravodajským službám České republiky k plnění jejich
úkolů 6) a orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení 7),
získává, uchovává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o období komunistické
totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
dokumentuje zločiny státu v období komunistické totalitní moci a jeho představitelů proti
lidskosti, míru a zločiny válečné pro potřeby mezinárodních soudních institucí,
poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o období
komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá
výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
poskytuje orgánům veřejné moci odborné posudky, stanoviska a doporučení v oboru své
působnosti,
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i)
j)
k)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)

spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny
informací a zkušeností v odborných otázkách,
spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné poslání,
plní další úkoly stanovené zákonem.
§4
Orgány Ústavu
Orgány Ústavu jsou Rada Ústavu (dále jen „Rada“) a ředitel Ústavu (dále jen
„ředitel“).
Rada
§5
(1) Nejvyšším orgánem Ústavu je Rada, která se skládá ze sedmi členů volených a
odvolávaných Senátem Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“).
(2) Členové Rady jsou voleni na funkční období 5 let. Nikdo nemůže být zvolen více
než dvakrát za sebou.
(3) Členem Rady může být zvolena fyzická osoba, která je způsobilá k právním
úkonům a je spolehlivá a bezúhonná.
(4) Členství v Radě je neslučitelné s jakoukoliv funkcí ve veřejné správě a členstvím
v politické straně nebo v politickém hnutí.
(5) Členství v Radě zaniká
uplynutím funkčního období člena Rady,
dnem následujícím po dni doručení písemného prohlášení člena Rady o vzdání se funkce
předsedovi Senátu,
úmrtím člena Rady,
dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl člen Rady zbaven způsobilosti k právním
úkonům nebo kterým byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena,
dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl člen Rady odsouzen pro úmyslný trestný čin,
dnem následujícím po dni přijetí usnesení Senátu o odvolání člena Rady.
(6) Senát odvolá člena Rady,
který přestal splňovat podmínku neslučitelnosti funkce,
vyšlo-li najevo, že čestné prohlášení člena Rady o jeho spolehlivosti bylo nepravdivé.
(7) Senát může odvolat člena Rady, nevykonává-li řádně nebo po dobu delší než šest
měsíců svoji funkci.
§6
Rada ze svých členů volí předsedu a místopředsedu a odvolává je z funkce. Jednání
Rady svolává a řídí její předseda a v době jeho nepřítomnosti její místopředseda. K platnosti
usnesení Rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů. Rada přijme jednací
řád, ve kterém stanoví podrobná pravidla svého jednání.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

§7
Do působnosti Rady náleží
stanovit základní cíle a prostředky pro naplňování poslání Ústavu,
jmenovat a odvolávat ředitele a dohlížet na jeho činnost,
schvalovat organizační řád Ústavu a další vnitřní předpisy Ústavu,
schvalovat roční plán činnosti Ústavu,
zřizovat vědeckou radu jako odborný poradní orgán ředitele pro badatelskou činnost Ústavu a
na návrh ředitele jmenovat její členy a schvalovat její jednací řád,
schvalovat podklady pro návrh rozpočtu a závěrečného účtu Ústavu,
schvalovat výroční zprávu o činnosti Ústavu a předkládat ji k projednání Senátu,
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h)

vykonávat další působnosti stanovené zákonem.
§8
Členství v Radě je veřejnou funkcí 8). Členové Rady jsou odměňováni podle
zvláštního zákona upravujícího náležitosti představitelů státní moci 9).

a)
b)
c)
d)

