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Abstrakt 

Tématem práce jsou lustrace v Československu, respektive diskurz této problematiky, 

který se vedl na půdě Federální shromáždění ČSFR v roce 1991. Práce kombinuje 

metody diskurzivní analýzy s analýzou politicko-historického pozadí, na kterém se 

diskurz odvíjel. Podkladem pro analýzu jsou stenografické zápisy z jednání FS ČSFR 

od ledna do srpna 1991, tedy v období od zahájení jednání o lustracích samotných 

poslanců ve FS až po přijetí tzv. lustračního zákona. Za účelem detailního studia byl 

sestaven užší korpus, který obsahuje promluvy hlavních aktérů z uvedeného období. 

Výběr aktérů byl proveden podle klíče, který se snaží zohlednit co nejlépe stranickou, 

ideologickou i osobní názorovou pluralitu tehdejšího Federálního shromáždění. Cílem 

práce je na konkrétních promluvách dokumentovat jak vývoj, respektive vznik celého 

diskurzu této problematiky i rodící se politické identity, které se v té době (nejen) díky 

lustracím konstituovaly.  

 

 

Abstract 

The topic of this piece of work is lustrations in Czechoslovakia, or more precisely a 

discourse on this issue, which was carried on the ground of the Federal Assembly (FS) 

of the Czechoslovak Federal Republic (CSFR) in 1991. The piece of work combines 

methods of a discourse analysis and an analysis of the political and historical 

background, where the discussion unfolded. The bases for the analysis are the 

stenographic entries of the FS of Czechoslovakia from January to August 1991, the 

period from the start of negotiations of the lustrations of the deputies of FS themselves, 

up until the adoption of the lustration law. For the purpose of conducting a detailed 



 

 

   

study, a narrower corpus was compiled, containing utterances of the main participants 

of the period. Selection of the participants was conducted according to a key that strives 

for taking into account the partisan, ideological and personal plurality of opinions of the 

former Federal Assembly. The aim of this piece of work is to document in compliance 

with the particular utterances both the development, or more precisely the emergence of 

the discourse of this issue, and the nascent of the political identities, which at that time 

(not only) due to the lustrations, were constituted. 
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Úvod 

Každý nový politický řád se musí vyrovnávat s režimem předcházejícícím a 

stejně tomu bylo i v Československu, když prakticky ihned po pádu komunistického 

režimu v listopadu 1989 začala cesta takzvaného vyrovnávání se s komunistickou 

minulostí. Tento velmi složitý proces zahrnuje velké množství různých významů, 

přístupů, podob a forem. Když například polský historik Andrzej Paczkowski hodnotil 

průběh tohoto mnohavrstvého přístupu na polském případu, popsal pět hlavních rovin: 

zákonné normy a soudní postupy (spadající do tzv. transitional justice), veřejnou 

politickou debatu, historiografii, organizaci veřejného prostoru a nakonec poněkud 

abstraktní a neuchopitelnou rovinu hodnotového vztahu dané společnosti k minulosti.
1
 

Proces záměrně označuji nedokonavým slovesem “vyrovnávání se”, protože ho 

rozhodně ani dnes nemůžeze považovat za dokončený, stale probíhá. V prvních letech 

po sametové revoluci rezonovala ve společnosti i na politické scéně silně především 

první zmiňovaná složka, tedy tvorba právních norem – rehabilitací, restitucí, lustrací 

nebo zákona o protiprávnosti komunistického režimu. 
2
 

Od počátku hrála v tomto procesu samozřejmě roli odlišná zkušenost různých 

sociálních skupin, které byly v letech 1990 a 1991 politicky či společensky angažované 

a jejich různá míra vazeb na normalizační a postnormalizační režim.
3
 První svobodné 

parlamentí volby se konaly v červnu 1990 a jejich vítězem bylo bezpochyby Občanské 

forum – demokratické hnutí, pod jehož značkou se do Federálního shromáždění dostalo 

široké spektrum osobností s nejrůznějšími názory na to, jak co nejlépe zorganizovat 

přechod z komunistického režimu a socialismu do demokracie a tržního hospodářství.  

Jedním z míst, kde se tento boj o podobu nového demokratického státu odehrával byl i 

řečnický pult na půdě Federálního shromáždění, nejvyššího zákonodárného tělesa 

tehdejší federace. Tato práce se zaměří na jednu konkrétní a specifickou oblast procesu 

vyrovnávání se s komunistickou minulostí a to na lustrace, respektive na diskuze o nich, 

o jejich nastavení, ukotvení v zákonech i jejich morálních a praktických dopadech.  

                                                 

1
 Andrzej Paczkowski, „Co dělat s komunistickou minulostí? Polská zkušenost". 

Soudobé dějiny č. 1 (2012): 27–41. 
2
 Michal Kopeček: Hledání „paměti národa“. Politika dějin, nostalgie a české dějepisectví komunismu. In: 

Dějiny, teorie, kritika, 2007, s. 7-26. 
3
 Pavel Žáček. „Překonávání totalitní munilosti na český způsob". In Česká konservativní a liberální 

politika: sborník k desátému výročí založení revue Proglas, editoval Petr Fiala a František Mikš, 388–

398. Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. 

. 
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Slova lustrace a slovní spojení lustrační osvědčení nebo lustrační zákony jsou 

dnes spojeny zcela jasně se snahou očistit a ochránit důležité pozice ve státním aparátu 

od bývalých agentů a tajných spolupracovníků StB. Co ale vlastně původně znamenal 

výraz lustrace ve své státobezpečnostní terminologii? Šlo o dotaz operativního či 

vedoucího pracovníka Sboru národní bezpečnosti na statisticko-evidenční úřad, zda se 

v operativní evidenci nenacházejí údaje o dotyčné, tedy lustrované osobě.
4
 Dovolím si 

poukázat na jakýsi paradox, ke kterému zde podle mého názoru v posunu významu 

výrazu dochází – lustraci používala komunistická Státní bezpečnost k prověřování 

občanů, po převratu si nové politické elity výraz vypůjčili a jaly se ve jménu ochrany 

mladé demokracie opět prověřovat občany podle stejných evidencí. Očišťování 

veřejného sektoru tedy využilo metodologii i zdrojové materiály totalitního režimu. 

Výsledná podoba lustrací, kterou dodnes naše společnost pociťuje formou takzvaného 

lustračního zákona, ale nespadla, lidově řečeno, z nebe. Byla výsledkem rozsáhlé 

politické diskuze, která se od listopadu 1989 vedla na všech úrovních.   

 

Cílem této práce je jednak vytřídit výrazné pozice v rámci diskurzu o lustracích 

a také sledovat proměnu celého diskurzu od počátečních snah o pojmenování a 

uchopení celého problému, přes lustrace poslanců Federálního shromáždění až po 

“uzavření” ve formě schválení Zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro 

výkon některých dalších funkcí ve státních orgánech a organizacích. Práce kombinuje  

diskurzivní analýzu, tedy analýzu jazyka a řečových akcí, to jest JAK ti kteří autoři o 

této věci mluví a JAKÝ jazykový úzus se v souvislosti s lustracemi vytváří s analýzou 

politického pozadí, především jak se na otázce lustrací štěpí Občanské Fórum a profilují 

následnické strany. Vzhledem ke snaze o kontextualizaci nesmí chybět popis a kulturně-

politického pozadí, tedy jak lustrace souvisí s celkovou "politikou dějin"
5

 mladé 

československé demokracie. 

 

  

                                                 

4
 Žáček, Boje o minulost. 

5
 Politika dějin (politics of history, Geschichtspolitik, polityka historyczna) označuje snahu nějakým 

způsobem institucionalizovat a právně či politicky upravit vztah celé společnosti kminulosti, většinou té 

bezprostředně předcházející. V českých a středoevropských poměrech po roce 1989 je tedy politika dějin 

do značné míry ekvivalentem pojmu politika vyrovnavani se s (komunistickou) minulosti. Ve své práci 

používám většinou právě tento ekvivalent. Více o pojmech politika dějin, politika paměti nebo politika 

identity v Adéla Gjuričová et al., Rozdelěni minulost. Vytváření politických identit v české republice po 

roce 1989. 
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Metodologie 

1.1 Diskurz a diskurzivní analýza 

Termín diskurz používali již filozofové v antice, v novověkém myšlení je spojen 

s filozofií René Descarta a do moderní akademické diskuze se pak dostal v rámci 

lingvistiky. Ve svém nejširším pojetí představuje určitou významovou reprezentaci 

světa, která je vyjednávána v sociální interakci a řízena svými specifickími pravidly 
6
. 

Diskurzem tedy chápeme to, jak se k nějakému tématu přistupuje, jak se o něm hovoří, 

jak je nakládáno se souborem možných významů a kategorií, které se k tématu vážou. 
7
 

V obecných  koncepcích nabývá výraz významů jako rozprava, diskuze, rozhovor apod. 

8
  

Diskurz jako soubor výpovědí  pojmenoval francouzský filosof Michel Foucault. 

Na soubor vypovědí je podle Foucaulta možne nahližet jako na kompozice tvrzení a vět, 

naopak výpovědi větam a tvrzenim předchazejí. Diskurzem tedy Foucault chápal 

„soubor vypovědí, který poskytuje jazyk pro mluvení o něčem – způsob reprezentovaní 

znalostí – o určitem tématu v určitý historický okamžik… Diskurz pak spočivá ve 

vytvaření vědění prostřednictvím jazyka. Ale protože veškeré sociální jednaní je 

spojeno s významem, a významy utvářejí a ovlivňují to, co dělame, veškerá jednaní 

maji diskurzivni aspekt“ 
9
 Diskurz, jako určité množství vypovědí, podle Foucaulta 

naleží k určitým formacím – souborům zákonitostí a pravidel, které určuji a vytvářejí 

výskyt výpovědi v určitém diskurzu. Diskurzy nejsou produkovány individualnim 

autorem, nybrž společensky, jimi nesené významy předchazejí jejich užití v diskurzu. 

Sociálně a historicky upevněný diskurz stanovuje rámec pro vznik individuálního textu, 

což znamená, že diskurzy nejen že davají smysl své námětové oblasti, ale v okamžiku 

užití konstruují i náš smysl, naši socialní identitu
10

, respektive identitu autorů výpovědí. 

Foucault často pracuje s pojmem moc, je to pro něj série vztahů mezi silami se 

strategií. Ta není hodnocena konspiračně, není represivní, jednoduše je aplikována, je 

                                                 

6
 Petr Vašát, Kritická diskurzivní analýza: sociální konstruktivismus v praxi. [online]. [cit. 16.3.2013]. 

Dostupné z < http://www.antropologie.org/cs/publikace/prehledove-studie/317-kriticka-diskurzivni-

analyza-socialn i-konstruktivismus-v-praxi>. 
7
  Jan Cholt. „Diskurzivní analýza globálních změn klimatu případ emisí – argumentační strategie aktérů". 

Univerzita Karlova, 2006.. 
8
 Martin Vávra. „Diskurz a diskurzivní analýza v sociologii". In Soudobá sociologie II (Teorie sociálního 

jednání a sociální struktury), editoval Jiří Šubrt a kolektiv. Karolinum, 2008. 
9
 Stuart Hall. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. SAGE, 1997.  

10
 Irena Reifová, Slovník mediální komunikace Irena Reifová. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 

2004. 
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nestabilní a flexibilní. Oproti tomu vědění je sérií vztahů mezi formou vyslovitelného a 

viditelného, je stratifikované, stabilní, segmentované. Z toho můžeme usuzovat, že i 

nositelé či držitelé vědění jsou stratifikováni. Z pohledu statusu tvrdí, že moc se bez 

vědění obejde, naopak nikoli; jednou z rolí a sociální funkcí vědění může být podpora 

některých technik moci. Určit směr příčin a důsledků mezi mocí, věděním a subjektem 

je prakticky nemožné: jedno podmiňuje druhé, ale determinismus zde nehledejme. 
11

 

 

Diskurz je termín používaný v nejrůznějších kontextech, různými uživateli a 

skýtá tedy mnoho různých variant v souvisloti s tím, která disciplína ho využívá. 

Například v proudu  lingvisticky orientovaných přístupů  je pojem diskurz používán ve 

dvou specifických významech. Může představovat buď úsek psaného či mluveného 

textu a odpovídá tedy do jisté míry obecnému významu tohoto slova (rozprava) nebo 

odkazuje na charakteristiky jazyka typického pro určitý sociální kontext (v tomto 

smyslu můžeme mluvit například o medicínském nebe mediálním diskurzu).  

Diskurz můžeme chápat jako pravidelný a systematický proces, nikoli pouze 

jako produkt. Proces pak můžeme definovat jako časově rozptýlený výskyt událostí a 

výpovědí vázaných k tématu, které se střetávají v diskurzivních polích. Výsledný celek 

nemusí být nutně konzistentní, avšak je možné identifikovat určité myšlenkové vzorce, 

typy reprezentace a argumentační strategie, vytváření identit a pozicování aktérů. 
12

 

 

Diskurzivní analýza (DA) bývá tradičně definována jako sada metod a teorií pro 

zkoumání běžně používaného jazyka v sociálním kontextu. 
13

 I když je jazyk ve své 

psané či mluvené podobě klíčovým prvkem diskurzivní analýzy, celkový záběr je 

poněkud širší a můžeme tedy chápat diskurzivní analýzu jako studium  lidských 

významotvorných praktik 
14

, které zahrnují nejen verbální komunikaci, ale také další 

projevy lidské aktivity spadající do široké kategorie neverbální komunikace. DA na 

rozdíl od analýzy textu, nepovažuje jazyk jen za pouhé médium, které vypovídá o světě 

„za“ textem, ale považuje text za svébytný fenomén hodný pozornosti. Nepřistupuje 

k textu jako k zobrazení reality, u které by bylo možné nebo potřební hodnotit jeho 

                                                 

11
 Jan Cholt, „Diskurzivní analýza globálních změn klimatu případ emisí – argumentační strategie 

aktérů". 
12

 Ibid. 
13

 Petr Drulák. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. 

Portál, 2008. 
14

 Simeon Yates. Discourse Theory and Practice: A Reader. SAGE, 2001. 
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objektivitu  a pravdivost, neboli neexistuje „pravý význam“, za jazykovým 

znázorněním, na který by bylo možné se odkázat
15

. Jazyk, případně text, sám je 

nedílnou součástí politicko-společenské reality, ne pouze nástrojem k jejímu popisu. 

Diskurzivní analýza si tedy neklade otázku pravdivosti dokumentu (tedy pravdivosti 

skutečností a významů, které sděluje), nezkoumá, jestli text odpovídá realitě existující 

„mimo“ text nebo „za“ ním. Diskurzivní analýza zkoumá, jakým způsobem lidé skrze 

texty konstruují smysl a význam objektů a aktivit sociálního světa
16

. 

 

V sociálních vědách je diskurzivní analýza relativně nová metoda, která 

v závislosti na disciplíně, v níž se pohybuje, může nabývat různých podob. Využití 

nachází především například v sociolingvistice, sociologii, sociální psychologii, 

filozofii, komunikačních studiích, literární teorii a kulturních disciplínách
17

. Ikdyž 

diskurzivní analýza pronikla i do politických věd, neexistuje zatím ustálená představa o 

tom, jak by DA měla v rámci této disciplíny vypadat.
18

 I proto si ve své práci dovolím 

kombinovat různé formy, které pod sebe DA podel dosavadní praxe může zahrnovat.  

 

Labov a Fanshel představují analytický nástroj rozšíření, jehož úkolem je 

napomoci pochopení produkce, interpretace a řazení jednotlivých promluv 

v diskursivních materiálech.
19

 Jeho cílem je rozšířit text za hranice toho, co obsahuje a 

co se v něm říká na to, co „skutečně“ znamená.  

 

Rozšíření propojuje text s informacemi různých úrovní abstrakce – počínaje 

minulými nebo budoucími pasážemi textu, odkazem k jiným textům a promluvám 

(kontext, intertextualita) až po biografické informace účastníků. Jednoduše řečeno se 

jedná o posun od obsahu k významu a interpretaci. Argumentem, který podle nich 

opravňuje k překročení samotného textu je to, že pokud výzkumník nezná kontext, 

nutně si jej domýšlí, což se často stává nekontrolovanou proměnou v analýze. 

Problémem potom bývá fakt, že výzkumník je u těchto externích materiálů odkázán na 

                                                 

15
  Lene Hansen. Security As Practice: Discourse Analysis And The Bosnian War. Routledge, 2006.. 

16
 Drulák, Jak zkoumat politiku. S: 92-94 

17
 Jonathan Potter. „Discourse Analysis". In Handbook of Data Analysis, 607–624. SAGE Publications 

Ltd, 2004. 
18

 Drulák, Jak zkoumat politiku. 
19

 William Corsaro. Sociological Approaches to Discourse in Teun A. van Dijk: Handbook of discourse 

analysis. Analysis. Academic Press Limited, 1985. 
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své vlastní interpretace. Přínos modelu spočívá v tom, že může například odhalit skryté 

způsoby, jakými v rámci institucí dochází k procesům rozhodování, a porovnat je s 

oficiální formulací cílů, které si instituce navenek vytyčila
20

. Rozšíření nad rámec 

analyzovaných textů s cílem seznámení se s kontextem tématu budu ve své práci také 

uplatňovat, proto považuji za důlěžité zde tento model zmínít. 

 

Navíc je třeba si uvědomit, že výše popisovaná metodologicky a metodicky čistá 

forma diskurzivní analýza musí být vždy pro práci s konkrétním empirickým 

materiálem upravena tak, aby byla aplikovatelná na předmět studia.  

 

 

1.2 Výběr dat 

Primárními daty pro tuto práci budou stenografické zápisy z plenárních zasedání 

Federálního shromáždění, které jsou dostupné v společné digitální knihovně Parlamentu 

České a Slovenské republiky.
21

 Výběr korpusu, tedy výseků diskurzu, který bude 

předmětem analýzy, je v tomto případě poměrně složitou záležitostí a při jeho 

sestavování bylo potřeba zohlednit několik kritérií, aby vznikl relevantní a zároveň 

rozsahově analyzovatelný vzorek.  

 

Do analýzy byli zařazeni pouze čeští poslanci ze Sněmovny národů a Sěmovny 

lidu. Zařazení slovenských mluvčích do analýzy by přineslo další dimenzi, která by 

analýzu ztěžovala – především pro obrovský nárůst počtu analyzovaných promluv ale 

také pro složité postoje slovenských poslanců souvisejících s nacionalistickými 

tendencemi a vymezování se vůči federativnímu uspořádání (i když si uvědomuji, že i 

Češi byli někdy ve svém centralistickém čechoslovakistickém postoji podobně 

nacionalističtí jako Slováci, byť méně militantní). Otázka potřeby a míry očisty nově 

vzniklého demokratického systému od „starých struktur a nomenklatur“ hýbala 

politickou scénou a také celou společností hned od počátku roku 1990. Je potřeba si 

uvědomit, že jednání na půdě Federálního shromáždění, která jsou předmětem této 

práce, byla pouze „špičkou ledovce“: téma lustrací bylo hojně diskutováno na i na 

                                                 

20
 Jan Cholt, „Diskurzivní analýza globálních změn klimatu případ emisí – argumentační strategie 

aktérů". 
21

 Dostupné online na http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/index.htm 
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jiných místech, ať už v národních radách, jednotlivých výborech nebo v poslaneckých 

klubech a především na Předsednictvu FS a že mnohé názorové platformy se utvářely 

mimo půdu FS. Domnívám se ale, že má význam analyzovat diskurz vedený právě ve 

Federálním shromáždění, protože se jednalo o nejvyšší zákonodárné těleso a různé 

názorové platformy se v něm proto plasticky zrcadlily. 

 

Takzvané „divoké lustrace“, ani lustrace kandidátů před komunálními volbami 

z roku 1990 nebudou předmětem mojí analýzy. Byly prováděny v nepřehledné 

porevoluční situaci, narychlo, s pochybnými manipulacemi i podvody. 
22

 Po 

komunálních volbách v roce 1990 byly lustrace z pověření federální vlády zastaveny a 

znovu se rozběhly na základě usnesení Federálního shromáždění č. 94 z 10. ledna 1991, 

což je take začátek období, které bude v práci analyzováno. Událostem roku 1990 ale 

také věnuji jednu krátkou kapitolu, abych dokreslila rámec, v němž se diskurz 

následujícího roku odehrával.  

 

 Analyzuji projevy pronesené na půdě FS od ledna 1991, kdy zpráva Komise pro 

vyšetřování událostí 17. listopadu apelovala na urgentní potřebu lustrovat poslance, 

protože existovalo důvodné podezření, že v řadách poslanců sedí spolupracovníci StB, 

do srpna 1991 kdy byl schválen zákon o některých dalších podmínkách pro výkon 

některých funkcích ve státních orgánech a organizacích, tedy takzvaný lustrační zákon 

(v práci používám právě tento zkrácený a vžitý termín “lustrační zákon”).  

 

Vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu měla  zpočátku, jak již 

její název napovídá, jeden hlavní cíl: objasnit okolnosti brutálního zásahu v centru 

Prahy 17.11.1989. Postupem času se ale její pravomoci zásadně rozšířily a její zprávy 

byly hnacím motorem diskuzí o lustracích nejen ve FS ale i ve společnosti jako takové. 

Jiří Ruml, předseda komise, k tomu řekl: „Kromě lustrací, pokud nás s tím pověříte, 

budeme dál dělat na objasněni příčin 17. listopadu, protože - znovu opakuji - to s tím 

velmi úzce souvisí. Zrovna tak, jak budeme pokračovat v prověřování jednotlivých 

spolupracovníků, tak současně budeme objasňovat nitky, které vedly k 17. listopadu i 

                                                 

22
  Jiří Suk. „Politické hry s ‚nedokončenou revolucí´: Účtování s komunismem v čase Občanského fóra a 

po jeho rozpadu (1989-1992)". In: Rozděleni minulostí. Vytváření politických identit v České republice po 

roce 1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012. Str. 29. 

. 



9 

 

 

 

 

to, jak se někdo po 17. listopadu snažil to všechno zatemnit a jak se snaží dosud, 

protože ti agenti jsou mezi námi.“ Tato zpráva z ledna 1990 tedy podnítila debatu o 

lustracích samotných poslanců FS. Lustrační aktivity vyústily v březnu  přečtením jmen 

poslanců, kteří byli pozitivně lustrování a odmítli se vzdát poslaneckého mandátu. Na 

základě této a dalších průběžných zpráv komise byla vláda pověřena připravit návrh 

zákona, který byl na plenární schůzi FS 3.10.1991 nakonec  těsnou většinou schválen, 

ale prakticky v úplně jiném znění než vláda připravila. Lustrace jsou tedy také jedním 

z okamžiků, kdy se FS emancipovalo a poslanci zcela přetvořili znění a význam zákona, 

který vláda předložila. Schválením lustračního zákona tedy také končí období 

zkoumané v této práci. 