§9
Ředitel
(1) V čele Ústavu je ředitel, který zabezpečuje vedení Ústavu. Řediteli dále přísluší
zajišťovat zpracování podkladů pro všechny záležitosti, jež jsou v působnosti Rady,
předkládat tyto záležitosti k projednání a rozhodnutí Radě a vykonávat rozhodnutí Rady,
účastnit se jednání Rady; je oprávněn požádat předsedu Rady o svolání jejího zasedání
s návrhem pořadu jednání,
rozhodovat o opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným Ústavem,
schvalovat návrhy na změnu stupně utajení nebo zrušení utajení dokumentů a archiválií.
(2) Ředitel vykonává svou funkci v pracovním poměru. Předpokladem pro výkon
funkce ředitele je jeho spolehlivost, bezúhonnost a ukončené vysokoškolské vzdělání.
(3) Zástupcem ředitele je ředitel archivu Ústavu.
§ 10
Předpokladem pro výkon funkce vedoucího zaměstnance přímo podřízeného řediteli
je jeho spolehlivost a bezúhonnost. U ostatních zaměstnanců pracovišť Ústavu se vyžaduje
splnění některých dalších předpokladů pro výkon funkcí ve státních orgánech podle
zvláštního zákona10).

a)
b)
c)
d)

§ 11
Spolehlivost a bezúhonnost
(1) Za spolehlivého se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo v době od 25.
února 1948 do 15. února 1990 nebyl
členem nebo kandidátem Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany
Slovenska,
absolventem vysokých škol politických, bezpečnostních a vojenských a školení obdobných
směrů ve státech, které byly smluvní stranou Varšavské smlouvy 11),
příslušníkem nebo zaměstnancem bezpečnostních složek, evidovaným spolupracovníkem
bezpečnostních složek,
příslušníkem nebo spolupracovníkem cizí zpravodajské služby státu, který byl smluvní
stranou Varšavské smlouvy.
(2) Za bezúhonného nelze pro účely tohoto zákona považovat toho, kdo byl
pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud jeho odsouzení nebylo zahlazeno
anebo pokud se na něj z jiného důvodu hledí, jako by nebyl odsouzen.
(3) Skutečnosti podmiňující spolehlivost podle odstavce 1 písm. a), c) a d) se
dokládají čestným prohlášením a skutečnosti podle odstavce 1 písm. b) se dokládají čestným
prohlášením a zároveň osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra podle zvláštního zákona
upravujícího některé další předpoklady pro výkon funkcí10). Spolehlivost neprokazují osoby
narozené po 1. prosinci 1971. Podmínka bezúhonnosti podle odstavce 2 se dokládá výpisem
z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.
§ 12
Archiv Ústavu
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(1) Archiv Ústavu je akreditovaným specializovaným archivem podle zvláštního
zákona4).
(2) V archivu Ústavu se ukládají archiválie vzniklé z činnosti Ústavu, archiválie
získané darem nebo koupí a archiválie převzaté od státních orgánů podle tohoto zákona.
(3) Součástí archivu je úsek správy archiválií, které obsahují utajované informace a
archiválií obsahujících informace přechodně nepřístupné.
§ 13
Oprávnění Ústavu
(1) Ústav je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění
úkolů Ústavu.
(2) Státní orgány, orgány územní samosprávy a jimi spravované archivy, které mají
v držení dokumenty a archiválie z období komunistické totalitní moci vztahující se k poslání
Ústavu jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout Ústavu bezplatně potřebnou
součinnost, aby Ústav mohl na vlastní náklady pořídit jejich digitální kopii nebo jejich
obrazovou, zvukovou nebo jinou dokumentaci. Ustanovení zvláštních zákonů o podmínkách
nahlížení do archiválií a jiných dokumentů12) tím nejsou dotčena.
(3) Rada Ústavu je oprávněna požádat vládu ve výjimečných případech o
diplomatickou podporu při získávání přístupu k důležitým dokumentům uchovávaným
v archivech cizích států, které se týkají poslání Ústavu.

a)
b)

§ 14
Přechodná ustanovení
(1) Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, včetně Vojenského zpravodajství,
Ministerstvo spravedlnosti, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a
informace ( dále jen „povinný orgán“) předají Ústavu ke dni 1. července 2007 evidenční a
registrační pomůcky, archivní fondy, včetně agenturních, operativních, vyšetřovacích a
kádrových svazků nebo spisů, archivní sbírky i jednotlivé archiválie a dokumenty vzniklé
činností bezpečnostních složek a Komunistické strany Československa a organizací Národní
fronty působících v těchto složkách v období od 4. dubna 1945 do 15. února 1990 (dále jen
„předávané dokumenty“), které jsou v jejich držení.
(2) U předávaných dokumentů, které jsou utajovanými informacemi podle zvláštního
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zákona ), může povinný orgán ke dni jejich předání Ústavu utajení těchto dokumentů
potvrdit, změnit stupeň utajení nebo utajení zrušit; neučiní-li tak, zrušuje se utajení těchto
dokumentů ode dne jejich předání Ústavu.
(3) U předávaných dokumentů, které byly
vyňaty se souhlasem orgánu Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění ze
zpřístupnění z důvodů hodných zvláštního zřetele podle zvláštního zákona 13) nebo
zařazeny k těm, do nichž mohou zpravodajské služby podle zvláštního zákona 14) odepřít
nahlížení v bezpečnostním archivu i poté, co bylo jejich utajení zrušeno,
může povinný orgán ke dni jejich předání podat Ústavu jednotlivě odůvodněný návrh na další
nepřístupnost těchto dokumentů a dobu jejího trvání; nebyl-li takový návrh podán, zrušuje se
vynětí nebo zařazení těchto dokumentů provedené podle zvláštního zákona ode dne jejich
předání Ústavu.
(4) O návrzích podle odstavce 3 rozhodne Rada do jednoho roku ode dne jejich
podání Ústavu. Rada přitom není vázána návrhem povinného orgánu na dobu trvání
nepřístupnosti předávaných dokumentů. O jednání ve věcech, ve kterých je návrhu povinného
orgánu vyhověno, jsou členové Rady povinni zachovávat mlčenlivost. O zproštění povinnosti
mlčenlivosti člena Rady v těchto případech rozhoduje Senát.
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Poznámky pod čarou k části první:
…………………………………………………………..
1
) Zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu.
2
) Např. § 43 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů.
3
) Zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupňování svazků vzniklých činností bývalé Státní
bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb.
4
) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
5
) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
6
) Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
7
) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
8
) § 201 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
9
) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského
parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.
10
) Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České
republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.
11
) Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou,
Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou
republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětských
socialistických republik a Československou republikou, sjednaná ve Varšavě dne 14. května
1955 a publikovaná pod č. 45/1955 Sb.
12
) Například § 40 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů a § 6 a následující zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti.
13
) § 2 odst. 2 až 8 zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupňování svazků vzniklých činností bývalé
Státní bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb.
14
) § 53 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zpřístupňování svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
§ 15
Zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní
bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se odstavce 2 až 8 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
2. V § 3 písm. a) se slova „(dále jen „ministerstvo“)“ zrušují.
3. V nadpisu nad § 4 se slova „v působnosti Ministerstva vnitra“zrušují.
4. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Ministerstvo je povinno“ nahrazují slovy
„Ústav paměti národa (dále jen „Ústav“) je povinen“.
Poznámka pod čarou č. 1a zní:
„1a) Zákon č. ./2006 Sb., o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů.“.
5. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „občana České republiky, který“ nahrazují
slovy „ , která“. .
6. V § 4 odst. 1 písm. b) bodě 1. se slova „nejde-li o cizince,“ zrušují.
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7. V § 4 odst. 2 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Ústav“.
8. V § 5 úvodní části ustanovení se slova „Ministerstvo je dále povinno“ nahrazují slovy
„Ústav je dále povinen“ a slova „zveřejněném ministerstvem“ se nahrazují slovy
„zveřejněném Ústavem“.
9. V § 6 se nadpis zrušuje.
10. V § 6 odst. 1 se slovo „povinno“ nahrazuje slovy „Ústav povinen sdělit informace o
existenci dokumentů a zpřístupnit zachované dokumenty vzniklé z činnosti“.
11. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova „Ministerstvo obrany sdělit informace o existenci
dokumentů a zpřístupnit zachované dokumenty vzniklé z činnosti“ zrušují.
12. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova „Ministerstvo spravedlnosti sdělit informace o existenci
dokumentů a zpřístupnit zachované dokumenty vzniklé z činnosti“ zrušují.
13. V § 6 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
14. V § 6 odstavec 2 zní:
„(2) Na postup při zpřístupnění dokumentů uvedených v odstavci 1 se vztahují obdobně
příslušná ustanovení o zpřístupnění dokumentů Statní bezpečnosti.“.