 

Zásadním kritériem pro výběr reprezentativních mluvčích pro analýzu byl jejich 

přístup k lustracím na škále od zcela souhlasí až po zcela nesouhlasí. Do analýzy byli 

pochopitelně vybráni zástupci různých názorových proudů tak, aby představovali co 

nejvíce bodů na této škále a odráželi pluralitu zastoupenou tehdy ve Federálním 

shromáždění. Trochu specifickým je v tomto ohledu přístup komunistických poslanců: 

s lustracemi nemohli – minimálně v první fázi, kdy se jednalo o lustraci poslanců - 

otevřeně nesouhlasit nebo jimi opovrhovat, v tehdejší společenské náladě by to 

znamenalo politickou sebevraždu, zároveň je ale z ideologického hlediska a vzhledem 

ke své vazbě na minulost nemohli ani otevřeně podporovat, to by odporovalo zdravému 

rozumu. Postoj této skupiny je tedy ambivalentní, což se na jejich názorových pozicích 

projevuje. Dalším faktorem ovlivňujícím výběr je ideologická diverzita  na osách 

pravice - střed – levice a kozervatismus – liberalismus  a ní ně navázaná stranická 

příslušnost. V únoru 1991 došlo k definitivnímu zániku Občanského fóra, které jako 

široké společenské demokratizační hnutí, zastřešovalo v prvním porevolučním roce 

většinu těchto přístupů. Spolu s tím, jak se jako politicky sporná začala jevit témata 

demokratizační a transformační agendy, muselo se nutně začít politizovat i OF. Jeho 

definitivní rozpad a vznik několika nových politických stran má pro mou práci zásadní 

význam. Následnickými subjekty byly Křesťanskodemokratická strana, 

Liberálnědemokratická strana, Občanská demokratická strana ,Občanské hnutí Klub 

angažovaných nestraníků a Občanská demokratická aliance. Ostaní strany v Občanském 

fóru, které neměly zastoupení v parlamentech, dále živořily na okraji zájmů a brzy 

zmizely. Vztah k minulosti si každý ze jmenovaných subjektů formuloval po svém. 
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Obecně ovšem můžeme říct, že ti, kteří využili všeobecnou antikomunistickou rétoriku 

k rozbití OF se po nabití moci v nových subjektech ostrého antikomunismu vzdali a 

vrátili se k pragmatiké politice kompromisu, podle potřeby občasně přibarveného 

radikální rétorikou, 
23

 jak to dokazuje například i ODS, která v debatě o lustračním 

zákonu zvolila rétoriku značně konfrontační.
24

 První čtyři výše uvedené strany jsou 

v analýze zastoupeny, poslední dvě (KAN a ODA) se do užšího korpusu nedostaly pro 

svou názorovou podobnost s jinými subjekty.  

 

Významnou skupinou (významnou ne početně, ale ideově), kterou bylo potřeba 

zohlednit při výběru dat, byla skupina pozitivně lustrovaných poslanců, tedy poslanců, 

kterých se lustrace osobně dotkla a ovlivnila celý jejich následující (nejen politický) 

život. Jejich příspěvky vnesly do diskurzu o lustracích osobní rozměr a volání po 

individualizace procesu (tzn. přihlédnutí k životnímu příběhu a okolnostem, za kterých 

se daná osoba v materiálech StB objevila). Nebylo ale možné do analýzy zařadit ty 

poslance, kteří podle usnesení z ledna 1991 v dané lhůtě po pozitivní lustraci své osoby 

komisí dobrovolně složili mandát – je totiž zjevné, že pokud složili mandát, nemohli 

pronášet po svém odstoupení projevy na půdě FS.  

 

Když se na povahu tohoto konkrétního diskurzu podíváme z genderového 

hlediska, zjistíme, že téma vyrovnávání se s komunistickou minulostí bylo (a do určité 

miry pořád stale je) výlučně mužskou záležitostí. Z více než 60 řečníků, kteří se zapojili 

do debaty o lustracích během roku 1991, bylo pouze 8 žen, jejich příspěvky navíc 

většinou byly spíše technické nebo faktické poznámky (snad s výjimkou Jany Petrové 

z ODS, která k diskurzu několikrát přispěla). Celkově ale vzhledem k malému podílu 

žen na diskurzu zůstává korpus „genderově nevyvážen“, což ale odpovídá tehdejší 

realitě.  

 

Na základě výše popsaných krietérií byl za účelem této práce sestaven výběr 

sedmi českých poslanců, jejichž projevy ve Federálním shromáždění od ledna 1991 do 

srpna 1991 tvoří korpus pro analytickou část této práce: 

                                                 

23
 Ibid. Str. 47. 

24
 Můžeme říci, že latentní ideologický antikomunismus v ODS zůstával a zůstává, jak jsme mohli vidět 

například za dob Topolánkovi vlády v prosazení Ústavu pro stuidum totalitních režimů, ale 

v devadesátých letech byl za předsednictví Václava Klause do značné míry silně pragmaticky 

usměrňován až potlačen.   
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Václav Benda byl již během studia aktivní ve studentském hnutí a podílel se na 

zakládání klubů katolické mládeže. V roce 1977 podepsal Chartu 77, jejíž byl v letech 

1979 a 1984 mluvčím. V roce 1978 se podílel (spolu s níže uvedenýmPetrem Uhlem) na 

založení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Byl jedním z nejvýraznějších 

osobností křesťanské složky disentu. Za svou činnost byl v letech 1979 až 1983 vězněn 

pro podvracení republiky. V letech 1985–1989 vydával samizdatový časopis PARAF 

(PARalelní Akta Filozofie). Benda byl duchovním otcem lustrací a jeho podpora co 

nejdůkladnějších a nejširších lustrací ho na naší kódovací škále řadí k bodu zcela 

souhlasí. Z ideologického hlediska je představitelem konzervativní pravicové politiky. 

Založil Křesťanskodemokratickou stranu a byl jejím předsedou až do sloučení s ODS. 

 

Petr Toman byl mluvčím Komise pro objasnění událostí 17. listopadu a taktéž 

ho řadíme k zásadním zastáncům lustrací. Pokud byl Benda především myslitelem a 

duchovním vůdcem projektu, Petr Toman, který byl v té době předsedou ústavně 

právního výboru, pak byl jeho legislativním tvůrcem. Právě on formuloval pozměňovací 

návrhy (o nich vice v analytické části), které zcela přetvořily podobu vládního zákona a 

jeho vazba na výslednou podobu lustračního zákona je zcela zásadní. Patří k mladým a 

„dravým politikům“, kterým lustrační zákon využili pro svůj politický vzestup v ODS. 

 

Jan Sokol, významný český filozof, byl v také v první vlně signatářů Charty 77 a 

v dobách normalizace vedl filozofické bytové semináře. Po prvních svobodných 

volbách byl poslancem za Občanské fórum.
 
Byl místopředsedou Sněmovny národů, 

předsedou poslaneckého klubu OF a parlamentní delegace v Evropském parlamentu. Po 

rozpadu OF přešel do Občanského hnutí, jehož se stal v roce 1992 místopředsedou. 

Později stranu opustil a názorově se přiklonil ke KDU-ČSL. Sokolův přístup k lustracím 

můžeme zařadit do kategorie spíše souhlasí nicméně rozhodně ne v tak radikální 

podobě, kterou prosazují předchozí dva jmenovaní. Navíc na jeho osobě můžeme 

ilustrovat pro práci důležitý posun ve smýšlení o lustracích, ke kterému od ledna do 

srpna 1991 došlo.  V našem spektru představuje umírněné křídlo OH, které lustrace sice 

značně problematizuje (oproti jednoznačnému přístupu ODS), ale zároveň je nezavrhuje 

jako radikální odpůrci v čele s níže uvedeným Petrem Uhlem.  
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Petr Uhl v období Pražského jara působil v levicovém Hnutí revoluční mládeže 

a za své aktivity byl v roce 1969 na čtyři roky uvězněn. Později se stal členem petičního 

výboru Charty 77 a spoluzakladatelem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Po 

roce 1977 byl proto propuštěn ze zaměstnání a v roce 1979 odsouzen na pět let do 

vězení. Profiloval se jako stoupenec demokratického a samosprávného socialismu. V 

roce 1982 publikoval spis Program společenské samosprávy. Po revoluci se podílel na 

vzniku radikálně levicové skupiny Levá alternativa  Po rozkladu OF v roce 1991 přešel 

do poslaneckého klubu Občanského hnutí. Zmiňovaný posun v přístupu k lustracím u 

něj můžeme pozorovat ještě zřetelněj než u Jana Sokola: v lednu byl jedním z hlavních 

tvůrců koncepce lustrace poslanců, v srpnu vyzýval kolegy, aby lustrační zákon 

v jakékoliv podobě odmítli, od bodu zcela souhlasí se posunul až ke zcela nesouhlasí. 

 

František Michálek byl jedním z pozitivně lustrovaných poslanců, jehož jméno 

bylo součástí zprávy Komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu. Do korpusu byl 

z jiných vybrán také z toho důvodu, že byl členem KDS, tedy strany, která lustrace 

prosazovala v co nejširší možné míře a po odhalení se od Michálka velmi tvrdě 

distancovala. Tento bývalý odbojář z 2. větové války byl po únoru 1948 zatčen pro 

protistátní činnost a odsouzen k 20 letům vězení. Během prvních let vystřídal Bory, 

Jáchymovské doly a Leopoldov. Amnestie z roku 1957 se na něj nevztahovala, 

propuštěn byl až v roce 1961, s podmínkou na 9 let. V období Pražského jara založil 

K231.  Jako agent StB byl veden od roku 1963 do 1968 pod krycím jménem PAVEL. 
25

 

 

Miloslav Ransdorf byl členem KSČ, konkrétně představitelem jejího reformního 

křídla: Byl členem Demokratického fóra komunistů, reformní skupiny v KSČ 

prosazující široké změny ve fungování a programu komunistů, která ale později na 

přelomu tisíciletí boj o vedení a směřování strany prohrála s křídlem prezentovaným 

Miroslavem Grebeníčkem. I přes reformní tendence stále na našem idologickém spektru 

představuje krajní levici. Jeho přístup k otázce lustrací byl, jak jsem popisovala výše, 

poněkud ambivalentní, na jednu stranu se jim osobně nebránil (jak mnohokrát doslovně 

                                                 

25
 Zpráva Komisie Federálního shromaždění ČSFR pro objasnění udalostí 17. listopadu 1989. Dostupné z  

http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0656_00.htm. (16.5.2013). 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Charta_77
http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0656_00.htm


13 

 

 

 

 

řekl), ale zároveň nebyl ani zastáncem jejich plošného uplatňování. Zároveň je 

v příspěvcích komunistického poslance možné pozorovat snahy o „rozmělnění“ 

diskurzu, například pokusy o propojení lustrací i s jinými institucemi než s StB 

(výzvědné služby) nebo o propojení lustračního osvědčení s majetkovým přiznáním 

poslanců. Na kódovací škále se nachází kolem bohu spíše nesouhlasí. 

 

Bohumil Doležal  letech 1964 až 1969 působil jako literární kritik v časopisu 

Tvář až do doby, kdy bylo vydávání tohoto časopisu v roce 1969 zastaveno. V prosinci 

1976 byl jedním z prvních signatářů Charty 77. V lednu 1990 nastoupil jako poslanec za 

formaci Československá demokratická iniciativa, která navazovala na předlistopadovou 

opoziční platformu Demokratická iniciativa utvořenou v roce 1986. Doležal patřil 

k jejím hlavním představitelům - byl tajemníkem a místopředsedou. Československá 

demokratická iniciativa se pak během roku 1990 přejmenovala na Liberálně 

demokratickou stranu spolupracující s Občanským fórem. Až do podzimu 1991 byl 

místopředsedou liberálních demokratů, ale počátkem roku 1992 přestoupil do ODS, 

která se již předtím v roce 1991 neúspěšně pokoušela s politiky LDS dojednat integraci 

obou subjektů. Poté pracoval jako šéf týmu poradců Václava Klause, ale v září 1994 na 

protest proti politice strany z ODS vystoupil. Doležal také nebyl v otázce lustrací zcela 

jednostranný. V našich kritériích představuje liberální přístup, který řešení složité 

porevoluční společenské situace vidí v kompletním zveřejnění záznamů StB. Tuto linii, 

která prezentuje zároveň stanovicko Liberálnědemokratické strany, jejímž je členem, 

drží po celé zkoumané období. Jeho míru souhlasu s lustracemi a lustračním zákonem 

tedy není možné zcela jasně kódovat – vyrovnání se s minulostí se nebrání, ale volí jiné 

prostředky.  
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Teoretický rámec 

2.1     Aplikace lustrací – teorie versus skutečnost 

Nově vzniklé demokratické země měly podle politologické teorie tři možnosti, 

jak se vyrovnat se svou komunistickou minulostí: Jednalo se o trestní stíhání 

prominentních představitelů režimu, restituce majetku nebo odtajnění tajných souborů a 

jejich zpřístupnění veřejnosti. 
26

 Ani jedna z těch možností ale neřešila problém, který 

veřejnost a média zajímal snad nejvíce:  kdo pomáhal bezpečnostím a represivním 

složkám státu špehovat sousedy, kolegy a členy rodiny? Kdo donášel a jaké sankce pro 

ně mají být nastaveny? Technicky vzato, tato spolupráce nebyla v žádném rozporu s 

pozitivním právem, tak jak v liberálním a právním státě ošetřit potrestání někoho, „kdo 

se sice právně ničeho nedopustil, ale rozhodně nemůže být nazýván nevinným?“ 
27

 

Jednou částí problému jsou tedy nástroje “dekomunizační politiky”, které jistě musely a 

měly být součástí politické agendy a jejich uvádění do praxe. Druhou je ale určitý 

veřejný zájem, nebo možná dokonce i společenská zakázka, která volala po odhalení 

agentů, spolupracovníků a “donašečů”, která tuto politickou agendu do značné míry 

ovlivňovala. Lustrace dle mého názoru stojí někde na pomezí mezi ochranou nového 

demokratického státu a touto společnskou objednávkou.  

 

Postkomunistické země střední Evropy si na začátku 90. let zvolily tuto 

specifickou, vlastní cestu řešení: systematické prověřování úředníků státní správy (a 

dalších volených představitelů státu) a jejich napojení na bezpečnostní složky minulého 

režimu. Proč k tomu došlo? Podívejme se na tři politologické přístupy, které se snaží 

vysvětlit poptávku po zvláštních opatřeních ve středoevropských postkomunistických 

zemích. 

 

Huntigton hledá příčinu toho, jak se společnost vyrovnává s přechodem 

k demokratickému režimu, ve způsobu, jak probíhalo předání moci a výměna na 

vedoucích postech. Pokud předání moci proběhlo hladce, předchozí vůdci buď 

odstoupili sami nebo zahájili reformy, ve společnosti podle něj převládne pocit 

                                                 

26
 Williams, Kieran, Aleks Szczerbiak, a Brigid Fowler. Explaining Lustration in Eastern Europe: A 

Post-communist Politics Approach. Sussex European Institute, University of Sussex at Brighton, 2003. 
27

 Ved P. Nanda. „Civil And Political Sanctions as an Accountability Mechanism for Massive Violations 

of Human Rights". Denver Journal of International Law and Policy, 1998, č. 26 (b.r.): 389–397 
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odpuštění a zapomnění. V opačném případě, kdy museli být vůdci nedobrovolně 

odstaveni od moci, může se ve společnosti dostavit touha po odplatě. Podle tohoto 

přístupu by linii přechodné spravedlnosti (transitional justice) mělo sledovat pouze 

Rumunsko a NDR.
28

 

 

O několik let později Moran přišel s tím, že nejdůležitějším faktorem je v tomto 

případě chování starého režimu ke svým odpůrcům. Pokud režim neumožnil občanům 

vyjádřit nespokojenost nebo odejít do emeigrace, pak bude ve společnosti přetrvávat 

silná touha po vyřizování účtů a po odplatě. Pokud ale země a její režim dávaly svým 

občanům určitý prostor pro vyjadřování vlastních názorů a umožňovaly organizovat 

alespoň omezené protestní akce, pak bude ve společnosti po změně režimu pouze malá 

poptávka po odplatě. Z těchto důvodů Moran očekával, že tvrdě účtovat s minulým 

režimem budou Československo, východní Německo a Bulharsko, naopak Polsko a 

Maďarsko ne. 
29

 

 

Třetím modelem je Welshův multikauzální model. S Huntigtonem i Moranem se 

shoduje na tom, že tvrdost režimu vůči oponentům a průběh předání moci je klíčový, 

navíc ale zohledňuje ještě to, jak se komunistické strany (nebo strany z nich vzniklé) 

zabydlely a zorientovaly v novém politickém prostředí a jak uspěly ve svobodných 

volbách. Propad ve volbách a ztráta vlivu na politická jednání vede podle Welshe 

k radikálnímu přístupu k minulosti. Také zdůrazňuje, že zde může hrát roli i faktor 

načasování – vyrovnávání se s komunistickou minulostí a prvky přechodné 

spravedlnosti se mohou časem stát nástrojem politického boje mezi novými politickými 

elitami. To je také předpoklad, že kterého částečně vychází tato práce a zaměření 

analýzy, která bude následovat. 

 

Jak do těchto popsaných modelů pasují středoevropské země, Československo, 

Maďarsko a Polsko a to, jak politické elity těchto zemí přistoupily po převratu k otázce 

lustrací? Zde je stručný nástin situace v Maďarsku a v Polsku, tedy zemí, které jsou ve 

svém přechodu k demokracii s Československem nejčastěji srovnávány. 

                                                 

28
 Samuel P. Huntington. The Third Wave: Democratization in the Late 20th Century. University of 

Oklahoma Press, 2012. 
29

 John P. Moran. „The Communist Torturers of Eastern Europe: Prosecute and Punish or Forgive and 

Forget?" Communist and Post-Communist Studies 1994, č. 27 (b.r.): 95–109. 
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Maďarský stát, kterému předcházel po několik desetiletí takzvaný „gulášový 

socialismus“ s heslem „kdo nejde proti nám, jde s námi“ 
30

, by podle Huntingtonova i 

Moranova modelu neměl o tvrdé vyrovnání se s minulostí (včetně lustrací) nijak zvlášť 

usilovat. Linz a Stepan popisují maďarský komunistický režim jako extrémně pokročilý 

případ vyspělého post-totalitárního státu, kde došlo k výraznému posunu ve všech 

rovinách: úloha oficiální ideologie, povaha vedení a stupeň dovoleného pluralismu.
31

 

Pochopitelně monopol vládnoucí strany zůstával nedotknutelný, ale režim toleroval 

disent a určité projevy občanské společnosti. Kromě toho, maďarský přechod k 

demokracii byl zahájen reformou vládnoucí komunistické elity. Komunisté se vzdali 

moci prostřednictvím kompromisu a jednáním se zástupci demokratické opozice, které 

vyvrcholilo v ústavní reformě v říjnu 1989. Svobodné volby potom  v na jaře roku 1990 

vyhrálo opoziční Maďarské demokratické fórum (MDF).  

 

Nicméně navzdory povaze komunistického režimu a reformnímu a klidnému 

přechodu k demokracii, bezprostředně po něm se objevily iniciativy volající po 

zavedení lustrací. Například v červnu 1990, zastánci radikálního pravého křídla 

vládnoucího Maďarského demokratického fóra předložili jedenáctibodový program, 

který volal po odstavení všech osobností minulého režimu, kteří jsou zodpovědní za 

katastrofální situaci v zemi, ze všech veřejných funkcí. 
32

 Umírněnější návrh byl 

předložen vládou v květnu 1991, který téměř o tři roky později vyústil v přijetí 

lustračního zákona, který vyžadoval prověření více než 10.000 pracovních pozic a to 

s ohledem na spojení s komunistickou tajnou policií, komandy, které potlačily v roce 

1956 revoluci a i s fašistickou Stranou šípových křížů. Seznam pozic, které podléhaly 

lustracím byl, pod vlivem československého příkladu, velmi komplexní: jeho součástí 

byli poslanci, vládní úředníci, státní tajemníci a náměstci, ředitelé útvarů ministerstev, 

velvyslanci a další vyšší civilní a vojenští úředníci a náčelníci a vyšší představitelé 

veřejnoprávní televize, rozhlasu, zpravodajské agentury a periodik s nákladem vyšším 

                                                 

30
 Bohuslav Litera, Miroslav Tejchman. Východ: Vznik, Vývoj a Rozpad Sovětského Bloku 1944-1989. 

Libri, 2000. 
31

 Juan J. Linz, Alfred Stephan. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, 

South America, and Post-Communist Europe. JHU Press, 2011. Str.: 42 
32

 Williams, Kieran, Aleks Szczerbiak, a Brigid Fowler. Explaining Lustration in Eastern Europe: A 

Post-communist Politics Approach. Sussex European Institute, University of Sussex at Brighton, 

2003.Str.: 6 
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než 30.000 ks, všichni soudci a prokurátoři, starostové, rektoři a děkani státních 

univerzit a vedoucí státních podniků.    

 

V roce 1996, kdy v parlamentu dominovala socialistická (ex-komunistická) 

strana, schválil tento parlament nový zákon, který zúžil rozsah prověřovaných osob 

pouze na 500-1000 (poslanci, ministři a nejvyšší představitelé ve veřejné správě, 

soudnictví a veřejnoprávních médiích). V roce 2000 nová vláda vedená 

antikomunistickou stranou FIDESZ rozšířila opět rozsah zákona o další významné 

pozice v médiích. Také prodloužila platnost zákona až do roku 2004 (oproti původní 

době platnosti do 2000). V roce 2002 vyšlo najevo, že nový premiér, Péter Medgyessy 

byl údajně důstojníkem komunistické kontrarozvědky, což vedlo jak vládní, tak 

opoziční představitele k výjimečné shodě na tom, že je potřeba nová a přísnější varianta 

lustračních opatření. 
33

 

 

Kategorice polského režimu je problematická, protože názory badatelů se značně 

liší. Například již výše citovaný Kittschelt  řadí Polsko (společně s Maďarskem) k  

uvolněnějším režimům
34

, Linz a Stepan dokonce uvádějí, že to byl jediný komunistický 

stát, který nikdy nezažil skutečnou totalitu, takže jej zařazuje do  mírnějším autoritářské 

kategorie. 
35

 Tato stanoviska ale zároveň stojí v přímém protikladu k tomu, že 

komunistický režim v Polsku zabil nejvíce vlastních občanů a domácí polští historikové 

jako Paczkowski nebo Stola tvrdí, že až do roku 1989 byl režim totalitní či při 

nejmenším post-totalitní.
36

 

 

Přechod k demokracii v Polsku probíhal na základě dohody a jednání. Po 

rozhovorech u kulatého stolu, které probíhaly v březnu a dubnu 1989, se konaly 

polosvobodné volby, které vyhrála opoziční Solidarita. Když se malé satelitní strany, 

dříve podporující komunisty, rozpadly a jejich představitelé přešli k opozici, novým 

premiérem se na konci léta 1989 stal umírněný katolický politik, nekomunista Tadeusz 

Mazowiecki. Právě proto, že polský přechod k demokracii byl založený na vysoké 

ochotě jednat a smlouvat a volby byly svobodné pouze z poloviny, výměna elit nebyla 

                                                 

33 Williams, Szczerbiak, a Fowler, Explaining Lustration in Eastern Europe. Str.: 7 
34  Herbert Kitschelt, Zdenka Mansfeldova, Radoslaw Markowski,  Gabor Toka. Post-Communist Party 

Systems: Competition, Representation, and Inter-Party Cooperation. Cambridge University Press, 1999.. 
35

 Linz, Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation. Str.: 255 
36

 Paczkowski, Andrzej. Půl století dějin Polska 1939-1989. Academia, 2000. 
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zdaleka tak radikální jako v Maďarsku nebo Československu. První postkomunistická 

polská vláda výslovně odmítla politiku lustrací,
37

 ale v letech 1900 – 1991 postupně tlak 

na její zavedení rostl, obzvláště z pravého křídla Solidarity, které se zdálo být pod 

taktovkou Mazowieckého odstaveno od moci.  