15. V § 7 odst. 1 se slova „Ministerstvo a Ministerstvo obrany vydají“ nahrazují slovy
„Ústav vydá“.
16. V § 7 odst. 2 se slova „Ministerstvo spravedlnosti“ nahrazují slovem „Ústav“.
17. V § 7 odst. 3 se slova „Ministerstvo a Ministerstvo obrany průběžně vydávají“ nahrazují
slovy „Ústav průběžně vydává“.
18. V § 8 odst. 1 se slova „podle § 4 a 5“ nahrazují slovy „podle § 4 až 6“ a slovo
„ministerstvu“ se nahrazuje slovem „Ústavu“.
19. V § 8 odst. 2 písm. c) se slovo „ministerstvem“ nahrazuje slovem „Ústavem“.
20. V § 9 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Ústav“.
21. V § 10 odst. 1 se slovo „ministerstvem“ nahrazuje slovem „Ústavem“.
22. V § 10 odst. 2 se slova „ministerstvo sdělilo“ nahrazuje slovy „Ústav sdělil“.
23. V § 10 odst. 3 se slova „orgán Poslanecké sněmovny“ nahrazuje slovy „Rada Ústavu“.
24. V § 10a odst. 1 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Ústav“.
25. V § 10a odst. 2 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Ústavu“ a slova „ministerstvo
povinno“ nahrazují slovy „Ústav povinen“.
26. V § 10b se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Ústav“.
27. V § 10c odst. 1 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Ústav“.
28. V § 10c odst. 2 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Ústav“.
29. V § 10d odst. 1 a 2 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Ústav“.
30. V § 10d odst. 3 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Ústav“.
31. V § 10d odst. 4 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Ústav“.
32. § 11 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7 zrušuje.
28. V § 12 se slova „ ,s výjimkou postupu podle § 11 tohoto zákona“ zrušují.
§ 16
Přechodné ustanovení
(1) Příslušnost k vyřízení žádosti podané podle zákona č. 140/1996 Sb., ve znění
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona vyřízena, přechází na Ústav paměti národa.
(2) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí na Ústav paměti národa práva a
povinnosti správce informačních systémů dokumentů provozovaných Ministerstvem vnitra,
Ministerstvem obrany a Ministerstvem spravedlnosti podle § 10d a § 6 odst. 2 zákona
č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění
zákona č. 107/2002 Sb.
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ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o archivnictví a spisové službě
§ 17
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb. se mění
takto:
1. V § 43 písm. c) ve větě za středníkem se za slova „obdobné postavení mají“ vkládají slova
„Ústav paměti národa“.
2. V § 49 odst. 1 písm. g) se za slova „Kanceláří prezidenta republiky“ vkládají slova
„Ústavem paměti národa“.
3. V § 49 odst. 1 písm. k) se za slova „Kanceláří prezidenta republiky“ vkládají slova
„Ústavem paměti národa“.
4. V § 50 se za slova „Kancelář prezidenta republiky“ vkládají slova „Ústav paměti národa“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákoníku práce
§ 18
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se mění takto:
1. V § 124 odst. 3 se ve sloupci „Stupeň řízení“ v řádku „4. stupeň řízení“ za slovy
„Veřejného ochránce práv“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova „ a
ředitel Ústavu paměti národa“.
2. V § 303 odst. 1 písm. b) se za bod 14. vkládá nový bod 15., který zní:
„15. Ústavu paměti národa,“.
Dosavadní bod 15. se označuje jako bod 16.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů
státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
§ 19
Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského
parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona
č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb.,
zákona č. 425/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona
č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.,
zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 388/2005 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb. se mění takto:
1. V § 1 písm. f) se za slova „televizní vysílání“ vkládají slova „ ,člena, místopředsedy a
předsedy Rady Ústavu paměti národa“.
2. V části druhé se za hlavu sedmou vkládá hlava osmá, která zní:
„HLAVA OSMÁ
NÁLEŽITOSTI ČLENA, MÍSTOPŘEDSEDY A PŘEDSEDY RADY
ÚSTAVU PAMĚTI NÁRODA
Plat
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§ 27c
Členu Rady Ústavu paměti národa náleží plat určený z platové základny platovým
koeficientem ve výši 0, 44.
§ 27d
Místopředsedovi Rady Ústavu paměti národa náleží plat určený z platové základny
platovým koeficientem ve výši 0,48.
§ 27e
Předsedovi Rady Ústavu paměti národa náleží plat určený z platové základny platovým
koeficientem ve výši 0,51.”.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti
§ 20
V § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 307/1993 Sb., zákona
č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb. a
č. 189/2006 Sb. se v bodu 8 za slova „členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,“
vkládají slova „členové Rady Ústavu paměti národa,“.
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů
§ 21
V § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb.,
zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb. se v bodu 9 za slova
„členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,“ vkládají slova „členové Rady Ústavu
paměti národa,“.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění
§ 22
V § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb.,
zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb. se za slova
„členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,“ vkládají slova „členové Rady Ústavu
paměti národa,“.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění
§ 23
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se mění takto:
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1.
2.