 

Radikálně pravicová vláda Jana Olszewského pak v roce 1991 rozhodla, že 

vláda bude lustrovat všechny volené zástupce a navíc připraví návrh zákona na 

všeobecnější lustrační procesy. Vládní snahy nakonec vyvrcholily účelovým odvoláním 

64 poslanců, z nichž mnozí patřili k veteránům demokratické opozice a nakonec pádem 

Olszewského vlády. Lustrace nicméně nezmizely z domácí politické agendy: ještě 

během téhož roku se objevilo šest dalších návrhů, z nichž nejvýraznějším byl návrh 

liberálních demokratů, ale nenašla se dostatečná politická podpora k jejich přijetí.  

 

Téma lustrací a postojů k minulosti bylo jedním z ústředních témat polských 

parlamentních voleb v roce 1993 a poté i voleb prezidentských v roce 1995. V tomto 

roce se také objevilo tvrzení, že bývalý socialistický premiér Józef Oleksy byl 

sovětským vyzvědačem. V reakci na to pak Polsko přijalo lustrační zákon, který se 

vztahoval na všechny volené státní představitele včetně prezidenta, parlamentních 

kandidátů, zahrnoval také všechny ministry a vysoké státní funkcionáře, soudce a státní 

zástupce, a vedoucí osobnosti veřejnoprávních elektronických a tiskových médií. V 

důsledku změny schválené v roce 1998, byla platnost rozšířena ještě o všechny 

advokáty, čímž se celkový zásah lustrací rozšířil na přibližně 20.000 pozic.
 38

 

Problematiku složitého procesu vrovnávání se s komunistickou minulostí ale 

dokumentuje například take to, že Olesky byl i přes obvinění a navzdory lustračnímu 

zákonu maršálkem polského Sejmu.  

 

Další úprava lustrací přišla v Polsku v roce 2005 a zásadně rozšířila počet osob, 

kterých se budou dotýkat: Netýká se už jen všech volených či jmenovaných politiků 

a soudců, prokurátorů a advokátů, ale také politiků komunálních, notářů a exekutorů, 

zaměstnanců vysokých škol, ředitelů škol, členů správních a dozorčích rad burzovních 

firem, a také majitelů médií a novinářů. Tato poslední právní norma je ale zajímavá 

                                                 

37
 Což se dá ilustrovat také na Mazowieckiho inauguračním projevu, kde vyjádřil touhou udělat „tlustou 

čáru“ za komunistickou minulostí. 
38

 Williams, Szczerbiak, a Fowler, Explaining Lustration in Eastern Europe. 
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především tím, že zavádí pojem lustrační lži a lustračního soudu: lustrované osoby sami 

podávájí prohlášení o své případné ne/spolupráci, v případě, že by jim poté bylo 

dokázáno, že v prohlášení lhali, mohou za to být trestně stíháni.  

 

Do teoretických modelů vysvětlujících lustrace a jejich přijímání 

v postkomunistických zemích nejlépe zapadá právě případ Československa. Velmi tuhý 

normalizační režim po roce 1968 je v typologiích označován za „strnule post-totalitární“ 

nebo za „byrokraticko–autoritářský“. Umožňoval jen velmi malé zapojení občanů do 

politiky a nedával žádný prostor k  sebemenším projevům občanské nespokojenosti, 

nebyl schopen žádných reforem až do doby, kdy se pod tlakem sametové revoluce na 

konci roku 1989 zhroutil a v prvních volbách drtivě vyhrála opoziční hnutí Občanské 

Fórum a Veřejnosť proti násiliu. Nové politické elity se tedy o možnost lustrací začaly 

velmi brzy po pádu komunistu zajímat a v relativně krátké době (v porovnání 

s ostatními popisovanými zeměmi) přijaly velmi komplexní lustrační zákony. Všichni 

kdo sloužili jako důstojníci a agenti komunistických bezpečnostních služeb nebo jako 

straničtí funkcionáři od okresní úrovně výš (s výjimkou těch, kteří funkce vykonávali 

v roce  1968) byli automaticky vyloučeni z přibližně 9000 pracovních míst ve veřejné 

správě, vládě, armádě, veřejnoprávních médiích, státních podnicích, v soudnictví a na 

vysokých školách. Lustrační zákon byl následně po rozpadu Československa aplikován 

v České republice (ale ne Slovensku), jeho platnost byla prodloužena o dalších pět a 

nakonec v roce 2000 na dobu neurčitou. 

 

Tento velmi stručný přehled stanovisek vybranaých historiků a politologů 

ukazuje, že proměnné, které zdůraznili Huntington a Moran - tedy povaha 

nedemokratického režimu a průběh výstupu z něj - nevysvětlují skutečnost, proč 

všechny tyto tři státy nakonec lustrační opatření uzákonily v různých období své 

transformace. Proto Walshův multi-kauzální model lépe vysvětluje vývoj politického 

diskurzu v prvních letech demokratické vlády, i když je ještě třeba ho rozdělit na dva 

odlišné přístupy: za prvé je potřeba se více zaměřit na to, kdy se mohou lustrace stát (a 

v širším kontextu i ostatní formy přechodné spravedlnosti a vyrovnávání se 

s komunistickou minulostí) nástrojem politické soutěže, která je podstatou 
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demokratického pluralitního systemu. Za druhé je nutné vzít v potaz možné motivy 

obhájců lustrací a jejich taktiku při prosazování dalších politických cílů. 
39

 

  

2.2     Lustrace v Československu během roku 1990 

V parlamentních volbách v červu 1990 drtivě zvítězilo Občanské fórum (kolem 

50% hlasů) a na Slovensku podobně přesvědčivě Verejnosť proti násiliu (kolem 30%). 

Občanské fórum vytvořilo ve Federálním shromáždění početné poslanecké kluby a 

velký potenciál názorového štěpení, který tato zastřešující organizace vždy měla, se 

výrazně přesunul ze struktur hnuté (především ze sněmu OF) přímo do politických 

institucí, především do parlamentů. Začala krystalizace politického spektra podle 

ideologické osy pravice – střed – levice. Mezi klíčové urychlovače štěpení patřily 

česko-slovenská roztržka, spory o ekonomické reformy a vztah k minulotsi a KSČ.  

 

Obava že komunistické nomenklaturní bratrstvo přechází po listopadu 1989 z 

politické sféry do hospodářství a z toho, že hrozí, že bývalí soudruzi se stanou 

ekonomicky nejsilnější skupinou obyvatelstva
40

, se začala objevovat na počátku roku 

1990 a postupně ovládla veřejnou a politickou diskuzi. Tlaky na změnu přicházely 

zdola, tedy z regionů a z místních Občanských fór, která do Prahy posílala varovné 

signály, že na místní i okresní úrovni  dochází k upevňování  organizovaných bratrstev, 

jejichž cílem je uchvátit moc a majetek, a volaly po rázných změnách a opatřeních, 

které by tento proces zastavily a zvrátily. Rozhodujícím orgánům OF docházelo, že k 

odstranění rostoucího napětí nebude stačit pouze ekonomická legislativa, o které se 

horečně jednalo, ale že bude potřeba hlubšího zásahu do institucí tak, aby na vedoucí 

místa nebyli dosazováni komunisté a zástupci OF nebyli naopak odvoláváni. V této 

situaci se předseda Nejvyššího soudu ČSFR Otakar Motejl zmínil o možnosti prověrek. 

Předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová byla zase pro rozsáhlou výměnu 

soudců, místopředseda České národní rady Václav Žák vyzval všechny ministry, aby 

vytvořili seznam lidí, kteří by měli z jejich resortů odejít a o jejich setrvání či odchodu 

by rozhodovala odborná komise složená z poslanců. Jan Sokol a Petr Uhl tuto debatu 

usměrňovali s tím, že řešení nemůžou být plošná, že je potřeba rozlišovat mezi státní a 

                                                 

39
 Ibid. 

40
 Jiří Suk, „Politické hry s ‚nedokončenou revolucí´: Účtování s komunismem v čase Občanského fóra a 

po jeho rozpadu (1989-1992)". Str. 31. 



21 

 

 

 

 

hospodářskou správou, ministr federální vlády Vladimír Dlouhý  navíc debatů vrátil na 

začátek úplně, když konstatoval, že dokud nejsou stanovena pravidla, nedá se na 

ministerstvech nic dělat. 
41

  

Neustávající tlaky ale nakonec vyústily ve vznik interní směrnice OF, která se 

nazývala Zásady postupů personálních změn v centrálních orgánech a poskytovala 

kriteria a návod pro odstraňováná “kádrů” z významných pozic. Jako důvod pro 

odvolání se v první části směrnice uvádělo členství v místních a centrálních orgánech 

KSČ po roce 1970, studium stranických škol v SSSR, spolupráce s StB a další. 
42

 

Směrnice zveřejněná na konci srpna v Rudém právu vyvolala rozčarování, OF se od ní 

ústy šéfa poslaneckého klubu Petra Kučery distancovalo a směrnice nakonec nebyla 

nijak uplatňována. Vyznění směrnice skutečně lehce odpovídalo rétorice při provádění 

personálních čistek minulého režimu: “rozhodující měla morální způsobilost vedoucích 

pracovníků, odbornost měla zůstat v pozadí.“
43

 Nejspíše právě tato špatně zvolená 

rétorika a názvosloví vedli politiky, včetně prezidenta Havla, k tak razantnímu 

dementování celé záležitosti.  Je ale dobré si povšimnout, že kritéria uvedená v této 

směrnici se podobají znění lustračního zákona, který byl projednáván o rok později. 

Můžeme tedy říci, že tato směrnice mohla být prvím podkladem nebo inspirací pro 

pozdější přípravu lustračního zákona. Již zde můžeme pozorvat onen velký důraz na 

veřejné mínění, na společenskou zakázku, o které jsem se zmínila dříve: personální 

výměna na místech pohánějícíh a zašťiťujících přechod k demokracii a kapitalismu by 

věci mohla zjednodušit, ulehčit a urychlit. Politici ale brali velký ohled na společenské 

mínění, které tuto formu obměny odmítlo.  

 

Demokratickému hnutí tedy nezbývalo nic jiného, než se obrátit do vlastních 

řad. Tak se zrodila idea lustrací jako legitimního politického nástroje k vyrovnání se 

s minulostí. Tuto ideu charakterizoval historik Jiří Suk takto: nejprve se sami očistíme – 

zvítězíme v parlamentních i komunálních volbách – převezmeme politickou moc  a 

radikální transformací hospodářství zničíme moc mafii profitující v „předprivazitační 

                                                 

41
 Ibid. Str. 34. 

42
 Zásady postupů personálních změn v centrálních orgánech. In: Rudé právo (31.8.1990), str.: 1 a 5 

43
 Jiří Suk, „Politické hry s ‚nedokončenou revolucí´: Účtování s komunismem v čase Občanského fóra a 

po jeho rozpadu (1989-1992)". Str. 40. 
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agónii“ – mafie se tak ocitnou v postavení mimo hru, kam je vystaví lustrace a 

„neviditelná ruka trhu“. 
44

 

 

Kromě tohoto legitimního politického diskurzu, probíhaly ale zároveň tajné 

mocenské zákulisní hry s materiály represivních složek komunistického režimu, 

takzvané divoké lustrace. Státní bezpečnost byla zrušena 1. února 1990 a po tomto 

oficiálním aktu se zrodil nekontrolovatelný strach z toho, že se staré struktury infiltrují 

do nových institucí a budou dále škodit, možná ještě rafinovaněji. 
45

 Na počátku se při 

těchto divokých lustracích střetávali zaměstnanci nově vzniklého Úřadu na ochranu 

ústavy a demokracie (ÚOÚD) s vnitřní a organizační správou federálního ministerstva 

vnitra (VOS FMV). Vyšetřování prokuratury nakonec ukázalo, že k lustraci poslanců 

FS, národních rad a některých dalších činitelů došlo nejpozději v polovině března 1990. 

Pokyn k tomu dal ředitel VOS FMV mjr. Dr. Novotný, který uvedl, že tak učinil se 

souhlasem ministra Sachera. Příčinou k jeho pokynu bylo zjištění, že podobné lustrace 

provádí take ÚOÚD. Cílem opatření bylo údajně zmapovat možnosti zneužití lustrací v 

politickém životě. Také došlo k vyjmutí všech evidenčních karet poslanců, členů 

federálních i národních vlád a prezidenta, čímž vznikl takzvaný “fond Z”. Pokud se 

mluvilo o možnosti politicky vydírat bývalé spolupracovníky StB a o tom, že by tyto 

informace mohly sloužit k mocenským bojům, tak vytvoření takového fondu, ke 

kterému měl přístup pouze velmi omezený počet odob a jehož existence byla pečlivě 

utajována, tyto spekulace jen přiživovalo.  Sacher ale zásadně odmítal svoji spoluúčast 

na těchto aktivitách a v dubnu při interpelaci řekl, že všechny lustrace byly prováděny 

bez jeho vědomí a naopak, že všechny takové aktivity zakázal.  

 

Dne 22. května 1990 vláda vyslovila souhlas s požadavkem politických stran, 

aby byli jejich kandidáti pro nadcházející parlamentní volby prověřeni. Lustrace provedl 

statisticko-evidenční útvar Federálního ministerstva vnitra, ale pouze u těch kandidátů, 

jejichž strany s lustracemi souhlasily, protože prověření nebylo povinné.  Nová 

federální vláda v červnu veškeré lustrace zakázala. Po prázdninovém nátlaku 

regionálních buňek OF ale došlo v řídích orgánech OF (kolegiu a radě Koordinačního 

centra OF) k dohodě, že před podzimními komunálními volbami budou kandidáti opět 

                                                 

44
 Jiří Suk, „Prezident Václav Havel a břemeno (komunistické) minulosi. Lustrace jako politický a 

morální problém 1989 - 1992". Str. 152. 
45

 Ibid. Str. 153. 
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lustrováni. K tomuto rozhodnutí ale došlo až měsíc před volbami a tak lustrace proběhly 

velmi rychle, zmatečně a pouze na krajské úrovni.  
46

  

Divoké a nekoncepční lustrace prvního polistopadového roku přinesly řadu 

afér
47

, ale očištění důležitých organizcí ne. Soudit tyto nekontrolované procesy ale není 

cílem této práce, jde spíše o to, že celou problematiku v očích veřejnosti zviditelnily a 

přinesly akutní potřebu začít celou věc řešit, systematizovat, legalizovat. Proto se na 

počátku následujícího roku rozjela nová jednání, na jejichž konci byl zákonný systém 

ošetřující lustrace na dalších několik let. Je třeba neustále si připomínat, že změny – 

politické, sociální, ekonomické – probíhaly velmi rychle, vývoj byl překotný a 

vyžadoval značnou flexibilitu aktérů, kteří ale často reagovali se zpožděním. Podobně 

tomu bylo i s lustracemi: procesy nebyly řízeny, neexistoval promyšlený a schválený 

plán nebo systém. Jak uvidíme v následující analýze, celý diskurz týkajícící se 

vyrovnávání se s tak nedávnou komunistickou minulostí se teprve vytvářel. Existoval 

problém (přítomnost a působení bývalých agentů a tajných spolupracovníků, existence 

seznamů a jejich zneužívání) a povědomí o něm i tom, že je třeba ho řešit, neexistovala 

ale ani objektivní analýza a ani samotné řešení. Rok 1991 byl tedy rokem, kdy se tento 

problém vymezuje a pojmenovává a zároveň s tím se konstituují návrhy různých řešení, 

postupně se diverzifikují nebo naopak kompilují.  

  

                                                 

46
 Žáček, Boje o minulost. 

47
 Více o kauzách feerálního ministra vnitra Sachera, předsedy Verejnosti proti nasiliu Jána Budaje nebo 

předsedy KDU Bartončíka například také v Pavel Žáček, „‚Sachergate´: první lustrační aféra. Nesnáze 

postkomunistické elity (nejen) se svazky Státní bezpečnosti.", Jiří Suk, „Prezident Václav Havel a 

břemeno (komunistické) minulosi. Lustrace jako politický a morální problém 1989 - 1992". nebo Ondruš, 

Atentát na něžnú revolúciu. 
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2 Analytická část 

Složitá povaha kritérií, podle kterých byl korpus k analýze sestavován, 

nedovoluje vybrat z celého diskurzu daného období jeden souvislý úsek. Korpus je tedy 

průřezem celého zkoumaného období a je chronologicky uspořádán, nicméně nejedná se 

o souvislý text, kde by na sebe jednotlivé promluvy navazovaly – jednotlivé promluvy 

od sebe dělí někdy několik minut, jindy několik dní nebo měsíců. Samotnou analytickou 

část jsem se rozhodla uspořádat nikoliv chronologicky nebo podle jednotlivých 

mluvčích, ale tematicky, podle několika konfliktních přístupů a stanovisek, na kterých 

se vybraní mluvčí v průběhu roku 1991 střetávali. Cílem je analyzovat dobový diskurz 

FS na toto téma s akcentem na popis pozic jednotlivých mluvčích (respektive stran a 

názorových proudů, které prezentují), zvolené sémantiky a názorových posunů, ke 

kterým u nich došlo. Citově zabarvená slova jako odplata, pomsta, nespravedlnost, trest, 

vina a další jsou v diskurzu přítomná velmi často, jsou slyšet z obou táborů a často 

v opačném významu. To, co jedni považují za mstu a odplatu, druzí nazývají praktickou 

záležitostí pro budování nového státu. Co pro jedny podkope demokratické a 

transformační procesy, je podle druhých jedinou možností jejich záchrany. 

Sémantickým rozborem bychom tedy v tomto případě nezískali mnoho, navíc 

sémantickou analýzu, kde jsou popisovány sémantické vazby a řetězce, lze provádět 

spíše u dlouhodobých a ustálených diskurzů. Náš zkoumaný diskurz je sémanticky 

neustálený, v dané době teprve vznikal, proto je rozhodně třeba k analýze sémantické 

připojit i rozbor politického pozadí, zařadit všechny výpovědi do kontextu a vyložit 

obecná stanoviska, která jednotlivé subjekty k vyrovnávání se s komunistickou 

minulostí zastávaly a z kterých pak vycházelo jejich pozicování v rámci diskurzu. 

Postoj ke komunistické minulosti patřil od počátku rozkolu uvnitř OF k jednomu ze 

základních sporných témat a přispěl k diferenciaci později vzniklých ODS a OH.  

 

Občanská demokratická strana se konstituovala jako pravicová, 

neokonzervativní strana podle anglosaského vzoru. Vznikala odklonem od údajně 

neplodné, snílkovské disidentské tradice OF 
48

 a jejím primárním volebním programem 

                                                 

48
 Adéla Gjuričová, „Poněkud tradiční rozchod s minulostí. Občanská demokratická strana". In: Rozděleni 

minuostí. Vytváření politických identity v České republice po roce 1989. Ústav pro soudobé dějiny, 2012.  

Str. 114. 
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byla ekonomická transformace, kterou její představitelé považovali za základní a 

nejdůležitější prvek přechodu k novému demokratickému režimu.  

Jádro OH tvořil Liberální klub OF vedený Jiřím Dienstbierem, který vznikl v prosinci 

1990 v reakci na Meziparlamentní klub demokratické pravice a rýsující se převahu 

pravice v rámci OF. Na rozdíl od ODS však budoucí členové OH nehráli v procesu 

štěpení OF aktivní roli. Nesli je nelibě a považovali je za předčasné. Hnutí se od 

počátku prezentovalo jako hlavní „dědic“ OF. Definovalo se jako „liberální, občanské a 

sociální politické hnutí“, které v kontrastu k ODS odmítá dělení na pravici a levici a 

které chce naopak hrát roli sjednocujícího liberálního politického středu.
49

 Stejně jako 

OF také nechtělo být klasickou politickou stranou, ale širokým hnutím bez pevné 

hierarchie a bez typického stranického programu.  

 

Podívejme se na jejich východiska blíže, protože právě poslanci těchto dvou 

stran velkou měrou diskurs vytvářeli a měli protikladná stanoviska. Nemůže ale 

jednoduše říci, že by první z nich nekriticky převzala myšlenky radikálních 

antikomunistů a druhá byla jednoduše proti dekomunizaci. Povaha této diferenciace je 

složitější: zatímco budoucí politici ODS se snažili sílící antikomunismus politicky 

vytěžit a zároveň mu dát jasné hranice a mantinely, budoucí elita OH se snažila 

prvoplánovému antikomunismu vyhnout. 
50

 OH ve svých programových východiscích 

tvrdilo, že nepotřebuje vytvářet obraz nepřítele, jsou jim cizí ideologická dogmata a 

odmítají jakýkoliv extremismus (v první fázi se takto vyhraňovali především vůči Klubu 

angažovaných nestraníků a jejich striktnímu antikomunismu), dále že události roku 

1968 jsou jasným důkazem, že socialismus založený na marxistické ideologii je 

nereformovatelný, ale zároveň odmítali napadat ty, kteří se o to pokoušeli. Zde je patrný 

vliv toho, že velkou část OH tvořili lidé, kteří byli zainteresováni v pražském jaru a měli 

za sebou určitou komunistickou minulost. ODS se v počátcích své existence vůči KSČ a 

komunistické minulosti nevymezovala, pouze se vyslovila proti uctívání reforem z roku 

1968 
51

. Po svém vzniku se ODS dařilo vyvolávat pocit, že levicový aktivisté OF a 

komunisté přešli výhradě do OH, zatímco ODS byla jediným odhodlaným bojovníkem 

                                                 

49
 Michal Kopeček. „Disent jako minulost, liberalismus jako projekt. Občanské hnutí - Svobodní 

demokraté v české polistopadové politice". In Rozděleni minulostí. Vytváření politických identit v České 

republice po roce 1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012. Str. 68. 
50

 Ibid.  Str. 85. 
51

 Jiří Suk, „Politické hry s ‚nedokončenou revolucí´: Účtování s komunismem v čase Občanského fóra a 

po jeho rozpadu (1989-1992)". Str.: 52-53 
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za rozchod s minulostí. Dekomunizace ve smyslu odstraňování lidí spjatých s minulým 

režimem z vedení podniků nebo státních institucí ale vedení ODS neprosazovalo nijak 

přímočaře. Politický potenciál tématu vyrovnání se s komunistickou minulostí objevila 

až později, když se profilovala  při přijímání lustračního zákona. 
52

  

 

Jedním z politiků, kteří jsou s lustracemi spojováni nejčastěji, je Václav Benda. 

V analogiích s „lovci nacistů“ po druhé světové válce se o něm někdy hovoří jako o 

českém „lovci komunistů“. Tento koncept vychází z rozšířeného, nicméně spíše 

mylného přesvědčení, že Václav Benda cítil osobní nenávist ke komunismu a ke 

komunistům obecně a že tato nenávist pramenila z disidentské radikální zkušenosti a ze 

vztahu s politickými vězni z 50. let. Podle nedávno publikovaných analýz ale můžeme 

spíše usuzovat, že Bendův antikomunismus vůbec nebyl osobního rázu, byl až 

pragmatický a především nehleděl do minulosti, ale do budoucnosti – Petr Roubal tento 

přístup ve své studii nazývá antikomunismem budoucnosti.
53

 Jeho základy můžeme 

hledat už v Bendově disidentském působení, například v rámci Výboru na obranu 

nespravedlivě stíhaných nebo v pojednáních o paralelní polis, kdy píše o zachování či 

obnovení národního společenství – vždy se snažil bojovat o budoucnost. Právě odtud 

vede linka k Bendovu specifickému zdůvodnění lustrací, jakožto praktické záležitosti 

budoucnosti, nikoliv mstivého ohlížení do minulosti, které z lustrací udělalo prostředek 

široce akceptovatelný, minimálně z počátku diskurzu.
54

 Tímto postojem ovlivnil 

zásadně i způsob, jakým lustrace formulovala a zdůvodňovala ODS v okamžiku, když 

již měla dominantní postavení na politické scéně. 

 

Komunistická strana Čech a Moravy vznikla původně jako teritoriální 

organizace KSČ a poté v březnu 1990 jako její následnická organizace, hrála 

v tehdejším OF specifickou opoziční roli; díky své přítomnosti ve FS k diskurzu 

přispívala, i když ne příliš inovativně. Po listopadu 1989 se začaly v rámci strany 

prosazovat nové, reformně orientované platformy jako Demokratická levice nebo 
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 Adéla Gjuričová. „Poněkud tradiční rozchod s minulostí. Občanská demokratická strana".  

53
 Petr Roubal. „Konzervativní kontrarevoluce: Občanská demokratická aliance a postkomunistická 

transformace". In Rozděleni minulostí.Vytváření politických identit v České republice po roce 1989. 

Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012 
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 Adéla Gjuričová. „Dvě cesty „křesťanské politiky“. Československá strana lidová a 

Křesťanskodemokratická strana v první polovině devadesátých let". In Rozděleni minulostí.Vytváření 

politických identit v České republice po roce 1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012. Str. 244. 
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Reformní fórum komunistů, které se snažily o vyrovnání se s vlastní minulostí a 

vybízely k umírněnému rozchodu s ní. Vypjatá antikomunistická rétorika před 

parlamentními volbami v červnu 1990 a tlaky řadových členů ale nutily KSČM 

zaujímat obranné pozice a vymezovat se vůči okolnímu nepřátelskému prostředí 

(politickému i společenskému), což vedlo k postupnému zadušení reformních snah. To 

můžeme pozorovat i při legislativních procesech: na první zákony usilující o řešení 

nespravedlností z minulosti, jako byl zákon o mimosoudních rehabilitacích nebo 

restituční zákon, reagovali komunisté v zásadě umírněně a zdůrazňovali svou starost o 

právní zajištění a následný spravedlivý průběh těchto procesů. Jinak tomu ale už bylo o 

lustracích projednávaných v roce 1991 - ty i reformní vedení odsuzovalo jako 

nepřijatelnou kolektivní stigmatizaci a vytváření občanů druhé kategorie. Komunisté se 

navíc již při své kritice mohli opřít o část politiků OH, kteří politiku vyrovnávání se 

s komunistickou minulostí formou celospolečenských zákonů odmítali.
55

 

 

Diskuze o lustracích byly plné konfliktů, osobních i ideologických. Pro bližší 

analýzu byla vybrána tři základní konfliktní témata: spor o to, jak má být obecně 

nakládáno se svazky StB, ochrana individuálních lidských práv a míra zapojení 

veřejnosti do procesu lustrací. Tyto otázky se prolínaly prakticky všemi diskuzemi ve 

FS, které během roku 1991 na téma lustrací probíhaly a to jak v době, kdy se debatovalo 

o lustracích poslaneckých, tak i v době jednání o lustračním zákoně. Navíc se jim vždy 

alespoň okrajově věnovali vybraní hlavní aktéři, jejichž diskuzní příspěvky jsou v práci 

analyzovány. První z uvedených témat – ochrana lidských práv jedince – bylo v 

diskurzu nejdominantnější a další dvě jsou s ním výrazně spojena. Pro přehlednost práce 

byla přesto tato témata rozdělena do třech samostatných kapitol, je ale určitě nutné 

zdůraznit, že lidskoprávní problematika byla přítomná ve všech popsaných tématech. 
56
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 Michal Kopeček. „Stigma minulosti, pouto sounáležitosti. První desetiletí českého politopadového 

komunismu". In Rozděleni minulostí.Vytváření politických identit v České republice po roce 1989, 2012. 
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 Kurzívou jsou psána přesná vyjádření poslanců, ať už se jedná o celé věty, jejich části nebo případně 

pouze jednotlivá slova. Všechny citované úseky je možné najít v korpusu, který je přílohou práce.  
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3.1. Ochrana demokracie a společnosti nebo právního státu a lidských 

práv? 

V této otázce došlo během roku 1991 ke značnému názorovému posunu a táhne 

se po celou dobu parlamentními diskuzemi jako červená niť, protože otázka ochrany 

nové demokracie a lidských práv byla ústřední tematikou celého diskurzu: v lednu, při 

takzvané první fázi lustrací, tedy lustrací FS, nebyl tento rozpor v diskurzu nijak patrný; 

Tento zásadní spor se objevil až po zveřejnění jmen poslanců, kteří byli pozitivně 

lustrováni a po vylíčení jejich složitých životních osudů. Ne že by se snad poslanci 

navzájem do té doby neznali, právě naopak, u většiny poslanců byla známa jejich 

případná činnost proti komunistickému režimu. Nakonec ale právě spojení pozitivní 

lustrace s osobním a emotivním popisem životní dráhy včetně dobrozdání některých 

kolegů, nabouralo do té doby prakticky všeobecnou shodu nad potřebou lustrací.  

 

Na plenární schůzi 22. března informoval Jan Ruml FS o průběžné zprávě 

vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu. Komise a její zprávy byly v 

tomto období nejdůležitějším hnacím motorem debat a právě informace o konkrétních 

osobách spojených s StB byly dlouho očekávany jako něco, co posune nejen celé FS ale 

i celou společnost v této problematice dále, blíže ke kýženému upevnění 

demokratického státu. Ve svém projevu, který i přes některé pokusy, aby jednání bylo 

neveřejné, přenášela  televize, přečetl jména deseti pozitivně lustrovaných poslanců, 

kteří se dobrovolně nevzdali svých mandátů: Petr Burian, Josef Bartončík, Josef 

Masopust, Jaromír Gebas, Lubomír Lédl, Jan Kavan, Boleslav Bárta a Václav Tomis. O 

dva měsíce později, tedy 22. května v závěrečné zprávě přibylo ještě jedno jméno: 

František Michálek.
57

 Komise sice sama výslovně ve své zprávě poukazuje na fakt, že 

„tento človek bol pod tlakom ťažkého vydierania. Bol ako agent registrovaný po 12-

ročnom vezení v dobe podmienečného prepustenia“ a připustila tak, že by při lustracích 

měly být zohledňovány konkrétní okolnosti života lustrované osoby, ale jednalo se spíše 

pouze o symbolické a ojedinělé gesto. Michálek se pochopitelně bránil, ve svém 

vyčerpávajícím projevu velmi emotivně popisoval všechna příkoří, která mu byla 

způsobena během komunistického režimu. O své aktuální situaci mluvil jako o třetím a 

                                                 

57
 Materiály, které vedly k zařazení Michálka na seznam pozitivně lustrovaných poslanců, byly objeveny 

až po přečtení předběžné zprávy v březnu, pravděpodobně během dubna 1991 a jeho jméno se potom 

stalo součástí zprávy, která byla předložena v květnu 1991. Jeho jméno tedy byla uvedeno poněkud 

„exkluzivně“, mimo společnost dalších pozitivně lustrovaných. – te poslední větě nerozumím! 
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snad posledním střetnutí s mocí, která způsobila tolik lidských tragédií. Za vítěze tohoto 

střetnutí ale považoval StB, čímž se připojil k tehdejšímu všudypřítomnému strachu 

z toho, že bývalá, oficiálně neexistující Státní bezpečnost stále aktivně ve státě působí, 

„ponořená“ do nových struktur. Michálek svoje styky s okresním ředitelem StB 

vysvětloval svou tehdejší neznalostí její práce a jejich postupů.
58

 Hájil tím, že jeho 

podmínečné propuštění z 1961, ke kterému došlo po 12 letech vězení, bylo pečlivě 

naplánováno s cílem zavázat si ho ke spolupráci: byl jsem v pěkné síti, kontrolován ze 

všech stran, aby převýchova byla důkladná. Podle jeho slov již došlo v předchozím roce 

k jeho právní rehabilitaci a doufá, že na morální rehabilitaci nebude čekat dalších 40 

let. Jeho strana, tedy KDS, se k tomuto případu postavila velmi tvrdě. Václav Benda 

sice řekl, že případ považuje za tragický, lidsky i politicky, pak už ale neměla strana se 

svým poslancem celkem žádné slitování a výrazně se od něj distancovala: Křesťansko-

demokratická strana nadále nepokládá poslance Michálka za poslance, který se řídí její 

základní politickou linií a v tomto ohledu nemůže ani za jeho dnešní vystoupení, ani za 

jeho případná vystoupení další přebírat odpovědnost. Opakuji, požádali jsme ho a 

vyzvali jsme ho, aby se svého mandátu vzdal. Domnívám se, že bylo nešťastné, velmi 

nešťastné, že tak neučinil. Podle Bendy nikdo na Michálka nevytvářel žádný tlak 

v době, kdy přijímal kandidaturu na poslance ve FS, ani při schvalování lustrací ani, 

když podepisoval prohlášení, že neměl nikdy nic společného se Státní bezpečností a 

proto tudíž obhajoba jeho osoby, založená na tom, že v době své spolupráce s StB byl 

pod značným tlakem, nijak neospravedlňuje jeho politickou angažovanost po roce 1989.  

Spolu se zprávou vyšetřovací komise a zveřejněnými jmény přišlo ale naopak 

„procitnutí“ některých poslanců, kteří v první fázi sami lustrace FS podporovali, a v 

diskuzích se začíná zásadně otevírat otázka, zda důležitější než tolik deklarovaná 

ochrana demokracie není spíše ochrana individuálních lidských práv a právního státu. 

Toto „procitnutí“, posun v diskurzu a změnu argumentů používaných při debatách, které 

následovaly, můžeme pozorovat v rámci námi sledovaných aktérů především u Petra 

Uhla a Jana Sokola.  

 

Petr Uhl se nejprve označuje přímo za jednoho z autorů usnesení, které lustrace 

v FS nařizovalo - Já jsem pro to usnesení nejenom hlasoval, ale přímo jsem ho 
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 To by se jistě dalo považovat za relevantní argument, kdyby byl Michálek veden jako kandidát tajné 

spolupráce nebo alespoň přinejmenším tajný spolupracovník, on je ale veden v seznamech jako agent, což 

jeho argumentaci poněkud zpochybňuje. 
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propagoval a jsem jeden z toho malého, asi 5-ti členného kolektivu poslanců, kteří 

připravovali návrh tohoto usnesení – ale v zápětí se k němu postavil zády a zpochybnil 

jeho správnost - A musím říci, že to bylo snad jedno z nejhorších usnesení, které tento 

parlament přijal, svou nepromyšleností. Byli jsme vedeni všichni svou dobrou vůlí. 

Nakonec se osobně omluvil všem poslancům, které lustrace postihly a to společně jak ty, 

o kterých se on osobně domníval, že vědomými spolupracovníky nebyli, i ty u kterých se 

domníval, že s StB spolupracovali vědomě. Šlo totiž o to, že způsob, jakým to bylo celé 

provedeno, byl nedůstojný tohoto parlamentu a tohoto nového demokratického státu.  

 

Podobnou argumentaci najdeme i u Jana Sokola, který se v květnu, tedy při 

zahajování jednání o lustračním zákonu odvolával na Listinu základních lidských práv a 

svobod, která byla přijata v lednu (shodou okolností hned poté, co bylo přijato usnesení 

o lustraci poslanců) a které zaručuje každému právo na zachování jeho lidské 

důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochranu jména. Vyzýval k dodržování ústavních 

principů, kterými se rozumí především právo každého člověka na ochranu cti a 

důstojnosti. Záznam v registru zakládá jisté vážné podezření, nelze jej však bez dalšího 

považovat za důkaz skutečné denunciační činnosti a nesmí být tedy prolomen princip 

presumpce neviny. Dodatečná satisfakce nemůže už nikdy odstranit nepříznivé následky, 

se kterými se člověk bude muset vyrovnat, pokud bude nespravedlivě při lustracích 

označen. I on tedy zpětně kritizoval lednové usnesení, podle něj nedomyslelo všechny 

důsledky, které z činnosti komise mohou vyplynout.  

 

Zajímavé je, že to co Sokol a Uhl objevili až po první fázi lustrací a prvních 

zveřejněných jménech (březen – květen), na to poslanec Miloslav Ransdorf upozorňoval 

již v lednu. Odkázal na příklad z Německa, kde řešili podobnou otázku, tedy jak se 

vyrovnat se svazky východoněmecké Stassi. Prezident SRN Richard von Weizsäcker 

k tomu řekl, že pochybuje o tom, že z písemných materiálů Stasi lze vyčíst vždycky jen 

pravdu a že důležitá je osobni důvěryhodnost, která znamená více než cílevědomě 

zpracované dokumenty v kartotéce, o jejíž existenci postižení vůbec nevěděli. Ransfdorf 

varoval před porušením presumpce neviny, uplatněním principu kolektivní viny, 

upozorňuje na to, že bude docházet ke zmatečnostem a že uplatněním tohoto principu 

má bývalá druhá správa stále možnost zasahovat do politické situace země v novém 

období. Z toho vyplývá, že i poslanec KSČ se domníval, že StB sice zanikla oficiálně, 
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ale v reálném světě stále existuje a pracuje. Jako kolektivní princip pokládal lustrace za 

pochybené a v řadě ohledů dokonce za absurdní. Je potřeba přiznat, že vzhledem 

k následujícím známým skutečnostem a posunech v diskurzu se tento přístup může 

považovat za dobrou analýzu tehdejší situace a relevantní predikci.  

 

Základní otázkou lustračního zákona bylo, kdo všechno nebude moci smět 

vykonávat „funkce obsazované volbou, jmenováním nebo ustanovováním ve státní 

správě, v soudnictví, v prokuratuře, v československé armádě, v bezpečnostních a 

policejních složkách, ve státních podnicích, v rozhlase, televizi a tiskové kanceláři. 

Předkladatel zákona, federální vláda, ve které měli většinu zástupci OH, se střetli 

s poslanci pravicových stran, pro které bylo vládní znění bezzubé a nepřijatelné. Vládní 

návrh počítal u každého s individuálním prošetřením toho, zda se dotyčný podílel na 

porušování lidských práv.
59

 

 

Petr Uhl se nakonec vůči lustracím jako k celku po zkušenosti z FS postavil 

radikálněji než zbytek OH a v dalších debatách o lustračním zákonu se stává jeho 

odpůrcem s důrazem právě na fakt, že porušuje lidská práva, která je v demokratickém 

režimu nutné hájit. Původní vládní návrh zákona by podle něj uvedl československou 

společnost na samou hranici, která dělí právní stát od barbarství, znění 

s pozměňovacími návrhy již rozhodně za ní.  

Na tomto místě je potřeba popsat povahu oněch pozměňovacích návrhů, protože 

jejich znění zásadně ovlivnily vývoj debat. ODS navrhovala vypustit část, ve které se 

říká, že občan je pro výkon daných funkcí způsobilý, pokud se v období od 25. února 

1948 do 17. listopadu 1989 nepodílel jako člen určitých organizací na potlačování 

lidských a občanských práv. Předložený pozměňovací návrh tak směřoval k plošnému 

pojetí lustrací na základě členství v určitých organizacích socialistické diktatury a 

naopak nepřipouštěli možnost přezkoumání individálního podílu na porušování lidksých 

práv při působení v nich.
60
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 Jiří Suk, „Prezident Václav Havel a břemeno (komunistické) minulosi. Lustrace jako politický a 

morální problém 1989 - 1992". Str. 168. 
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 Michal Kopeček, „Disent jako minulost, liberalismus jako projekt. Občanské hnutí - Svobodní 

demokraté v české polistopadové politice". 



32 

 

 

 

 

On ale není ochoten akceptovat ani mírnější vládní návrh a vyzývá poslance 

k tomu, aby ani pro vládní návrh nehlasovali, což znamenalo, že se rozhodl jít i proti 

zástupcům své vlastní strany a jejich umírněnému návrhu lustračního zákona. Dnes 

bychom řekli, že Petr Uhl zcela vybočil ze “stranické linie”, že se radikálně vymezil 

proti většině nejen ve své straně ale i v celém tehdejším FS. Tehdejší OH ale právě 

žádnou takovou “stranickou linii” nemělo, z části pro negativní konotaci tohoto 

slovního spojení z dob před rokem 1989, ale především proto, že žádnou mít nechtěli. 

OH nechtělo být klasickou politickou stranou, ve smyslu, který vytvářela ODS, chtělo 

co jít co nejvíce ve stopách OF, za jehož nástupnickou organizaci se považovalo, tedy 

hnutí pluralitních názorů a institucí. Právě proto se mohl Uhl tehdy takto radikálně 

vymezit, oddělit od umírněných názorů své strany. Nicméně neexistence jasně daného 

politického programu, tedy oné “stranické linie”, se OH vymstila, mimo jiné i při 

hlasování o lustračním zákoně a vedla k neúspěchu tohoto uskupení na české 

polistopadové politické scéně.  

 

Podobně se k lustracím a lidskoprávnímu problému vyjadřoval i Ransdorf: 

„Doufám, že tento parlament odmítne zákon o zákazu výkonu povolání jako věc, která 

je mimo rámec československého právního řádu i mimo mezinárodní standardy 

lidských práv“ 

 

Jan Sokol ve svém vystoupení před hlasováním o lustracích tak striktní nebyl, i 

když se označil za nepopulárního brzdiče jakéhosi nadšení, které je podle něj příliš 

optimistické a ukvapené, protože lustrace nezaručí tolik kýžený pohyb a praktické 

změny na vedoucích místech, v institucích, podnicích, protože se domníval, že nikdo 

z lidí, se kterými se léta potkával a měl z nich skutečný strach, nebude zapsán v rejstříku 

svazků. Na konci tohoto projevu, ale nakonec přislíbil podporu lustračnímu zákonu 

poněkud vágní a nic neříkající formulací, že ho klub podpoří, pokud se nestane zákonem 

odplaty, pomsty a nespravedlnosti.  

 

Navíc zde ještě bylo odvolávání se na mezinárodní organizace, jako je Evropská 

unie Rada Evropy nebo OSN a jejich poradní orgány pro lidskoprávní záležitosti. K 

těmto organizacím se celkem logicky obraceli spíše ti, kteří si lustracemi, jejich 

konkrétní podobou a dopadem na občany, nebyli jisti a hledali oporu u renomovaných 
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lidskoprávních organizací, tedy spíše poslanci OH, než ODS nebo KDS. Názory a 

výklady těchto subjektů byly potom jedním z argumentů odpůrců lustrací v konečné 

fázi jednání o podobě lustračního zákona. Post-disidenti z OH, ve FS čele s Petrem 

Uhlem (ale mimo něj samozřejmě také Petr Pithart nebo Jiří Dientsbier) na nich stavěli 

svůj boj za právní stát a jeho obranu i v politicky nevýhodných kauzách, čímž ale 

zároveň prohrávali veřejnou politickou soutěž. 
61

 

 

Spolupráce a konzultace s těmi organizacemi nebyla ale nijak koordinovaná, 

jednalo se většinou o osobní iniciativy jednotlivých poslanců, kteří se snažili zákon o 

lustracích smést ze stolu nebo alespoň značně změnit jeho podobu. To například 

deklaroval i Petr Uhl, když přiznal, že pozměňovací návrhy, které k vládnímu návrhu 

předložil, vycházely z iniciativy prokurátora Generální prokuratury Francouzské 

republiky Louis Joineta, který je zároveň předsedou podkomise, která již léta působí v 

rámci komise OSN pro lidská práva a která se zabývá diskriminací a otázkami menšin. 

Uvedl také, jakými prostředky je podle něj nutné zákon zlidštit a individualizovat: jde 

jak o zkvalitnění nezávislé komise, o princip veřejnosti jejího jednání, tak o obě 

zmírňující ustanovení, která jsou analogická ustanovení trestního zákona o 

polehčujících okolnostech. V tehdejší situaci, kdy země ještě nebyla součástí západních 

mezinárodních struktur, byla otázka konzultací národních zákonů na mezinárodní 

platformě dráždivá (Abych pak předešel kritice těch, kteří zpochybňují konzultaci na 

úrovni mezinárodních institucí zabývajících se problematikou lidských práv, uvádím, že 

překlad návrhu zákona do francouzštiny jsem zaplatil z částky, kterou měsíčně dostává 

každý poslanec na věcné náklady.). Uhlův výrok navíc dokládá i to, že mezinárodní 

konzultace prováděli poslanci „na vlastní pěst“, mimo oficiální struktury poslaneckých 

klubů nebo výborů, což zároveň zastánce lustrací mohlo ještě více dráždit. 

 

Kritické hlasy k lustracím obecně ze zahraničí dávaly Uhlovi a dalším prostor 

pro tvrdou kritiku pozměňovacích návrhů k lustračnímu zákonu, které předložila ODS. 