V § 5 písm. a) se v bodu 10 za slova „členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,“
vkládají slova „členové Rady Ústavu paměti národa,“.
V § 92 odst. 2 písm. k) se za slova „pro rozhlasové a televizní vysílání“ vkládají slova
„ ,členů Rady Ústavu paměti národa Ústav paměti národa“.
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
§ 24
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona
č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb.,
zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona
č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb.,
zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona
č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb.,
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona
č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb.,
zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb.,
zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb.,
zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., a zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb. a
zákona č. 267/2006 Sb. se mění takto:
1. V § 36 se na konci písmene za) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zb), které
zní:
„zb) členů Rady Ústavu paměti národa Ústav paměti národa.“.
2. V § 38 odst. 1 se slova „y) a z)“ nahrazují slovy „y) až zb)“.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
§ 25
V § 25 odst. 1 písm. o) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se za slova „členem
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,“ vkládají slova „členem Rady Ústavu paměti národa
nebo členem Rady Českého telekomunikačního úřadu,“.
ČÁST DVANÁCTÁ
ÚČINNOST
§ 26
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007 s výjimkou ustanovení § 3 písm. c)
a části druhé, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2007.“.
Při podrobném studiu dospěl k názoru, že je nutné přičlenit další PN u § 2 písm. b),
kde slova „Ministerstvo vnitra České socialistické republiky“ se nahradí slovy „bezpečnostní
úsek Ministerstva vnitra České socialistické republiky“. Odůvodňuje tento návrh potřebou
specifikace uvedeného pracoviště.
Předseda výboru otevřel obecnou rozpravu, v níž jako první vystoupil senátor Vl.
Balín, který taktéž vyslovuje ocenění LO KS a stejně tak hodnotí zpravodaje. Má však
poznámky k některým klíčovým slovům jako jsou věcné připomínky archivářů, kteří
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k návrhu podali podněty. Další poznámka se vztahuje k současnému rozložení politických sil,
kdy tento návrh se podaří prosadit. Připomíná, že tímto způsobem vzniká šance prožívat tuto
dobu znovu. Po volbách a nastartované ekonomice dané schváleným státním rozpočtem vidí
zřízení nové instituce s cca 270 pracovníky jako problematickou. Pro napjatý SR to bude
značná zátěž. Obává se, že veřejností bude negativně vnímána. Dává návrh na usnesení –
zamítnout. Mpř. Senátu senátor J. Liška informuje o finančních nákladech a zdůrazňuje, že
zřízení Ústavu žádným způsobem neohrozí stávající archivy.
Předseda výboru přerušuje obecnou rozpravu s tím, že ve 12:45 hod. bude pokračovat
rozpravou podrobnou.
K bodu – Sdělení předsedy výboru
1. Předseda výboru informuje, že na minulé schůzi předal členům výboru