Byl zdrcen jejich rozsahem a tím, jak ilustrují právní úpadek společnosti. Konkrétně 

jmenoval tu část, v níž vědomá spolupráce sporných kategorií spolupracovníků StB, to 

znamená důvěrníků, kandidátů tajné spolupráce a tajných spolupracovníků důvěrného 
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styku, je vymezována nejen tak, že tento spolupracovník věděl, že se stýká s příslušníkem 

SNB - všimněte si toho slova, příslušníkem SNB, nikoliv StB, to znamená třeba i s 

příslušníkem Veřejné bezpečnosti - nýbrž i tak, že to sice nevěděl, ale vzhledem k 

okolnostem o tom vědět měl a mohl. Spolupráce bezděčná a nevědomá má nyní být 

zákonem povýšena na spolupráci vědomou. Opakovaně odkazoval na to, že žádný z 

předložených návrhů ODS a dalších klubů není návrhem upevňujícím právní stav a 

právní stát. Odpůrci lustrací stavěli na tom, že lustrování podkope ojedinělou národní 

atmosféru smíření, která byla tolik charakteristická pro sametovou revoluci a kterou je 

podle nich potřeba zachovat. Problémem bylo, že tato posvátná jednota a společenství 

již dávno neexistovaly a naopak byla ve společnosti poptávka po razantních krocích 

s cílem proměnit celou zem a společnost co nejrychleji. Existovala zde obava, že 

společnost se rozdělí na dva tábory, na vyvolené „čisté“ a ty „pošpiněné“. Uhl to 

dokonce velmi razantně formuloval jako uskutečnění nové teorie zostřování třídního 

boje v průběhu revoluce, použil tedy analogii s komunistickou ideologií. Snahy o 

prosazení lustrací ve znění pozmněňovacích návrhů, tedy bez individuálního 

přezkomání každého případu, charakterizoval jako nástroje zcela obyčejného stalinismu 

a totalitarismu. Analogie s komunismem a poukaz na osobní zkušenost se objevila i u 

požadavku na individuální přezkoumání každého případu: Bez ní dojde k hromadnému 

výskytu nespravedlivých aktů, proti nimž se slušní a stateční lidé budou bránit tak, jako 

my jsme se bránili za Husáka a za Jakeše.  Ve svých argumentech odkazoval na 

masarykovskou tradici hájení menšinových a společensky nepopulárních názorů, není 

možné vždy naslouchat hlasům lidu a přijímat zákonné normy na základě společenské 

poptávky: poslechnete tohoto hlasu i tehdy, bude-li se dožadovat, a většina tento názor 

zastává, obnovení trestu smrti?  

 

Jan Sokol zase používal jinou analogii o chování vůči Maďarům a Němcům po 

roce 1945: Po každé revoluční změně dochází také k jakési očistné vlně, která je 

přirozená a nezbytná. Ale historická zkušenost ukazuje, že při ní dochází k činům, za 

něž se pak další generace stydí.  

 

Sokolova a zčásti I Uhlova argumentace odpovídala linii, kterou zastávalo OH, 

tedy že je rozhodně potřeba se s minulostí vyrovnat, že je potřeba určit konkrétní viníky 

odpovědné za mravní, ekonomickou a ekologickou devastaci země, ale rozhodně bez 
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uplatňování principu kolektivní viny
62

: trest podle trestního zákona může postihnout jen 

ty, kteří se před listopadovou revolucí dopouštěli trestných činů proti svobodě a lidské 

důstojnosti, trestných činů hospodářských, pokud tyto činy byly trestnými již v době, kdy 

byly spáchány. Kdyby podle výše citovaných zástupců OH došlo ke schválení lustrací, 

tak osobní a politické boje poškodí snahy o upevňování demokratických poměrů a 

uskutečňování ekonomické reformy a tržního hospodářství, zatímco protistrana se 

naopak domnívala, že bez odstranění „starých kádrů a nomenklatur“ z politického a 

veřejného prostředí naopak nemůže demokratická obroda a ekonomická transformace 

vůbec proběhnout. 

 

 Zde je zajímavé sledovat, jak lustrace dělily nejen politické spektrum, ale i 

osobní přátelské vazby založené na společné mnohaleté disidentské zkušenosti, jak 

můžeme vidět právě na vztahu Uhl – Benda, kteří se od přátelství z dob disentu a 

souhlasným postojům k lustracím poslanců v lednu, kdy Uhl stoprocentně podpořil 

Bendův návrh na zařazení tematiky lustrací poslanců na pořad jednání FS, posunuly 

k vzájemnému tvrdému a konfliktnímu vyjadřování. Jejich postoje se odvolávají na dvě 

různé interpretace lidských práv: Uhl zachovává disidentské dědictví diskurzu o 

lidských právech, který se vyvíjel v levicové právnické složce Charty 77,
63

 podle 

kterého je spravedlnost univerzální a vina individuální. Protože byla v roce 1989 přijata 

zásada právní kontinuity, snahy fundamentální pravice o její prolomení
64

 ohrožují 

mladý demokratický řád, protože příliš zdůrazňuje přirozené právo namísto práva 

psaného. Podle Bendy naopak legislativa socialistického režimu neodpovídala 

základním principům lidských práv, a proto přirozené právo, morálka a spravedlnost 

přesahující psané právo vyžadují, aby byl komunismus jakožto režim, ideologie i 

politický systém odsouzen a aby byli trestně stíháni ti, co za něj nesou odpovědnost.
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 Michal Kopeček, „Disent jako minulost, liberalismus jako projekt. Občanské hnutí - Svobodní 

demokraté v české polistopadové politice". Str. 68. 
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 Françoise Mayer. Češi a jejich komunismus: paměť a politická identita. Argo, 2009. Str. 155-159. 
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 Mayer, Češi a jejich komunismus. Str. 155-159. 
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3.2     Kompletní zveřejnění nebo individuální prověření? 

Václav Benda v lednu 1991 navrhl dvě cesty, kterými se podle něj práce 

s materiály StB může dát. První z nich bylo zveřejnění úplného seznamu tajných 

spolupracovníků Statní bezpečnosti, druhou pak vytvoření ochraného štítu, deštníku nad 

určitými významnými misty. Pokud jde o první variantu, Benda připouštěl sice určité 

výhrady protistran, že by to mohlo vyvolat pogromistické nálady a destabilizaci, že by 

tito lidé [jejichž jména by byla zveřejněna] byli ohroženi, nicméně dle jeho názoru by to 

nedošlo tak daleko. Výhoda zveřejnění spočívala především v tom, že by mohlo 

[zveřejnění] být aktem jednorázovým, znamenalo by tedy definitivní skoncování s 

minulostí, definitivní tečku za celou problematikou, nepřicházelo by v úvahu, aby se věci 

za rok nebo za pět let nějakým způsobem znovu otevíraly. Toto definitivní skoncování 

s „výbušnou“ povahou registrů je hlavním argumentem i dalších skupin zastávajících 

zveřejnění. Zajímavé je, že v souvislosti s plošným zveřejněním jmen agentů klade 

Benda důraz na pečlivé prověření a vyloučení všech těch případů, které by byly z 

jakéhokoliv důvodu nejasné, neúplné nebo kde by spolupráce nebyla významná nebo 

dobře prokazatelná, což se ale zásadně rozchází s konečnou verzí lustračního zákona, 

kde žádné individualizaci a zvažování polehčujících okolností nebyl dán prostor. 

Můžeme se domnívat, že zde opět zafungoval Bendův pragmatismus, kdy pochopil, že 

hluboký individuální přístup nemá u rodící se silné pravicové ODS mnoho zastánců a 

v zájmu prosazení své vize antikomunismu budoucnosti od těchto zásad ustoupil.  

 

Vývoj se ale nakonec stočil k cestě druhé, tedy k lustracím, nejprve členů FS, 

později osob, které zastávají významné funkce. Dá se v zásadě říct, že diskurs k této 

variantě posunulo ještě samotné OF, které se během následujících týdnů rozpadlo. 

Stanovisko k tomu v lednu přečetl Jan Sokol, to se poté  stalo podkladem pro závěrečné 

usnesení FS č. 94.  Bylo zřejmé, že lustrační procesy mají výrazně větší podporu napříč 

politickými kluby než zveřejnění seznamů. 

 

Benda byl ještě v lednu hlavním propagátorem cesty kompletního zveřejnění a 

během jednání o podobě usnesení, které pověří Komisi pro vyšetřování událostí 17. 

listopadu lustrací poslanců, se k němu několikrát vrací, i když tehdejší debata se už 

přiklonila k cestě druhé. Po rozpadu OF se ale jeho konzervativní KDS přimkla k ODS 

a snahy o kompletní zveřejnění z jeho příspěvků zcela vymizely. V květnu sám tento 
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posun reflektoval: „… dnes se nerozhoduje mezi tím, jestli lustrace zastavit, riskovat 

eventuální rozkladné nebo demokratickému státu nepřátelské další působení těchto 

bývalých agentů a tajných spolupracovníků, nebo jestli jejich jména zveřejnit, nýbrž se 

rozhodujeme mezi tím, zda na základě aktů vlády a Federálního shromážděni, aktů, 

podložených příslušnými zákonnými normami, provedeme kulturní a v souladu se 

zákonem realizovanou očistu našeho veřejného života, nebo jestli ponecháme věci volný 

průběh, budeme riskovat desítky a stovky dalších lustračních afér v každé krizové chvíli, 

protože - ať si nikdo nedělá iluze - tento proces už nelze zastavit. (…)K tomu zveřejnění 

nakonec stejně tak či onak dojde a my už teď opravdu nestojíme před volbou zastavit 

nebo nezastavit, nýbrž stojíme před volbou provést zákonným způsobem nebo nechat 

věci, ať tedy probíhají mimo tento parlament, mimo vládu, mimo ústavní orgány 

republiky. Václav Benda zřejmě pochopil, který způsob očisty a ochrany národa, po 

které tolik volal, má při současném rozložení politických sil navrch a rozhodl se ho tedy 

podporovat.  

 

 Hlavním zastáncem jednorázového zveřejnění jmen v materiálech StB se poté 

v politické debatě stal především Bohumil Doležal, co by představitel Liberální 

demokratické strany. I pro něj bylo zveřejnění základním předpokladem, aby záležitost 

konfidentů bylo možno uzavřít, aby se nevlekla desítky let a neotravovala politický život 

v naší zemi. Kromě toho ale také říká, že dokud však budou drženy [jména tajných 

spolupracovníků] pod pokličkou, znamená to, že ten, kdo k nim má přístup, získává chtě 

nechtě dosti značnou moc nad osudy desetitisíců lidí a je vystavován obrovskému 

pokušení. Podle jeho názoru bylo jediným způsobem, jak ukončit zákulisní mocenské 

hry kolem registrů, jejich zveřejnění. Žádná jiná instituce nedokáže v delším časovém 

horizontu odolat pokušení využít tyto znalosti ke svému politickému či osobnímu 

prospěchu. Netroufal by si vystavit jakoukoliv lidskou instituci takové zkoušce na delší 

dobu, to znamená ani Komisi pro vyšetřování událostí 17. listopadu, která se jinak do té 

doby těšila všeobecné podpoře a důvěře naprosté většiny Federálního shromáždění, už 

proto, že členové komise byli přednostně důkladně lustrováni a také proto, že v ní každá 

strana měla svého zástupce, který mohl komisi a její činnost kontrolovat.  

 

Právě exkluzivní vlastnictví těchto informací bylo podle něj problém, protože 

vždy v okamžiku, kdy někdo neudrží jazyk za zuby nebo když se to někomu bude hodit do 
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jeho politického krámu, dojde k úniku některých jmen a tímto postupným zveřejňováním 

bude celá naše společnost po měsíce a léta udržována v neurotickém napětí a v 

průběžné atmosféře honu na čarodějnice. Doležal pak v květnu použil pro aktuální 

náladu ve společnosti termín permanentní revoluce. V té společnost žila, podle něj, již 

rok a půl a tím [nezveřejněním] se jen prohloubí a prodlouží. A já právě v jejím 

prohloubení a prodloužení vidí největší nebezpečí pro demokracii. 

 

I v srpnu, už v rámci projednávání lustračního zákona, kdy bylo jasné, že diskurz 

se zcela jasně posunul od jednorázového zveřejnění k selektivním a dlouhodobým 

lustracím, se ke svému stanovisku znovu vrátil. Ačkoliv vyjádřil podporu 

pozměňovacím návrhům ODS, vyjadřuje se o ní jako minimální variantě: „Viděli 

bychom rádi [poslanci LDS], kdyby zákon šel ještě dál – tímto „dál“ myslí uzákonění 

celoplošné publikace těchto jmen. V této fázi diskurzu bylo jedním z jeho argumentů i 

to, jak se seznam pozic, které je třeba ošetřit, neustále rozrůstá, například o zřizovatele 

soukromých škol nebo novináře – po zveřejnění jmen by to bylo zcela bezpředmětné, 

protože rodiče nebo čtenáři by se sami rozhodli na základě dostupných informací. 

Odvolával se hlavně na liberální pojetí společnosti: „Z liberálního hlediska se mi zdá 

být tam, kde je to možné, vhodnější zaručit informovanost občana a spolehnout se na 

jeho soudnost, než vytvářet složitý systém zákazu a omezení.“ Liberálové se tedy vlastně 

na konci zkoumaných diskuzí dostávají do pozice podobné té, kterou zastávali 

komunisté, tedy do pozice poněkud na okraji, se snahou vrátit debaty o konkrétním 

znění zákona zpět na začátek a zastavit již nastartované procesy.  

V argumentech zastánců zveřejnění můžeme pozorovat několik jevů: zaprvé 

poukazovali na to, že celé téma dekomunizace, tedy odstraňování osob spjatých 

s komunistickým režimem je pro společnost něco krajně nepříjemného, obtěžujícího, 

což ilustruje výskyt slov jako jedovaté, otravovat, hon na čarodějnice, neurotické napětí 

nebo přirovnání materiálů k výbušninám a třaskavinám, které mohou zničit křehkou 

mladou demokracii. Cílem politiků by tedy mělo být s tímto tématem co nejrychleji 

skoncovat. Sami toto rychlé řešení nabízeli – osvobodí společnost od nepříjemného 

problému a spolu s tím zároveň zbaví i bývalé agenty strachu z odhalení. Druhým jevem 

je snaha o vyvolání pochyb o důvěryhodnosti institucí a jedinců, které mají přístup 

k materiálům StB a strachu z nich: kdokoliv kdo má k materiálům přístup má moc nad 

desetitisíci a nakonec stejně podlehne pokušení. Varování se tedy vztahovalo například 



39 

 

 

 

 

na Ústav pro ochranu demokracie, komisi pro vyšetřování událostí 17. listopadu ale i na 

federální ministerstvo vnitra a případně na všechny další instituce, které s materiály 

přijdou do styku. Registry svazků StB se v jejich dikci jeví jakousi nadpřirozenou 

entitou, která má vlastní vůli, vůli škodit a pouze jejím zveřejněním bude tato vůle 

zničena. Častým námětem jejich diskurzu je také potenciální vydírání a manipulace, 

kterým mohou být spolupracovníci vystaveni od těch, kdo z nějakých důvodů jejich 

postavení znají. V této rovině dochází k volnému přecházení od bývalého 

spolupracovníka – škůdce k bývalému spolupracovníkovi – oběti, jejich diskurz není 

tedy tak odsuzující a radikální jak by se na první pohled mohl zdát. Vlastníci 

kompromitujících materiálů, tedy potenciální vyděrači, jsou podle nich mnohem větším 

nebezpečím než samotné osoby zapsané v evidenci.  

 

Problém lidí spojených se starým režimem a jeho řešení označují za ryze 

praktickou záležitost nikoliv za otázku morálky nebo spravedlnosti, čímž se v diskurzu 

značně přibližují k Bendovu pojetí antikomunismu.  

 

Diskuze k tomuto tématu byly poněkud asymetrické, protože protistrana, která 

by bytostně hájila lustrace a zatracovala plošné zveřejnění, vlastně neexistovala, 

většinový diskurz byl ale stržen směrem k lustracím k čemuž došlo více méně mimo FS, 

a proto to nemůže být předmětem této analýzy.  Doležal a další tedy bojovali proti 

částečně “neviditelnému” nepříteli – obhajovali a prosazovali něco, co existující většina 

nepovažovala v té době za předmět k diskuzi. Do značné míry to koresponduje s tím, 

jakou pozici měly tehdy při politických jednáních malé strany.
65

  

 

 

3.3     Věc (ne)veřejná?  

Otázka veřejného či neveřejného charakteru lustrací má několik poněkud 

odlišných rovin, ale rozhodla jsem se je zařadit do stejné kapitoly, protože všechny 
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strana socialistická, Liberálně demokratická strana, Společnost pro Moravu a Slezsko". In Rozděleni 

minulostí.Vytváření politických identit v České republice po roce 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny 

AV ČR, 2012. 
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nějakým způsobem řeší otázku zpřístupnění lustrací veřejnosti a jejího zapojení do této 

části vyrovnávání se s komunistickou minulostí.  

 

 Ve fázi poslaneckých lustrací šlo o to, co s poslanci, kteří budou pozitivně 

lustrováni – mají být jejich jména zveřejněna? V přímém přenosu? Nebo má být schůze, 

kde k jejich “odhalení” dojde, neveřejná? Má veřejnost právo být informována nebo je 

lépe jí chránit před neúplnými a zpochybňovanými údaji? Druhá rovina se objevuje v 

létě spolu s projednáváním lustračního zákona, kdy se rozhořel spor především o dvě 

témata: a) má být lustrační proces (dokumenty, důkazní materiály, jednání komise) 

přístupný veřejnosti nebo se má odehrávat za zavřenými dveřmi a za b) jak naložit s 

informacemi, které z lustračního procesu vzejdou, kdo k nim má mít přístup a kdo má 

právo o nich informovat veřejnost. 

 

Lednové usnesení hovořilo o zveřejnění jmen poslanců, kteří se do 15 dnů po 

informování o pozitivním výsledku své lustrace nevzdají svého mandátu – na tomto 

ještě panovala vzácná shoda. Už v březnu se ale ukázalo, že slovo “zveřejnit” není 

zdaleka tak jednoznačné, jak by se mohlo zdát. V den, kdy komise pro vyšetřování 

událostí 17. listopadu měla “zveřejnit” první jména lustrovaných poslanců, proběhla 

debata, zda má být jednání veřejné nebo s vyloučením veřejnosti, zda má být povolena 

přítomnost televize a zda má být povolen přímý přenos z jednání FS. Například Jan 

Sokol začal v tuto chvíli o lustracích mluvit jako o zvlášť vážné konfliktní záležitosti, 

varoval, že pokud bude zasedání veřejné, povede to k paušalizaci a k označování 

padouchů v řadách FS, žádal, aby ta dramatická část [kde budou čtená jména] nebyla 

přímo přenášena do všech domácností naší země a na všechna pracoviště. Tato výzva 

ale nebyla vyslyšena a s poukazem (především z řad členů ODS a KDS) na potřebu 

informovat veřejnost a neskrývat takto zásadní odhalení bylo jednání veřejné a s 

přítomností televize.   

 

V březnu 1991 si poslanci začali uvědomovat, že materiály StB nemusí vždy 

poskytovat zaručené, pravdivé a ucelené informace. A spolu s ním se zmenšovalo i 

všeobecné nadšení a podpora práce komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu 

(Sokol, Doležal a další) ne proto, že by pracovala vyloženě špatně, ale jednoduše proto, 

že její poznatky také nebudou nikdy zcela objektivní a ucelené, stejně jako materiály, ze 
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kterých vychází. Každá strana ale nabízí své řešení této situace: Sokol a jiní umírnění 

členové OH navrhují veřejnost alespoň částečně vyloučit, tedy jí před kusými a 

zavádějícími informacemi chránit. Oproti tomu liberálové z LDS volí postup zcela 

opačný: všechna jména zveřejnit, ať se s nimi veřejnost může sama jednou pro vždy 

vypořádat. 

 

Václav Benda před parlamentními volbami v roce 1990 v otevřeném dopisu 

psal: “Výsledky [lustrací] nemusí být nutně zveřejňovány, nechť se postižení před 

důvěryhodnou komisí rozhodnou, zda se v tichosti stáhnou z politického života, nebo 

zda chtějí obhajovat svou čest před veřejností”.
66

 Benda tvrdil, že veškerá eventuální 

pochybení či manipulace při lustracích budou nesrovnatelně méně závažné než 

skutečnost, že v nově zvolených zákonodárných sborech a vládách zasednou neodhalení 

a vydíratelní agenti StB. Benda tedy uvádí do chodu mechanismus omezeného účtování 

s minulostí, kdy sice nelze zakázat KSČ, jako dědičku zla, ale je potřeba se o to 

důrazněji obrátit do vlastních řad. 
67

 Zdůrazňuji také to, že Benda v této souvislosti 

hovořil striktně o agentech – v tom můžeme vidět zásadní změnu v porovnání s rokem 

následujícím, kdy hlavními postavami diskuzí byli spolupracovníci StB. Tuto změnu 

sémantiky můžeme považovat za zásadní, protože zcela mění význam diskurzu a jeho 

dopad na společnost.  

Základní idea, která připouští, že lustrace nejsou bezchybným nástrojem a že při 

jejich uplatňování bude docházet k individuálním pochybením, ale že obecné vyšší 

dobro je důležitější, ho provází i v následujícím roce. Do srpna 1991 podle něj měli 

“postižení”, tedy ti, kterých se lustrace dotkly nebo dotknou, celý rok na to, aby se z 

veřejného života stáhli: my jsme jim tuto šanci dali, první rok po Listopadu se víceméně 

o těchto věcech mlčelo a výsledky jsou katastrofální a vidíme je všude kolem sebe. 

Bendu tedy na svou stranu strhla politika ODS, ale také ho jistě poznamenal značný 

neúspěch a neúčinnost dobrovolných lustrací před prvními parlamentními volbami v 

roce 1990. 

 

                                                 

66
 Adéla Gjuričová, „Dvě cesty „křesťanské politiky“. Československá strana lidová a 

Křesťanskodemokratická strana v první polovině devadesátých let". Str. 158. 
67

 Jiří Suk, „Prezident Václav Havel a břemeno (komunistické) minulosi. Lustrace jako politický a 

morální problém 1989 - 1992". 
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Další spory o to, do jaké míry jsou lustrace (jak samotné lustrační procesy, tak 

výsledky i jednání orgánů do věci zainteresovaných) soukromou nebo veřejnou 

záležitostí, přišly při projednávání vládního návrhu lustračního zákona, kde se jednalo o 

veřejnost jednání komise a možnost zveřejňování informací s lustracemi souvisejících. 

 

O to první, tedy o zajištění “veřejného procesu”, se snažil především Petr Uhl. 

Analogie s trestněprávním procesem není náhodná: vychází z Uhlova přesvědčení o 

individuální vině a univerzalitě spravedlnosti, která byla popsána výše. Uhl chtěl celý 

proces lustrací, pokud možno, posunout co nejvíce směrem k podobnosti s trestním 

právem, kde je veřejnost procesu a veřejná kontrola jedním ze základních principů a 

znaků.  

 

Opačná pozice konfliktu se zhmotňovala v paragrafech 18 a 19 vládního návrhu 

zákona. Ty zněly:  

“Zveřejňování skutečností uvedených v osvědčení nebo v nálezu nebo 

zveřejňování osvědčení nebo nálezu samotného, jakož i zveřejňování jakýchkoli 

podkladů k jejich vypracování, je bez předchozího písemného souhlasu občana 

zakázáno“ a „Kdo zveřejní, byť i z nedbalosti nebo kdo neoprávněně získává anebo 

neoprávněně nakládá se skutečnostmi uvedenými v osvědčení nebo nálezu, jakož i s 

údaji z podkladů sloužících k jejich vypracování, bude potrestán odnětím svobody až na 

tři roky nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.“ 

 

Díky tomuto paragrafu byl vládní návrh zákona označován jeho odpůrci za 

zákon na ochranu StB. Benda tuto právní formulaci o zákazu zveřejňování označuje za 

naprostou, nehoráznou, šílenou a nepřípustnou, jedná se o snahu postulovat trestní 

sazbu za zveřejnění pravdy, o škrtnutí veškeré svobody tisku, veškeré svobody 

informací, veškerého práva na informace. Používá konkrétní modelový příklad: „… 

budu znát svého donašeče, který mi 20 let ničil život a po účinnosti tohoto zákona - 

kdyby byl takto přijat - když budu konstatovat, že ho znám, nebo si seženu nějaký 

donašečský dopis nebo prostě zveřejním tuto skutečnost, tak si půjdu sednout já a 

nikoliv ten donašeč“. Benda dokonce ve velmi emotivním závěru svého projevu 

prohlásil, že pokud by byl zákon v této podobě schválen, nebude váhat a vezme 

spravedlnost do svých rukou, využije své poslanecké imunity a bude z  pódia pravidelně 
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zveřejňovat jména lidí, o kterých bude na základě věrohodných materiálů přesvědčen, 

že s StB spolupracovali. Vzhledem k tomu, že již v lednu bylo některými kolegy právě 

jemu vyčítáno, že o práci komise, o jejích výsledcích a obecně o obsahu materiálů StB 

ví mnohem více, než umožňují zveřejněné dokumenty, jednalo se o skutečně velmi 

provokativní prohlášení. 
68

 

 

Benda pak ještě dále v rozpravě pokračoval přímým dotazem na představitele 

vlády, zda-li skutečně zamýšlelo takovýmto způsobem zvýhodnit agenty Státní 

bezpečnosti před všemi ostatními občany, jestli vláda zamýšlela zvýhodnit takovýmto 

způsobem lež před pravdou. Smířlivě ho tím vyzývá k modifikaci tohoto znění, aby 

nepůsobilo tak skandálně. Jednalo se spíše o řečnický obrat, protože v pozměňovacích 

návrzích, na jejichž předložení se podílel, se již z paragrafu vůbec nepočítalo.   

 

Podobně striktně se k vládnímu návrhu, který se snaží co nejvíce zabránit 

veřejné diskreditaci, postavili i liberálové: Bohumil Doležal se domníval, že v situaci, 

kdy případná spolupráce se Státní bezpečností může být podle zákona dobře známa 

nadřízeným bývalých agentů, nikoliv však veřejnosti, jsou nářky nad chystaným 

porušením lidských práv těchto osob ze strany zástupců vládnoucích stran ne zcela 

věrohodné, řekl bych skoro účelové. Navíc celkem pravidelně poukazoval na to, že 

zmiňovaný paragraf 18 tomu stejně nezabrání, protože nijak nepostihuje různé 

poloanonymní a anonymní způsoby šíření informací. 

 

V této sféře diskurzu jsou patrné dvě protichůdné tendence: jedna strana chtěla, 

aby proces lustrování (tzn. práce s materiály a případné jednání komise) probíhal 

s vyloučením veřejnosti a naopak aby s výsledky lustrací mohlo být co nejsvobodněji 

veřejně nakládáno. Záměr protistrany je přesně inverzní: procesy, ať jsou co nejvíce pod 

veřejnou kontrolou, ale výsledek musí být ochráněn před veřejným zneužitím. 

  

                                                 

68
  Benda v lednu 1991 jako jeden ze svých argumentů pro zařazení jednání o lustracích poslanců 

mimo jiné uvedl: „...mohl bych při každém svém vystoupení oslovovat kolegy poslance nebo členy vlády 

jejich krycími jmény a žádat od nich příslušné vysvětlení“, což mnozí považovali za důkaz toho, že 

informace z materiálů StB unikají k vybraným lidem, kteří s nimi pak mohou svévolně nakládat ve svém 

vlastním zájmu.  



44 

 

 

 

 

Závěr 

Záměrem této práce nebylo vynášet jakékoliv soudy nad lustracemi samotnými 

ani na nad názory či argumenty mluvčích. Cílem bylo analyzovat mnohavrstvý diskurz, 

který byl v roce 1991 veden na půdě Federálního shromáždění a rozvrstvit ho tak, 

abychom na něm mohli ilustrovat diferenciaci tehdejšího politického spektra a vznik 

některých pozdějších politických identit. Tyto vrstvy byly pro přehlednost rozděleny do 

třech tematických okruhů v rámci, kterých byly analyzovány pozice mluvčích, jejich 

politické pozadí a částečně i sémantika jejich výpovědí.  

 

V rámci celého analyzovaného diskurzu je důležitý názorový a poziční posun, 

který proběhl na jaře (březen – květen) 1991 a souvisí s přechodem od specifických a 

početně omezených lustrací samotných poslanců a očišťování FS jako nejvyššího 

zákonodárného tělesa k lustracím celospolečenským, které se měly dotknout poměrně 

velkého množství občanů. Posun spočívá v postupném rozpadu společného souhlasu 

s lustracemi a v rozdělení poslanců na radikální zastánce lustrací s co nejširším polem 

působnosti, umírněné zastánce lustrací kladoucí důraz na co největší možnou 

individualizaci a striktní odpůrce lustrací, kteří považují lustrace za prvek odporující 

právnímu státu. Otázkou, která se během studia materiálu objevila, je, zda se skutečně 

jednalo o proměnu v rámci již utvořeného diskurzu nebo zda se diskurz během roku 

1991 teprve utvářel. Ačkoliv tematika lustrací existovala již v roce 1990, 

domnívám se, že diskurz, jeho specifická sémantika i vnitřní diferenciace probíhala až v 

roce následujícím. Základním argumentem pro tento názor je fakt, že proměny a posuny 

diskurzu probíhají pomalým tempem, postupně. To vyplývá z povahy diskurzu 

nadefinované v metodologické části, který je dlouhodobý a spíše stabilní. Zde ale 

dochází k překotným změnám, zkoumané materiály tedy spíše poukazují na to, že 

politický diskurz teprve vznikal a hledal svoje hranice, stejně jako aktéři hledali svá 

stanoviska a pozice.  

 

Analýza rozdělila diskurz na tři samostatná témata. Prvním z nich byla ochrana 

lidských práv, která podle některých měla být lustracemi poškozena, druhým samotný 

způsob nakládání se svazky StB a diskuze o tom, zda by měly nebo neměly být 

kompletně zveřejněny a třetí pak byla míra, v jaké má být veřejnost s lustračními 

procesy a jejich výsledky seznámena. Při studiu bylo zjištěno, že první uvedená otázka 
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celému diskurzu dominuje, a zásadně ovlivňuje i pozice a argumenty v dalších dvou a v 

realitě jí nelze od ostatních oddělit, mluvčí se vždy odkazovali na lidská práva a 

především na jejich vlastní pojetí a zkušenost, kterou během života nabyli. V 

popisovaných sporech je toto propojení patrné především u míry “veřejnosti” – možnost 

otevřít jednání lustračních komisí veřejnosti bylo kladeno na úroveň práva na veřejný 

proces v trestním stíhání, což lze bezesporu považovat za lidskoprávní problematiku. 

Podobným propojením je i spor o to, do jaké míry mají být chráněny výsledky lustrací, 

tedy možnost veřejně se vyjadřovat o tom, zda někdo spolupracoval nebo 

nespolupracoval s StB. 

 

Rodící se pravice, kterou pro potřeby této práce představovaly především dvě 

zcela nové strany nenavazující na žádnou předúnorovou tradici, ODS a KDS, prosadila 

v FS svojí vizi ochrany nového politického uspořádání v Československu.
69

 V jejich 

přístupu dominovala představa o převaze pozitivního práva, morálky a spravedlnosti, 

která je ale zároveň neosobní, odtažitá, nekontextualizovaná a nepřipouští žádné 

výjimky. Zároveň ale označovali svůj boj s agenty a spolupracovníky StB za boj o 

budoucnost, nikoliv o minulost, čímž se bránili proti označování jejich výkladu za mstu, 

odplatu a trestání. Václav Klaus to také přirovnal k jízdě v autě, kdy je sice potřeba se 

ohlížet do zpětného zrcátka, ale pro bezpečnou jízdu je mnohem důležitější hledět 

dopředu. 
70

 V přístupu pravicových aktérů, který bych nazvala „odosobněním llustrací”, 

dochází k jejich širokému uplatnění a vytrácí se pocit pachuti spojený s jednotlivými 

tragickými lidskými osudy, které mohou lustrace provázet. Míra informování veřejnosti 

má být co největší a to jak ve fázi lustrací samotného FS, tak i nadále při uplatňování 

lustračního zákona. Jejich chápání se samozřejmě naprosto liší od těch, kteří byli 

lustracemi sami označeni. Lustrovaní poslanci byli z různých stran, ale v reálném životě 

je spojuje jedno: pohled zpět, vysvětlení událostí, které v minulosti vedly k jejich 

spolupráci, snaha přimět ostatní, aby chápali případy individuálně v jejich určitém 

kontextu. 

Vzhledem k diskreditaci pozitivně lustrovaných poslanců jsou hlavními zastánci 

individuálního přístupu středoví nebo umírnění levicoví poslanci především z OH. 

                                                 

69
 Znovu je třeba připomenout, že práce a její závěry vycházejí čistě z materiálu sestaveného z diskuzních 

příspěvků na půdě FS a nereflektují tedy celé politické spektrum, například postoje Občanské 

demokratické aliance.  
70

 Adéla Gjuričová, „Poněkud tradiční rozchod s minulostí. Občanská demokratická strana". Str. 119. 
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Z jejich pera také vychází vládní návrh zákona, který klade důraz ne na skupinové 

členství v organizacích, ale na individuální posouzení míry porušování lidských práv. 

Tento umírněný postoj byl ale “smeten ze stolu” jak výše zmiňovanými zastánci 

tvrdších a plošnějších postupů (Benda, Toman) tak zásadními odpůrci lustrací jako 

takových (Uhl, Ransdorf). Umírnění zastánci lustrací také chtěli vytvořit ochranný štít 

nad pozitivně lustrovanými tím, že chtěli znesnadnit, respektive ilegalizovat, svévolné 

nakládání s výsledky lustrací. Můžeme u nich tedy pozorovat snahy o určité snížení 

míry zapojení veřejnosti, o omezení šíření informací, což mělo vyhovět požadavkům na 

ochranu individuálních práv na ochranu osobnosti, zároveň ale v důsledku útočilo na 

svobodu projevu. 

 

K odpůrcům lustrací se zařadili komunisti, jejichž alespoň reformní křídlo 

lustrace v první fázi podporovalo, ale postupně se přidalo k sílící skupině kritiků s tím, 

že plošné lustrace jsou stigmatizační, povedou ke vzniku občanů druhé kategorie a 

neodpovídají modernímu evropskému legislativnímu rámci, do kterého by se 

Československo mělo zařadit. Poté zde byli liberálové z LDS, kteří po celý rok 1991 

bojovali za zveřejnění materiálů StB a jmen všech agentů i spolupracovníků, protože by 

se podle nich jednalo o nejrychlejší způsob vyrovnání se s tímto problémem, který by 

zároveň jednou pro vždy odstigmatizoval bývalé spolupracovníky StB a také by 

zabránil nebezpečným manipulacím a vydírání.  

 

Nejvýznamnějším kritikem lustrací s nejpropracovanější argumentační strategií 

byl pak Petr Uhl. I on se ale od většiny shodující se na potřebě lustrací vymezil až 

v březnu 1991, názorový posun u něj ale došel nejdál. Veškerá jeho argumentace byla 

založena na nutnosti za a) dodržovat polistopadovou cestu právní kontinuity, legality a 

právního státu, který je na ní založen a za b) otázku bývalých agentů StB řešit zcela 

individuálně, s přihlédnutím k polehčujícím okolnostem. Jeho pojetí vyrovnání se 

s tímto problémem má velmi blízko k pojetí v trestním právu, sám tuto analogii často 

používá: musí platit presumpce neviny a celý proces musí být veřejný. 

 

Podíváme-li se detailně na oba tábory, na odpůrce i propagátory lustrací, zjistíme, 

že ani jeden z táborů není homogenní. Aktéři vyšli z různých společenských vrstev, 

hodnotových zázemí a měli rozdílnou životní zkušenost. Při vymezování jejich pozic v 
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rámci diskurzu jde spíše o dialektiku, o potýkání se principů osobní zkušenosti a 

stranické loajality. Ovšem v době, kdy se politická identita teprve utváří, je problém 

ještě složitější a můžeme v něm nalézt čtyři determinující elementy: zaprvné je tu 

jednotlivec s s určitou životní zkušeností, která determinuje jeho vnímání problému; 

zadruhé zde existuje problém, který se mění a vyžaduje od každého jednotlivce stále 

nové a nové postoje a názory; třetím v pořadí je formující se politická identita (skupina, 

strana), která si vytváří kolektivní postoje k témuž problému a na tom si utvrzuje svou 

identitu, ovšem tento kolektivní postoj často nemusí být v souladu s individuálním 

postojem onoho jednotlivce, který se tedy i s tímto musí nějak vyrovnávat; nakonec jsou 

zde ještě kolektivní postoje jiných politických skupin, vůči nimž se náš jednotlivec a 

naše skupina také pokouší vymezovat. Modelově bylo tedy utváření individuálního 

postoje spíše tripartitní či quadripartitiní interakcí.  

 

 

 

 

4. Summary 

The topic of this piece of work is lustrations in Czechoslovakia. The aim is to 

analyse the discourse that was constituted on this subject in 1991 at the Federal 

Assembly (FS) of the Czechoslovak Federal Republic (CSFR), from January to August 

1991, particularly with regard to how this issue was affecting the nascent political 

identity of the individual participants of the discourse. For the analysis a corpus was 

compiled, drawing from the stenographic entries from the proceedings of the Federal 

Assembly. The analysis, based on the researched materials, was divided into three parts: 

disputes about the impact of the lustrations on human and civil rights in 

Czechoslovakia, treatment of the documents of State Security and the debate about the 

extent of public involvement in the process. The first issue, the question of human rights 

and the rule of law, appeared to be the most dominant; most of the discourse was 

formed around it. Although the author’s original assumption was that the steady 

discussion on this topic already existed in January 1991, as well as the position of 

individual participants, and only the transformation was needed to be depicted, by 

researching of the materials, it was concluded that the discourse, as well as the opinions 
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and positions of the speakers during the inquired period, were yet to be formed. It is 

derived mainly from the unsteady semantics and rapid changes in the topics discussed 

and opinions on them. The original belief of the author that the lustrations were one of 

the issues that influenced the differentiation of the political spectrum is confirmed. It 

also resulted in a discovery that the element of determination of the individual 

participants was neither their party affiliation nor ideological orientation, but rather a 

personal life experience which they entered the discourse with. But at a time when the 

political identity is just forming, the problem is even more complicated, and four 

determinative elements may be observed: first, there is an individual with a certain life 

experience, determining his perception of the problem; second, there is a problem that 

keeps changing and constantly requires new stands and opinions from each individual; 

third one is the emerging political identity (group, party) that creates a collective 

attitude to the same problem, and thus confirming its identity, however, this collective 

attitude often may not be consistent with an attitude of that particular individual, who 

thus must somehow cope with that, and finally there are also collective attitudes of other 

political groups, against which our individual and group try to define as well. 

Schematically, shaping of the individual attitude was thus rather tripartite or 

quadripartite interaction. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Analyzovaný korpus (stenografické záznamy jednání FS) 

 11.FS, 8.1.1991 

Benda: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, jménem poslanců Křesťansko 

demokratické unie žádám, aby do programu této společně schůze byla zařazena otázka 

lustrací, resp. otázka složení zákonodárných sborů z hlediska bývalé nebo trvající 

spolupráce s StB. 

 

Stručně odůvodnění tohoto požadavku. V poslední době čím dál více 

alarmujícím způsobem vychází najevo, že ústřední orgány tohoto státu jsou ve velmi 

vysoké míře infiltrovány bývalými spolupracovníky StB. Přestává to být problémem 

morálním, stává se to velmi aktuálním a akutním problémem politickým, problémem 

vůbec stability a bezpečnosti tohoto státu, protože existuje důvodné podezření, že část 

těchto lidí je i nadále řízena ať svými bývalými řídícími orgány, nebo těmi, kdo převzali 

jejich funkce, a že je navíc podezření nebo téměř jistota, že mnoha lidem v této zemi i 

mimo tuto zem jsou k dispozici materiály, které jim umožňují vydírat tyto bývalé 

spolupracovníky StB. 

 

Domnívám se, že jsou možné skandalizační metody, mohl bych při každém 

svém vystoupení oslovovat kolegy poslance nebo členy vlády jejich krycími jmény a 

žádat od nich příslušné vysvětlení, ale tuto věc je třeba sprovodit ze světa důstojným a 

přitom radikálním způsobem. V tuto chvíli jsou lustrace zablokovány, nebo závisí na 

rozhodnutí federální vlády a Federální shromáždění je jediným orgánem, který může dát 

pokyn, jak si v této věci počínat. 

 

Proto navrhuji jménem poslanců Křesťansko demokratické unie, aby zítra nebo 

pozítří byl tento bod zařazen do programu. (Potlesk.) 

 

Poslanec SN P. Uhl: Jménem poslanců, členů výboru na obranu nespravedlivě 

stíhaných, se rovněž připojuji k návrhu poslance Bendy. Chtěl bych dodat jednu větu, že 

nám nejde o pomstu, nejde o skandalizaci, jde nám o stabilizaci tohoto demokratického 

systému a jde nám také o to, aby alespoň, pokud jde o zákonodárné sbory a vlády, byla 
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jednou provždy učiněna za touto záležitostí definitivní tečka, protože dnes vládne 

nestabilizace. 

 

 

11.FS, 10.1.1991 

Poslanec SL V. Benda: Vážené Federální shromáždění, pokud kolegové z 

komise pro vyšetřování události 17. listopadu nebudou chtít již dnes sdělit nějaké 

důvěrně informace a nežádají, aby tato příslušná část jednání byla prohlášena za 

nepřístupnou veřejnosti, není nejmenší důvod, aby toto jednání samotně probíhalo s 

vyloučením veřejnosti. (Potlesk.) 

 

Sám nemám v úmyslu dnes uvádět ani žádná jména, ani žádná konkrétna, nýbrž 

jen žádat nebo navrhnout proceduru, podle které by lustrace měly proběhnout nebo 

jejích časový postup a domnívám se, že naopak je velmi potřebně, aby veřejnost byla 

přímo seznámena bez zkreslování s tím, co Federální shromáždění zamýšlí v této věci 

učinit do budoucna. 

 

Poslanec SN M. Ransdorf: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, před 

časem komise zabývající se okolnostmi událostí 17. listopadu zveřejnila zprávu, že 

podle údajů, které se ji dostaly k dispozici, bylo Demokratické fórum komunistů 

organizací založenou StB. Takto výslovně přinesly zprávu naše deníky, ČTK. Nemohu 

potvrdit, zda tímto způsobem jednoznačně mluvčí této komise pan poslanec Petr Toman 

věc formuloval, protože jsem uvedené tiskově konferenci nebyl přítomen. Chtěl bych z 

tohoto místa připomenout, že jsem jedním za zakladatelů Demokratického fora 

komunistů, které se připravovalo prakticky od letních měsíců roku 1989. Rád bych 

uvedl, že nepochybují o tom, že tato organizace byla kontaminována bývalou StB, 

stejně jako jiné společenské organizace, zájmová sdružení, skupiny. Myslím, že se této 

kontaminace nevyhnuly i opoziční kruhy reprezentované Chartou 77. 

 

Spor nejde o tuto věc, ale z formulace mluvčího této komise vyplynulo, že jako 

organizace byla zřízena jako jakási následnická organizace, jako společenství zřízené z 

vůle a záměrů StB. 
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Rád bych členy vyšetřovací komise pro 17. listopad požádal, na tomto místě, aby 

pro svoje tvrzení uvedli konkrétní fakta, protože takto formulované závěry se dotýkají 

mě občanské cti a nezůstávaly jen u obecně pojatých formulací, které se dají vykládat 

různou cestou. 

 

V případě, že nebude konkrétní toto tvrzení, totiž, že Demokratické fórum 

komunistů bylo založeno záměrně StB, budu nucen z toho vyvodit důsledky, a 

nevylučují ani cestu soudní. Děkuji. 

 

Poslanec SN P. Toman: Já jsem byl zde vyzván, jako mluvčí komise, abych se 

vyjádřil k údajnému obvinění Demokratického fóra komunistů, že ho založili příslušníci 

Státní bezpečnosti. Já zde nebyl, takto mně to bylo tlumočeno. K tomu já se vyjádřím. 

Já jsem si nyní o přestávce nechal ofotografovat ten článek. V podstatě tím, co zde nyní 

budu citovat odpovídám i panu poslanci Černému, který nařkl komisi z toho, že 

nesděluje nikomu nic a v podstatě on neví, zda vůbec jsme dál, než byla předcházející 

parlamentní komise. 

 

Dovolím si citát z Mladé fronty právě z 21 prosince, ale podotýkám, že tyto 

informace ohledně výsledků naší práce byly i v té první zprávě. Všichni víte, že se jedná 

o druhou zprávu naší komise. Touto citací odpovídám i na znění ohledně 

Demokratického fóra komunistů. "Dalším vyšetřováním komise zjistila, že akce Klín v 

určité omezené formě běží dosud. Úkolem agentů Státní bezpečnosti bylo už před 17. 

listopadem 1989 působení v politických stranách (Čs. strana lidová, Čs. strana 

socialistická).... a to i na nejvyšších místech, dále zakládání vlastních hnutí a stran před 

17. listopadem i později. Tak nezávislé studentské sdružení založil poručík Zifčák z 

popudu Státní bezpečnosti. Stejným způsobem bylo podle Petra Tomana založeno i 

Demokratické fórum komunistů a další strany. Úkolem agentů bylo rovněž vniknout do 

stávkových výborů, do občanského fóra, Veřejnosti proti násilí, a to nejen v Praze, ale i 

v okresech. Agenti tam mnohdy patřili mezi nejaktivnější. Někteří bývali agenti Státní 

bezpečnosti působí dodnes, stýkají se se svými řídícími orgány, příslušníky Státní 

bezpečnosti, atd. 
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Toto si myslím, že rozhodně je již nad rámec toho, k čemu došla předcházející 

komise. My jsme k tomu došli vlastním šetřením a pokud jde o Demokratické fórum 

komunistů, bylo vyjmenováno ve společnosti s ostatními politickými stranami, bylo 

vyjmenováno v souvislosti s občanským fórem, s Veřejnosti proti násilí, protože v 

tomto se vůbec neliší, pokud jde o ně, čili tady nemůže být náznak útoku konkrétně na 

Demokratické fórum komunistů. Pokud bude žádost vůči nám a parlament s tím bude 

souhlasit, předložíme jména agentů Státní bezpečností, kteří zakládali Demokratické 

forum komunistů. (Potlesk.) 