materiál, který se vztahuje k návrhu mistra Preclíka k uspořádání výstavy ke
400. výročí narození Václava Hollara. Domnívá se, že tato výstava je velmi
významná a na její přípravě se podílejí Umělecká beseda, Sdružení výtvarných
umělců Mánes a Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR. Současně budou
vedle ukázky Hollarova díla vystaveny archiválie o vzniku a činnosti
uvedených spolků. Bylo by vhodné, aby nad takovouto výstavou převzal
záštitu předseda Senátu. O usnesení bude hlasováno v odpolední části schůze.
2. Dne 27. 3. t. r. se konalo veřejné slyšení k petici zrušme komunisty, které
organizačně i obsahuje zabezpečil zpravodaj senátního tisku č. 154 senátor M.
Mejstřík. Tento připravil návrh usnesení, které bude sloužit jako podklad pro
projednání petice na schůzi Senátu. O usnesení bude hlasováno v odpolední
části schůze.
3. Informuje o tradičně pořádaném slavnostním koncertu Francouzsko-české
hudební akademie v Telči pod záštitou předsedy Senátu. Koncert se uskuteční
dne 5. prosince t. r. v Hlavním sále Valdštejnského paláce. O usnesení bude
hlasováno v odpolední části schůze.
K bodu – Návrh termínu 30. schůze výboru
Předsedovi výboru bylo uloženo stanovit termín 30. schůze a návrh pořadu zpracovat
a písemnou pozvánku rozeslat všem členům výboru. O usnesení bude hlasováno v odpolední
části schůze.
V tomto okamžiku předseda výboru schůzi přerušuje do 12:45 hod.
Pokračování přerušeného jednání:
Předseda výboru dal hlasovat o navrženém pořadu schůze a s programem vyslovili
souhlas všichni přítomní – 6 senátorů (1. – viz HP).
Ověřovatelem byl ustanoven senátor Zd. Janalík, schválen – 6 pro (2. – viz HP).
Schůze byla přerušena po ukončené obecné rozpravě a v podrobné rozpravě vystoupil
zpravodaj výboru a seznamuje s písemně podaným PN. Předseda výboru dává o něm hlasovat
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– pro všichni přítomní – 6 (3. – viz HP). O návrhu usnesení zamítnout podaném senátorem
Vl. Balínem 6 proti – návrh nebyl schválen (4. – viz HP). O usnesení jako celku – usnesení
č. 185/06 hlasovalo 6 pro (5. – viz HP).
K bodu – Sdělení předsedy výboru
Hlasování o návrzích usnesení –
k bodu 2. – pro usnesení č. 186/06 hlasovali všichni přítomní – 6 (6. – viz HP).
k bodu 3. – pro usnesení č. 187/06 hlasovali všichni přítomní – 6 (7. – viz HP).
K bodu – Návrh termínu 30. schůze výboru
Pro usnesení č. 188/06 hlasovali všichni přítomní – 6 (8. – viz HP).
K bodu – Projednání peticí doručených Senátu PČR
1. Petice č. 9/06 – Proti zamýšlenému rozšíření Ústřední čistírně odpadních vod na
Císařském ostrově. Petenti upozorňují především na to, že projekt nezobrazoval
pravdivé údaje. Dále poukazují na to, že by rozšířením došlo k závažnému zásahu do
krajinného rázu a poškození životního prostředí. Výbor požádá o stanovisko
primátora hl. m. Prahy a starostku Městské části Praha 7.
2. Petice č. 10/06 – Proti umístění školy a internátního zařízení pro mládež s poruchami
chování do objektu ZŠ v Jahodové ulici, Praha 10. Petenti jsou přesvědčeni o tom, že
zařízení není vhodné umísťovat do husté zástavby sídliště. Obávají se o vzhled
sídliště, majetkové hodnoty družstev a také o lidi a pocit bezpečí obyvatelstva. Výbor
požádá o stanovisko starostu Městské části Praha 10.
Jednání bylo přerušeno ve 13:00 hod. a bude pokračovat dne 21. června t. r. ve12:30
hodin.
21. června 2006:
Schůze pokračovala projednáním bodu: Návrh veřejného slyšení „Přítomnost a
budoucnost vzdělávání právníků v ČR“. K tomuto bodu předseda výboru přizval 1. mpř.
Senátu senátora P. Pitharta, který zevrubně přítomné informoval o dlouhodobě
neuspokojivém stavu právního vzdělávání u nás. Dokladuje na konkrétních příkladech, že
reforma právního vzdělávání jde velmi pomalu a v podstatě ve svých důsledcích, kdy
preferuje pozitivní právo, ochromuje průběh právních i soudních řízení. Ve výuce převažuje
formalismus a stále převažuje filozofie výuky stejně jako před rokem 1989. Nepodněcuje
studenty k otevřenosti a debatám o tématech. Sám se domnívá, že veřejné slyšení by mělo být
senátní, neboť tento problém se mu jeví pro demokratický vývoj země zásadní. Senátor J.
Zlatuška taktéž podporuje veřejné slyšení Senátu a plně souhlasí s dříve řečeným. Navrhuje,
aby se jej zúčastnili zejména zástupci právnických fakult z USA, kteří právě výuku pojali
jako rozpravu nad danými tématy. Domnívá se, že předložené podklady nejsou kompletní a
pokusí se je doplnit. Je seznámen se situací na právnické fakultě MU Brno, kde je dáván
důraz na vzdělávání v oblasti obecného práva, ale nepodněcuje k vlastní iniciativě a důraz
klade na striktním dodržení litery zákona. Mpř. Senátu P. Pithart souhlasí s tímto doplněním.
Předseda výboru žádá, aby členové rozhodli o tom, zda veřejné slyšení výboru či veřejné
slyšení Senátu. Mpř. Senátu P. Pithart dodává, že na jeho uspořádání budou participovat ÚPV
a Stálá komise Senátu pro ústavu a parlamentní procedury. Členové výboru hlasují o
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uspořádání veřejného slyšení Senátu – pro se vyslovili všichni přítomní – 7 (9. – viz HP). Pro
usnesení č. 189/06 hlasují všichni přítomní – 7 (10. – viz HP).
K bodu – Sdělení předsedy výboru
1. Návrh usnesení – přijetí 1. místopředsedy jordánského Senátu a rektora JUST.
Předseda výboru obdržel informaci od Doc. Ing. M. S. Mumaniho o připravované
návštěvě ČR v září t. r. 1. mpř. jordánského Senátu Taher al Masri a rektora Jordánské
univerzity vědy a technologie Wajiha M. Owaise,Ph.D. Tento záměr již konzultoval
s 1. mpř. Senátu P. Pithartem a navrhuje, aby spolu s ním se na organizačním a
obsahovým zabezpečení podílel mpř. výboru senátor J. Zlatuška. Členové výboru
schválili usnesení č. 190/06 – 7 pro (11. – viz HP).
2. Předseda výboru informoval o tom, že na schůzi Senátu vystoupí jako zpravodaj 1.
čtení senátního návrhu zákona jako senátního tisku č. 364, kterým má dojít ke změně
jednacího řádu Senátu. Dojde jím ke změnám kompetencí KS a k možnostem využití
vlastních objektů. Je to výsledek ročního vyjednávání s MF ČR a MV ČR. Tato
změna umožní pořádání výstav, ale také i možnost pro veřejnost zakoupit suvenýry
s emblémem Senátu. Senátor J. Zlatuška se dotazuje, zda tento návrh řeší původní
záměr vytvořit příspěvkovou organizaci. Ano, věcně řeší tento problém a již není
nutné žádat o výjimku MF ČR.

Schůze skončila ve 13:00 hodin.

Mgr. Václav Jehlička, v. r.
předseda výboru

PaedDr. Zdeněk Janalík, v. r.
ověřovatel výboru

Zapsala: PhDr. Marta Hubová
Dne: 27. června 2006
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