 

Poslanec SN P. Toman: Nevím, do jaké míry jste se někteří z vás zúčastnili 

jakéhokoliv vyšetřování, ale to nelze naplánovat podle hodinek. Pro nás je velice 

odstrašujícím případem, že předčasně v Lidových novinách byly zveřejněny údaje, které 

jsme ještě zveřejnit nechtěli - týkalo se to školení, různých bojůvek ve Slušovicích a 

tam naší práce absolutně skončila, protože bylo zveřejněno všechno, co jsme dosud 

věděli a pak všechny ostatní, které jsme si předvolávali nám citovali jen to, co bylo v 

novinách. Chtěli bychom vás proto požádat o důvěru. Myslím, že zatím nemáte důvod, 

abyste řekli, že vám něco zatajujeme, nebo že děláme průtahy, nebo nechceme něco říci, 

žádáme tedy, abyste nám důvěru dali a až budeme moci něco skutečně říci, až to 

budeme mít prokázáno, abychom za to mohli dát, jak se říká, ruku do ohně, že vám to 

řekneme, a to i bez termínu, který by na nás zbytečně tlačil a mohl vést ke špatným 

závěrům, které by nebyly podloženy tak, jak by profesionalita naší práce vyžadovala. 

 

Poslanec SL V. Benda: Pane předsedající, vážené Federální shromáždění, moje 

vysvětlovací úloha byla poněkud usnadněna debatou, která zde proběhla k předchozímu 

bodu. Nemyslím ani pokud jde o spory, o věrohodnosti či nevěrohodnosti zjištěni, která 

mohou být učiněna. Ostatně jsem přesvědčen, že dnes můžeme již ve většině případů s 

naprostou jistotou rozhodnout, máme-li v ruce věrohodně materiály či nic a že při 

dostatečně péči lze se v podstatě těchto věrohodných materiálů dobrat i tam, kde přímý 

zdroj byl eventuálně zničen. Mnohem více mně ale posloužila debata tím, jak zde proti 

sobě vystupovalo poměrně ostře několik skupin. 

 

V pozadí všeho byla obava, zda ta či ona strana, ta či ona skupina, ta či ona 

komise nezíská do ruky takovou mocnou zbraň, jakou je znalost tajných 
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spolupracovníků Státní bezpečnosti, a ona je to skutečně nesmírně mocná zbraň. Dokud 

to o nich zůstává utajeno, tak se nikdy nemůžeme spolehnout na to, jak se tito lidé 

zachovají, pokud se budou nacházet v citlivých místech politického veřejného života, ve 

sdělovacích prostředcích, ve vedení politických stran, ve vedení odborů. Tito lidé jsou 

kdykoliv vydíratelní jak svými bývalými řídícími orgány, tak těmi, kterým se údaje o 

nich dostanou do rukou. 

 

Proto jsem navrhl otevřít problém lustraci, problém odkrytí těchto agentů, nebo 

problém ochrany společnosti před nimi a koneckonců ochrany jejích starými nebo 

novými pány. Dnešní rozprava by měla vest k rozhodnutí, jaký učinit první krok a jaké 

eventuelně učinit kroky následné. Abychom dosáhli politického i morálního cíle, o 

kterém jsem tady hovořil, domnívám se, že máme v zásadě dvě možnosti. 

 

Jednou možnosti je po pečlivém prověření a po vyloučení všech těch případů, 

které by byly z jakéhokoliv důvodu nejasné, neúplné nebo kde by spolupráce nebyla 

významná nebo dobře prokazatelná, zveřejnění úplného seznamu tajných 

spolupracovníků Statní bezpečnosti. Proti tomuto postupu se ozývají především 

výhrady, že by to mohlo vyvolat pogromistické nálady a destabilizaci, že by tito lidé 

byli ohroženi. Může na tom být trochu pravdy, ale nedomnívám se, že by tyto věci šly 

až tak daleko. Je ale fakt, že tato skutečnost mluví do určité míry proti zveřejněni 

seznamu. Nicméně, současně by toto zveřejnění mělo určitě zásadní přednosti. 

Především by mohlo být aktem jednorázovým, znamenalo by tedy definitivní 

skoncování s minulostí, definitivní tečku za celou problematikou, nepřicházelo by v 

úvahu, aby se věci za rok nebo za pět let nějakým způsobem znovu otevíraly, a bylo by 

do značně míry očistně i pro spolupracovníky bezpečnosti samotně. Tím, že by byli 

zveřejněni, přestali by být potenciálním nebezpečím, přestali by být vydíratelní a 

celkem by jim nic nebránilo v tom, aby se třeba i do veřejného nebo politického života 

za nějaký čas vrátili. 

 

Druhý možný směr postupu je naopak vytvoření jakéhosi ochranného štítu 

(řečeno ve zkratce) nad těmi citlivými místy politického a veřejného života, která jsme 

vyjmenovával, to znamená alespoň nad důležitými orgány státní správy, státu, volenými 

funkcionáři, komunálními, určité na masovými sdělovacími prostředky patrně nějakým 
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způsobem nad vedením stran, odborů, případně dalších orgánů. Tento postup by 

předpokládal určitý zákon nebo právní úpravu, která by umožňovala zjišťovat napříště 

při přijímání do těchto citlivých míst jakousi občanskou bezúhonnost (nevím, jak by to 

ten zákon nazýval). Prostě by nedocházelo ke zveřejnění všech agentů, ale každý 

člověk, který by chtěl být zaměstnán v těchto vybraných úsecích by musel mít příslušné 

bezpečnostní prověření. Tato metoda se nezdá tak pogromistická, umožňovala by v 

podstatě vyváznout všem agentům, kteří by se prostě stáhli do ústrani nebo by se stranili 

veřejného života. Má však také určité nevýhody, a to podle mého názoru podstatné. 

Jednak představuje moment trvalé diskriminace. Tito lidé budou takto poznamenáni, 

takto kategorizování. Aby tato metoda byla účinná, tak tento zákon musí platit stále 

nebo velmi dlouho a oni po tu dlouhou dobu budou vyřazení z veřejných služeb. To je 

první věc. 

 

Druhá věc je, že tato metoda by patrně otravovala atmosféru v naší zemí dalších 

10 nebo 15 let, pořád by se prováděly nové lustrace při novém přijímání, stále by se 

zřejmě nacházely další a další citlivé body, další a další organizace by se dožadovaly 

prolustrování svých členů. Otevírá to dlouhodobý proces, který může vést do 

nedohledna a může vyvolat značně nepříjemnosti. Navíc v tom chybí moment 

osvobození pro agenty, protože nikdo nemůže neprozrazenému tajnému agentovi, který 

se odebere někam na venkov a bude si tam pěstovat ovce zaručit, ze za 15 let za nim 

nepřijde nějaká služba a nepoloží mu nůž na krk - "buď té prozradíme, nebo budeš dále 

pracovat pro nás." 

 

Z mého vykladu je asi jasně, že já osobně se přikláním k první metodě. Předložil 

jsem poctivě i tu druhou, protože se domnívám, že stoji za to uvažovat o obou. Myslím, 

že obé tyto metody předpokládají takovou logickou a zákonnou přípravu, že by bylo 

nevhodné o nich definitivně rozhodnout teď na tomto plénu. Já jsem si dovolil 

navrhnout usnesení, které by se po debatě mohlo stát základem pro usnesení 

Federálního shromáždění. Týká se první etapy, která by měla být oběma těmto 

metodám společná, to je očisty Federálního shromáždění, federální vlády a bude-li k 

tomu souhlas České národní rady a Slovenské národní rady a také příslušných 

republikových orgánů. Navrhují touto očistou pověřit již existující komisi 17. listopadu. 
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Žádná jiná možnost není, protože každé jiné řešení, pokud bychom nechtěli 

spoléhat na profesionály z ministerstva vnitra (a na ty valná část tohoto shromáždění asi 

nespoléhá stoprocentně), žádné jiné řešení není, protože ustavení komise. Bez 

pravomoci by byla bezmocná. Znamenalo by to pečlivou lustraci, jakou byli podrobení 

členové stávající komise, a znamenalo by to také seznámit se s celou technikou a 

metodikou. Znamenalo by to zároveň odklad celé záležitosti. Odhadují to o 3, 4 měsíce, 

a to si v tuto chvíli nemůžeme tady před sebou ani před očima veřejnosti dovolit. 

 

Navrhuji současně pověřit tuto komisi, aby navrhla, jaké další etapy lustraci by 

měly následovat. Dovolím si přečíst návrh usnesení: 

"Federální shromáždění jsouc si vědomo toho, jak žádným politickým i 

morálním nebezpečím pro stabilitu a demokratický vývoj v ČSFR je skutečnost, že v 

klíčových orgánech moci výkonně i zákonodárně nadále působí spolupracovníci StB, 

kteří by mohli být řízení či vydíráni. Jsouc si vědomo toho, že hrozí nebezpečí z 

prodlení, nebudou-li podniknuty alespoň první rozhodné kroky pro upevnění 

důvěryhodnosti naší politické reprezentace a pro její ochráněni před 

nekontrolovatelnými zásahy zvenčí, pověřuje komisi pro vyšetřování události 17. 

listopadu, aby využila už dříve udělených pravomocí a podrobně prošetřila, kdo z 

poslanců Federálního shromáždění a členů federální vlády i jejích náměstků v minulosti 

spolupracovali s StB. Pokud k tomu udělí souhlas Česká národní rada a Slovenská 

národní rada, je komise pověřena stejným způsobem prověřit i příslušné republikově 

orgány. Výsledky tohoto svého šetření poskytne komise do 15 února 1991 Federálnímu 

shromáždění. (Na tomto datu se musíme ještě domluvit s členy komise.) 

 

Ukládá komisi, aby na základě podnětů vznesených při projednávání v plénu 

Federálního shromáždění navrhla další postup při prováděni lustraci i očišťování našeho 

veřejného života od pracovníků i spolupracovníků StB včetně návrhů zákonných i 

jiných institutů nezbytných pro tuto očistu. 

 

Navrhuje České národní radě a Slovenské národní radě, aby udělily komisi 

souhlas k lustracím příslušných republikových orgánů. Česká národní rada a Slovenská 

národní rada, aby vyslaly své poslance do této komise. Jinou podmínkou je, že se 

přizpůsobí příslušnému vnitřnímu režimu komise včetně důkladné předběžné lustrace 
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jejích členů. Doporučuje všem bývalým spolupracovníkům StB ve výše uvedených 

sborech, aby využili poslední příležitosti a v tichosti rezignovali na své funkce do 15 2. 

1991." 

 

Poslanec SN J. Sokol: Vážený pane předsedající, vážené Federální 

shromáždění, Klub poslanců občanského fóra mě pověřil, abych vás seznámil s tímto 

návrhem usnesení. 

 

"Federální shromáždění pokládá za nepřípustné, aby nadále ve vrcholných 

státních orgánech setrvávali lidé, kteří spolupracovali se Státní bezpečností. Lustrace 

před parlamentními volbami proběhly nedostatečně a u některých politických stran 

neproběhly vůbec. Proto požadujeme urychlené a důkladné prověření všech poslanců 

Federálního shromáždění, členů federální vlády, pracovníků Kanceláře Federálního 

shromáždění, pracovníků Úřadu předsednictva vlády. Dále doporučujeme prezidentu 

České a Slovenské Federativní Republiky, aby stejně prověření umožnil u pracovníků 

Kanceláře prezidenta republiky, a to z těchto důvodů: 

 

1..Federální shromáždění vyzývá všechny, kteří spolupracovali se Státní bezpečností, 

aby odstoupili ze svých výše jmenovaných míst a funkci. 

2. Federální shromáždění pověřuje vyšetřovací komisi pro objasněni událostí 17. 

listopadu 1989 zjištěním, kdo z poslanců Federálního shromáždění, členů federální 

vlády, zaměstnanců Kanceláře Federálního shromáždění a zaměstnanců Úřadu 

předsednictva vlády byl registrován jako spolupracovník Státní bezpečnosti a v jaké 

kategorii.  

.3. Federální shromáždění pověřuje zástupce této komise, aby případný pozitivní 

výsledek šetření sdělili dotyčným osobám. 

4. Federální shromáždění vyzývá vládu České a Slovenské Federativní Republiky aby 

umožnila stejný.postup orgánů obou republik. 

5. Federální shromáždění ukládá ústavně právním výborům vypracování návrhu zákona, 

který vymezí okruh míst a funkcí, které nesmějí být obsazeny bývalými 

spolupracovníky Státní bezpečnosti a současně umožní jejich odchod z těchto míst a 

funkcí 
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6. Po skončení šetření budou jména těch, kteří neodstoupili ze svých míst a funkci 

zveřejněna."  

 

Poslanec SL P. Kučera: Pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já. naváži na 

slova Jana Sokola, předsedy Klubu poslanců OF a z pověření, vedení občanského fóra a 

Veřejnosti proti násilí přečtu společné prohlášení, které jsme dnes k této otázce přijali. 

 

Dne 10. 1. 1991 se v Praze setkali představitelé VPN a OF a zaujali k 

problémům lustrací následující stanovisko. 

 

"Je součástí zodpovědnosti parlamentních stran a hnutí, aby zabezpečily 

funkčnost a akceschopnost všech orgánů. Zákonodárné výkonné a soudní moci. Jsme 

shodného názoru, že výkon funkcí v těchto orgánech není slučitelný s aktivní spoluprací 

s bývalou StB. Současně jsme však přesvědčeni, že je třeba postupovat v souladu s 

právním řádem, který vychází z presumpce neviny, ochrany integrity a soukromí 

občanů. O konkrétnosti a průběhu lustrací by měly rozhodnout zákonodárné sbory a 

jejích orgány. Domníváme se, že by v této souvislosti bylo užitečně přijmout zákonnou 

normu, která by zabezpečovala regulérnost i rozsah procesu lustrací bez vyvolávání 

společenského napětí. Za Veřejnost proti násilí Fedor Gál, Juraj Flámik, Martin Stryko; 

Za občanské fórum Václav Klaus, Dáša Havlová, Petr Kučera, Vojtěch Sedláček". 

 

Poslanec SN P. Uhl: Pan poslanec Mandler mi to vzal z úst. Je to skutečně tak a 

já bych chtěl připomenout panu Kostyovi, že včera jsme schválili Listinu práv a svobod, 

kde se uvádí: "Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by 

odstraňoval demokratický pořádek lidských práv a základních svobod, založených 

Listinou, pokud je znemožněna činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných 

prostředků." 

 

V době totalitního režimu tak bezpochyby bylo a bylo tedy na nás, abychom v 

zájmu sebeobrany a obrany dalších nezávislých aktivistů a dalších spoluobčanů 

zjišťovali, kdo byl agentem Státní bezpečnosti a vyvozovali z toho určité důsledky. To 

jsme činili. Po 17. listopadu dlouhé měsíce situace byla taková, aby bylo možno hovořit 

o účinném použití zákonných prostředků proti těm,kteří jednají proti demokratickému 
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pořádku. Není to žádná výtka na adresu pana Langoše ani současného ministerstva, ale 

musím konstatovat,že určitá nevyjasněná místa jsou ještě dnes. Proto použil poslanec 

Benda při sběru těchto informací - a netýká se to jen jeho, ale dalších lidí - tohoto práva, 

které si dovoluji nazvat právem revolučním.  

 

Poslanec SN M. Ransdorf: Pane předsedající, dámy a pánové, lustrace už patří 

k domácímu politickému folklóru. Osobně nemám naprosto nic proti lustraci vlastní 

osoby, ale jako kolektivní princip pokládám lustrace za pochybeně v řadě ohledů 

dokonce za absurdní. Pokusím se své stanovisko podpořit citací osoby nepochybně 

renomovaně, prezidenta SRN Richarda von Weizsäckera, který čelí ve sjednoceném 

Německu situaci, která je - možno říci - ještě hrozivější, než u nás. Víte, že bývalé 

Stassi v NDR shromáždili celkem 6 miliónů svazků. Weizsäcker vyzval odpovědná 

místa SRN, aby zacházela rozvážně s materiály bývalé Stassi. Poskytl rozhovor listu 

Bild am Sonntag a upozornil, že Stassi představovali propletenec, který dával pachateli 

a oběti působení Stassi do záměrných souvislosti. Nelze vyloučit, že k podobrým 

postupům docházelo také v Československu. Pro ty, kteří nespadají do žádné z 

uvedených kategorii, je velmi těžké dospět k lidskému a správnému úsudku, uvedl 

spolkový prezident Weizsäcker, a zároveň vyjádřil pochybnost nad tím, že z písemných 

materiálů Stassi lez vyčíst vždycky jen pravdu. Důležitá je osobni důvěryhodnost, která 

- jak říká - pro mě znamená více než cílevědomě zpracované dokumenty v kartotéce, o 

jejíž existenci postižení vůbec nevěděli. 

 

Domnívám se, že při kolektivním uplatněni tohoto principu má bývalá druha 

správa stále možnost zasahovat do politické situace země v novém období. Porušila ba 

se i základní právní presumpce neviny a domnívám se, že jestliže se sáhne bez 

odpovídajícího právního mechanismu k uplatnění tohoto principu kolektivně, bude to 

vyúsťovat v řadu zmatečných situaci. namístě je skutečny požadavek, který tu zazněl, 

aby lidem, kteří takto budou vlastně v souvislosti s StB uvedení, byla dána možnost 

veřejné obrany. Jak se říká, v domech božích se káže slovo boží a nečiní to ještě 

hromosvody zbytečnými, tak myslím, že je tomu tak i u nás. 

 

Už jsem řekl, že paušální splnění tohoto principu pokládám do jisté míry za 

absurdní, ale jestliže se Federální shromáždění rozhodne tento princip uplatnit, navrhují 
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ještě rozšíření této zásady. Když být důslední, tak se vším všudy. Nepochybně Federální 

shromáždění pracuje ve věcech státního zájmu. Proto myslím, ze mezi námi nemají co 

činit osoby, které jednaly nebo jednají v rozporu s trestním řadem této země. Proto bych 

žádal, aby u poslanců byly provedeny výpisy z trestního rejstříku. Protože jde o věci 

státního zájmu, domnívám se, že je nebezpečný jev, pokud by se mezi námi objevovali 

agenti jakékoliv cizí zpravodajské nebo výzvědně služby. Myslím, že pokud existují 

příslušně informace, bylo by na místě i tyto věci vzít v úvahu. Děkuji vám. (Potlesk.) 

 

Poslanec SL P. Uhl: Páni a pánové, na vysvětlenou v druhé námitce Václava 

Bendy. Půjde o dvě etapy. První etapa je zjišťováním, kdo byl tajným 

spolupracovníkem z okruhu osob, které jsou tam uvedeny, a to se má svěřit komisi pro 

objasňování události kolem 17. listopadu. Teprve až to bude provedeno, bude druhá 

etapa - vypracování zákona nebo jiné právní normy, a to se ukládá ústavné právním 

výborům. Z toho časového sledu je zřejmé, že ústavné právní výbory k této práci 

pravděpodobně přistoupí až poté, co bude ukončena etapa první. Pokud jsem tedy dobře 

chápal Václava Bendu, tak by tím měl být upokojen. 

 

Pokud se týká té první výhrady, domnívám se, že je to formulační záležitost a 

zde má Václav Benda pravdu. My jsme o tom také na klubu OF mluvili, o těch 

náměstcích ministrů federální vlády a mohlo by se to tedy doplnit, aby se stanoviska 

sblížila. 

 

Místopředseda SN J. Sokol: Vážený pane předsedající, vážené Federální 

shromáždění, záležitost, kterou projednáváme, je komplikovaná a zodpovědná. Možná 

právě proto, že jsem katolík, kterým se to někdy předhazuje, nesoudím, že by účel 

vždycky světil prostředky. Proto bych chtěl probrat několik námitek vznesených a 

naopak upozornit na jeden případ, který mi připadá přece jen problematický. Z námitek, 

které tu byly předneseny, bych především chtěl říci, že v případě, o kterém mluvíme, 

podle mého názoru neplatí princip presumpce neviny. Princip presumpce neviny platí v 

trestních záležitostech pro občana. Ve veřejných a zejména volených funkcích nelze 

samozřejmé trestat ale naopak zastávání těchto funkci je zatíženo něčím, co by se dalo 

nazvat presumpci viny. V demokratických zemích je běžné, že když dojde například k 

velké železniční nehodě, že odstoupí ministr dopravy. Není to proto, že by s nehodou 
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měl něco společného, ale klade se důraz na to, aby právě veřejný činitel byl mimo 

jakékoliv podezření. A protože tam jistou souvislost nelze vyloučit, musí v takových 

případech ministr odstoupit. Velmi to prospívá k důvěryhodnosti veřejných činitelů. 

 

Mluvilo se zde o shromažďování a zveřejňování informaci. Upozorňují na to, že 

se jedná o použiti informaci shromážděných jinými. Bohužel v době, kdy k tomuto 

shromažďování docházelo, Charta lidských práv v naší zemí ještě neplatila. v porovnání 

se situaci ve Spolkové republice Německo chtěl bych upozornit také na to, že při 

přičlenění bývalé NDR k Spolkové republice Německo byly prakticky všichni vysocí 

státní úředníci propuštěni ze služeb. O zastupitelských sborech nemluvě. Tam se 

upozornění prezidenta Weizsäkera týká jiných oblasti společnosti. 

 

Nicméně se mi zdá, že je zde jeden zvláštní případ, který zasluhuje zvláštní 

pozornost a na ten bychom měli soustředit své další úvahy. Bohužel, tím případem jsme 

my sami, poslanci zastupitelských sborů. Domnívám se totiž, že poslanec je v jistém 

smyslu nadřazen svému parlamentu. Svrchovanost parlamentu je odvozena od jisté 

svrchovanosti poslance. Domnívám se, že parlament jako celek, nemá žádnou pravomoc 

nad jednotlivými poslanci. Toto je velmi složitý případ, který by zasloužil velmi pečlivé 

prozkoumání a rozebrání, aby postup, který zvolíme, nebyl v rozporu s tím, podle mého 

názoru, v demokracii velmi podstatným principem, že totiž v parlamentním hlasování 

nemůže rozhodovat žádná skupina poslanců o tom, co bude s jinými poslanci. Nemám v 

zásobě žádné řešení tohoto problému, ale chtěl abych vám ho všem předestřít jako 

problém a velmi bych se přimlouval, za to, abychom o něm ještě přemýšleli, případně 

diskutovali. Považoval bych za velké neštěstí, kdybychom v náhlém návalu spěchu této 

chvíle udělali něco, co by nás potom mrzelo a z čeho bychom těžko hledali cestu ven. 

 

Poslanec SN B. Doležal: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k 

tomu, že podstatné a obecné věci zde již odezněly, omezil bych se na poznámku k tomu, 

co říkal poslanec Sokol, a to na poznámku o svrchovanosti poslanců. Tato záležitost 

nemá jen tuto formálně právní stránku, ale má také stránku praktickou. Nedovedu si 

představit, jak může prakticky tuto svrchovanost naplňovat poslanec, o kterém někdo 

další ví, že ho může kdykoliv znemožnit a skandalizovat. Tomto poslanci v jeho 

postavení bude jeho svrchovanost málo platná. 
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Otázka, kterou projednáváme, je otázka prakticky politická. Parlament zpravidla 

v zemích, kterým se říká parlamentní demokracie, nebývá tou institucí, která má právě 

největší autoritu. Souvisí to s tím, že každý volič si představuje, že ten, komu dal svůj 

hlas, musí jednoznačné vykonávat jeho vůli a spousta voličů je přitom zklamána. U nás 

je to ještě o to silnější, že k tomu přistupují určité nepěkné národní vlastnosti (alespoň v 

Čechách), jak se to projevilo v diskusi o poslaneckých platech, kterou bych nazval 

nepřiměřenou sociální starostlivostí o cizí kapsu. Navíc nás čekají do budoucna velmi 

nepopulární rozhodnutí. V této situaci je pro nás krajně důležité, abychom udrželi 

autoritu parlamentu a abychom nedávali laciné záminky nebo snad dokonce věcné 

důvody k tomu, aby tato autorita byla podryta, což by pak znamenalo destabilizaci u 

nás. Proto si myslím, že by se lustrace v každém případě měly provést. Myslím si, že 

provedení lustrace není ještě zásah do svrchovanosti poslance. Zásahem do 

svrchovanosti poslance by byly případné důsledky, které by se z toho vyvodily. Pokud 

by tyto důsledky byly stanoveny zákonem, pak se domnívám, že je také všechno v 

pořádku. Děkuji za pozornost. (Potlesk.) 

 

Místopředseda SN J. Sokol: Chtěl bych navrhnout, že bychom rádi jako Klub 

poslanců OF přijali návrh poslance Bendy a doplnili do toho seznamu postiženích i 

náměstky členů federální vlády, a že bychom poslední dva body prohodili, že nejdříve 

dojde k zveřejnění těch, kteří neodstoupili, a pak teprve k vypracování návrhu zákona, 

který vymezuje okruh míst a funkci atd. Mám  návrh usnesení znovu přečíst?  

 

Poslanec SN M. Ransdorf: Chtěl bych ještě podat doplňující návrh:"Federální 

shromáždění souhlasí s provedením výpisu z trestního rejstříku u poslanců Federálního 

shromáždění a se šetřením ve věci, týkající se možné spolupráce Federálního 

shromáždění s jakoukoliv cizí zpravodajskou či výzvědnou službou.  

 

Poslanec SL V. Benda: Já se omlouvám, že zde již mluvím po třetí, ale v tomto 

případě jsem něco jako zpravodaj. Tak to tak prosím chápejte. Já jenom konstatuji, že se 

k mé velké lítosti přestalo počítat s tou cestou plného zveřejnění agentů, což pokládám 

za chybu. Nicméně ve stanovisku občanského fóra už je to jasně zaměřeno na tu druhou 

linii. Ale upozorňuji, pokud se týká bodu 5, tj. to co se ukládá ústavně právním 

výborům, že celý mechanismus může fungovat jediné tehdy, dojde-li k naprosté 
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koordinaci nebo naprosto souhlasnému postupu také v republikách. Samozřejmé by to 

bylo velice žádoucí, vždyť situace v republikách byla důvodem, proč jsme s tímto 

podnětem vystoupili. Obávám se, že ústavně právní výbor bude ve velmi nesnadné 

situaci jak splnit toto usnesení v případě, že jedna nebo obě národní rady rozhodnou 

lustrace neprovádět, nebo k nim nepřihlížet. Nedovedu si představit úřad, který by na 

příklad prohlásil neslučitelnost funkce prokurátora se záznamem o spolupráci s StB. To 

se musí udělat na všech úrovních. Dojde-li k nesouhlasnému postoji mezi federací a 

republikami, tak cesta je prakticky neschůdná. Jenom vás na to upozorňuji, že v 

takovém případě bychom si v ústavné právních výborech nemohli tento úkol splnit a 

muselo by se hledat jiné řešení. 

 

Poslanec SL V. Benda: Vážené Federální shromáždění, na společné poradě 

zástupců všech tří navrhovatelů, tj. OF, VPN a KDU dohodli na definitivní verzi, kterou 

předkládáme jako náš společný návrh. Je to verze, která vychází z projednávaného 

návrhu OF a obsahuje některé doplňky tak, jak byly obsaženy v návrzích VPN či KDU. 

 

Vzhledem k tomu, že tam jsou určité změny, dovolil bych si text, který je 

základem našeho dnešního jednání, přečíst.  

 

"Federální shromáždění pokládá za nepřípustné, aby i nadále ve vrcholných 

orgánech setrvávali lidé, kteří spolupracovali s StB. Lustrace před parlamentními 

volbami proběhly nedostatečně, a u některých politických stran neproběhly vůbec. Proto 

požadujeme urychlené a důkladné prošetření všech poslanců Federálního shromáždění, 

členů federální vlády, jejích náměstků, pracovníků Kanceláře Federálního shromáždění 

a pracovníků Úřadu předsednictva vlády ČSFR. Dále doporučujeme prezidentu ČSFR, 

aby stejně pověření umožnil u pracovníků Kanceláře prezidenta ČSFR. Z těchto 

důvodů: 

 

1. Federální shromáždění vyzývá všechny, kteří spolupracovali s StB, aby odstoupili ze 

svých výše jmenovaných míst a funkcí. 

2. Federální shromáždění pověřuje vyšetřovací komisi pro objasnění události 17. 

listopadu zjištěním, kdo z poslanců Federálního shromáždění ČSFR, členů federální 

vlády a jejích náměstků, zaměstnanců Kanceláře Federálního shromáždění a 
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zaměstnanců Úřadu předsednictva vlády byl registrován jako spolupracovník StB a jaké 

kategorie. 

3. Federální shromáždění pověřuje zástupce této komise, aby případný pozitivní 

výsledek šetření sdělili dotyčným osobám. Jména těch, kteří do 15 dnů od tohoto 

sdělení ze svých míst a funkci neodstoupí, budou zveřejněna.  

4. Federální shromáždění ukládá vládě ČSFR, aby umožnila stejný postup 

zákonodárným sborům obou republik, pokud o to projeví zájem. 

5. Federální shromáždění ukládá ústavně právním výborům zajistit vypracování návrhu 

zákona, který vymezí okruh míst a funkcí, které nesmějí být obsazeny bývalými 

spolupracovníky StB." 

To je celý text usnesení, jak ho navrhují společně tři navrhovatelé. 

 

 

14. FS, 22.3.1991 

Místopředseda SN J. Sokol: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, 

kolegyně, vážení hosté. Parlament má být místem pro řešení konfliktů otevřenou 

diskusí. V naší společnosti, která je konfliktů plná, má dost co dělat. Konflikt, do 

kterého chceme dnes zasáhnout, je zvlášť vážný a může se stát buď řešením nebo 

otevřením dlouhé cesty dalších konfliktů. Za svou osobu nepovažuji za zásadní otázku 

ochrany soukromí dotčených osob. Chtěl bych vás poprosit, abyste se na to podívali z 

hlediska praktického, z hlediska další činnosti tohoto parlamentu a dalšího politického 

vývoje naší společnosti. Jde o to, jestli tento krok pomůže, aby se náš parlament 

skutečně stal více místem pro otevřenou diskusi, nebo jestli se jím stane méně. 

 

Za svou osobu považuji za nejdůležitější argument proto, aby byli poslanci 

lustrováni, právě to, že neurčitá podezření na přítomnost osob, které nemají dobré 

záměry s touto společností, nebo na které není spolehnutí, brzdí právě onu otevřenost 

diskuse, která je podmínkou činnosti parlamentu. To je podle mého názoru 

nejdůležitější důvod pro. Ale tento důvod se uplatní, cíle bude dosaženo jenom ze dvou 

podmínek. Za prvé - že dnešní krok sníží míru podezřívání, míru nedůvěry, která 

otevřené diskusi brání. To je jeden důvod. Druhý je ten, že se udržíme před 

paušalizujícími soudy, které by překročily to, co nám komise na tomto místě oznámí. 
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Komise podle mého názoru pracovala velmi svědomitě a velmi moudře se 

rozhodla mluvit jen o tom, co přesně ve svazcích zjistila. Je to určitý nárok na nás 

všechny, abychom neudělali paušálně a bez dalšího další krok a neřekli si - tak toto jsou 

ti padouši mezi námi. Domnívám se, že bude-li tato část zasedání veřejná - a dokonce 

přímo přenášená - nám toto rozlišení ztíží a zkomplikuje. Proto bych se přimlouval za 

to, aby část, kde budou čtena jména, nebyla veřejná, rozhodně pak za to, aby tato 

dramatická část nebyla přímo přenášena do všech domácností naší země a na všechna 

pracoviště. Děkuji vám. (Potlesk.) 

 

 

14.FS, 26.3.1991 

Poslanec SN B. Doležal: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, 

dámy a pánové, tato debata, kterou zde vedeme, je jenom součásti širšího a obecnějšího 

sporu, stejně jako výsledky práce komise 17. listopadu dávali nahlédnout jenom do 

nepatrného zlomku toho, co obsahuje registr svazků. Jde o spor o to, jak v zásadě 

přistupovat k informacím o tajných spolupracovnících StB a jak s nimi naložit. Chtěl 

bych si všimnout jednoho aspektu v této věci, ne sice vyčerpávajícího, ale velmi 

významného. 

 

V debatě bylo zdůrazňováno, že neexistuje poslední nezvratný důkaz o tom, že 

dotyčný byl skutečné agentem, že může dojit ke křivdě. Toto stanovisko pak podpořili 

svými obhajobami chtě nechtě i postižení. Jistě, zápis do registru svazků není asi 

posledním nezvratným důkazem. Avšak z toho, co víme, zápis v registru aspoň u 

kategorie tajných spolupracovníků, zakládá velmi vážné důvodné podezření. Z toho také 

vyplývá kompromitující charakter těchto informací, jež jsou dosud nám i veřejnosti do 

značné míry utajeny. Dokud však budou drženy pod pokličkou, znamená to, že ten, kdo 

k nim má přístup, získává chtě nechtě dosti značnou moc nad osudy desetitisíců lidí a je 

vystavován obrovskému pokušení. Netroufal bych si vystavit jakoukoliv lidskou 

instituci takové zkoušce na delší dobu. V případě registru svazků se jedná vlastně o 

velmi nebezpečnou politickou třaskavinu, která, pokud ji budeme jen konzervovat do 

budoucna, může způsobit vážné škody a otřesy. Postupné a částečné zveřejňování 

vybraných informaci postihující osoby na exponovaných místech politického žebříčku, 

což byla dosavadní praxe, tedy takové postupné a částečné zveřejňování zákonité 
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zakládá podezření, že jde o zneužívání těchto informaci k likvidaci zjevných i skrytých 

politických odpůrců. Důsledkem toho všeho bude, že se evoluční situace, v níž nyní 

žijeme, situace, kdy některá elementární pravidla společenského soužití nejsou 

definována, nebo jsou definována jen nedokonale, bude do nekonečna prodlužovat a 

vnitřní napětí a nervozita ve společnosti, kterou dnes cítíme kolem sebe na každém 

kroku, ještě poroste. 

 

Z toho všeho plyne, a to je názor liberálních demokratů, že jedinou možností je 

zveřejnit seznamy všech, kteří jsou vedení v registru svazků StB jako tajní 

spolupracovníci s tím, že zápis zakládá vážné důvodné podezření o jejich spolupráci s 

StB. Samu spolupráci při tom samozřejmě nelze hodnotit jako trestný čin. Zveřejnění je 

základním předpokladem, aby záležitost konfidentů bylo možno uzavřít, aby se nevlekla 

desítky let a neotravovala politický život v naší zemi. 

 

To, co si Federální shromáždění vyžádalo a co komise 17. listopadu na jeho 

žádost svědomitě provedla, je významným krokem v tomto směru, a je třeba to ocenit 

pozitivně.  

 

Pokud jde o další kroky, liberální demokraté by chtěli přispět k vypracovaní 

takových zákonných norem, které by upravily postup zveřejnění údajů registrů svazků. 

Další věcí je otázka, co s faktem, že dotyčný je zapsán jako tajný spolupracovník 

StB. To je ovšem otázka, kterou se budeme zabývat v souvislosti se zákonem o ztrátě 

mandátu. Děkuji vám za pozornost. 

 

 

14. FS, 21.4.1991 

Poslanec SL F. Michálek: Na soud můj jak karavany válek poplují staletí z 

temnoty. 

 

Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené 

Federální shromáždění, vážení hosté zahraniční a domácí, motto z knihy Borise 

Pasternaka Doktor Živago nám, politickým vězňům, poskytlo jiskru naděje v temných 

celách československých věznic a žalářů. 
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Než přikročím k vlastní tématice, chtěl bych za prvé poděkovat všem, kteří 

jakýmkoli způsobem se přičinili o svržení totalitní diktatury. Za druhé - odpouštím 

všem svým trýznitelům, kteří mě pronásledovali a způsobili mnoho útrap jak fyzických, 

tak psychických. Většina z nich ovšem je dnes už mrtva a o mrtvých všechno nejlepší, 

aby měli lehké odpočinutí. Nevím, jakým způsobem budu žádat důkazy o své činnosti 

od těchto mrtvých. 

 

Za třetí - chceme-li dosáhnout právního státu, je nutno dát spravedlnosti zadost 

tím, aby byli potrestáni především ti, kteří svojí činností ve službách totalitní moci se 

dopustili zločinů proti lidskosti. Anebo udělíme generální pardon? Z minulosti máme 

mnoho zkušeností. "Jen bohové vědí, co je lepší", řekl filozof Sokrates, než vypil kalich 

vína otráveného bolehlavem. Tolik na úvod. 

 

Toto je moje třetí a věřím, že poslední střetnutí s mocí, která způsobila tolik 

lidských tragédií. V tomto případě je to střetnutí občana, politického vězně, s StB a z 

tohoto souboje vítězí StB. Nepovažujte moje vystoupení za obhajobu, nemusím se hájit 

a obhajovat. Nežádám také ani soucit, protože politická činnost je činnost bezohledná, 

někdy krutá a bezohledná, o tom jsem se přesvědčil. 

 

Možná, že by bylo dobré vytvořit z tohoto našeho parlamentu komisi z těch 

fanatiků nebo extrémistů nebo idiotů - jak jsme byli nazváni - včetně těch normálních a 

poctivých lidí, kteří by se snažili tuto naši společnost očistit a vyvést z marasmu 

minulých let. 

 

My musíme hledat tu první příčinu všeho dění - causa eficiens a neobracet se 

pouze na causu instrumentální a finální, kterou jsem já v tomto případě, v této hře. 

Uvažovat jinak je mylné a zcestné. Nevede k poznávání věcí a k řešení vzniklých 

problémů. Záleží na vás, vážené shromáždění, zda v tomto končeném střetnutí zvítězí 

pravda nad zlem a nenávistí, nebo zlo a nenávist nad pravdou. Možnost řešení nastínil 

sám prezident Václav Havel. Bohužel, jeho výroku nebylo dbáno. 

 

V kritických okamžicích mého života byl mi vzorem muž, který tváří v tvář smrti před 

nejvyšším vladařem osobně prohlásil, že se proto narodil, a proto přišel na svět, aby 
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vydal svědectví pravdě. "Když pravdu mluvím, proč mi nevěříte? Proto nevěříte, že z 

pravdy nejste."  

 

Naskýtá se otázka, zda jsme vůbec schopni poznat pravdu, která je shodou 

rozumu se skutečnosti, adeguatio rei cum intelectuy, nebo přijmeme agnostickou tezi o 

nemožnosti pravdu poznat, neboť co jest pravda?  

 

Ironií času je ta skutečnost, že zrovna před 40 lety KSČ začala zjišťovat ve 

svých řadách agenty a špióny mezinárodního sionistického hnutí. Výsledkem perfektně 

vypracovaných a zcela shodných soudních protokolů bylo, že v prvním kole bylo z 

politických důvodů popraveno 11 osob. "Dostali špagát", jak se ironický vyjádřil 

tehdejší prezident republiky K. Gottwald. Jejich popel byl použit na posypání vozovky. 

Občané tohoto státu tleskali a spontánně podepisovali rezoluce, ve kterých schvalovali 

rozsudky a provedenou exekuci. Vlastní doznání obětí bylo hlavním argumentem a 

důkazem spáchaných zločinů, velezrady a špionáže. Presumpce neviny byla vyloučena. 

Metoda Andreje Vyšinského se osvědčila a přinesla bohaté výsledky: likvidaci 

politických odpůrců. Ty, které nepopravila, snažila se zkorumpovat. Když je nemohla 

získat, snažila se je ponížit a pošpinit. 

 

Dne 6. 11. 1941 podal zprávu na zasedání moskevského sovětu Josef Stalin. 

Obsah zprávy charakterizuje myšlení a cíle nejen Adolfa Hitlera, ale samotného Stalina. 

Jde o překvapivou podobnost v bezpečnostní politice Čeky, GPU, NKVD, KGB, 

gestapa a StB. 

 

"Člověk je od narození hříšníkem a ovládat se dá pomocí síly. Je dovoleno 

zacházet s ním jakýmikoliv metodami. Když to politika žádá, musí se lhát, zrazovat a 

dokonce i vraždit. Osvobodil jsem člověka od ponižující chiméry, které se říká svědomí. 

Svědomí právě tak jako vzdělanost člověka jen mrzačí. Mám tu přednost, že mě nebrzdí 

žádné ani teoretické ani morální úvahy." (Abdurahman Aftorchnaov).  

 

Nakonec to nejstrašnější. Koncentrační tábory jsou ďábelsky nejpříšernějším 

výtvorem 20. století. Lenin je založil, aby odstranil své protivníky. Stalin pokračoval v 

jeho díle tak, že se stal největším zločincem lidských dějin. Oba měli usilovného a 
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hrozného žáka v Adolfu Hitlerovi. Proč se to stalo? Je více příčin, ale jedna jediná je ta 

hlavní a rozhodující - státu se zmocnili ti, kteří v zájmu udržení své absolutní moci byli 

schopni i masového vraždění. Bezohledná autokratická moc bez možnosti opozice - to 

je přesná definice totalitního politického systému, ať se nazývá fašismus, nacismus, 

leninismus, hitlerismus nebo stalinismus. Všichni, kteří touží po absolutní moci a snaží 

se ji uchopit či uchovat, jsou potenciálními zakladateli koncentračních táborů.  

 

A nyní k vlastnímu politickému profilu včetně toho morálního, o kterém zde 

byla několikrát řeč, abychom věděli, kdo je kdo. 

 

Bohužel, bude to trochu delší, ale já si ovšem nemohu pomoci, ty mladší to 

rozhodně už tolik zajímat nebude, spíše by to bylo pro zpracování historické, ale já byl 

okolnostmi k tomu donucen. 

 

Byl jsem hrdý na to, že v roce 1942 byl proveden atentát na R. Heydricha, který 

byl úspěšný. Jsem hrdý na to, že v čele této exekuce byl Josef Kubiš, odchovanec 

Československého Orla, Kosmákovy župy z Třebíče, po boku svého druhého partnera 

Gabčíka. Já jsem též odchovancem Československého Orla a v branných výborech jsme 

se už od malička učili lásce k vlasti, demokracii a ke svobodě. Když jsem byl jako 

oktaván totálně nasazen a byla mi nabídnuta ilegální činnost v odboji, neváhal jsem a 

zúčastnil jsem se jí v bojové jednotce kapitána Dřímalky, pod vedením našich 

československých důstojníků odboje proti nacismu. Jsem příslušníkem 

Československého svazu bojovníků za svobodu. 

 

Pak jsem nastoupil na vysokou školu, obor filosofie, historie, psychologie a 

pedagogika. Když přišel Únor, a jeho vítězství, pod Špilberkem jsem se svými kolegy 

uvažoval o tom, co bude. Tajemná smrt Jana Masaryka, zatčení velitele našich 

leteckých perutí v Anglii maršála Janouška, ubití Ing. Rostislava Sochorce, poslance za 

Lidovou stranu, mně dala jasnou orientaci, jak se postavím k totalitnímu systému. 

 

Bohužel, tato naše akce neskončila vítězstvím jako předchozí moje činnost, ale 

skončila zatčením 42 vysokoškoláků brněnské university v čele se Zdeňkem Rotreklem. 

Byli jsme odsouzeni od 5-ti let až na doživotí. Já jsem obdržel 20 let a strávil jsem je v 
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našich pevnostních věznicích, to jest na Borech, kde jsem byl účasten popravy tří 

významných představitelů odboje, poslance za Lidovou stranu Josefa Broje, velitele 

vězeňské stráže Petrlíka a mjr. Československé armády René Černého. Předtím tam byl 

popraven generál Heliodor Píka. 

 

Měl jsem tu čest vidět působení těch zločinců, těch vrahů v této pevnostní 

věznici, ať to byl Trepka, Růžička, Šafarčík nebo ostatní. Mnozí z dozorců byli nakonec 

odsouzeni s námi k trestům po 20 letech. 

 

Později jsem byl přesunut na Jáchymovsko, kde jsem strávil 8 let v uranových 

dolech a prošel všemi profesemi. Zde chci upozornit na jednu věc. Nejvíce si vážím 

hornického povolání, protože tam dole na nás čekala jen smrt, ke které jsme byli 

odsuzováni. byl-li někdo ze spoluvězňů zavalen, neptali jsme se na stranickou 

příslušnost, ale snažili jsme se ho zachránit i s nasazením vlastního života, poněvadž 

jsme v něm viděli svého bratra. 

 

Pro stávky a napomáhání k nim, za organizování filologických kroužků pod 

vedením prof. Krupičky, za organizování politických kroužků mladých křesťanských 

demokratů pod vedením Ing. Jaroslava Cuhry (otce našeho poslance), pod vedením 

slovenských představitelů Dr. Jozefa Staška, duchovních vedoucích Dr. Krečmeryho, 

Heřmana Tyla, Josefa Zvěřiny a ostatních jsme působili proti indoktrinaci 

komunistického systému, který byl i na nás tímto způsobem prováděn. 

 

Za tuto moji činnost jsem byl spolu s ostatními jako iniciátory odvezen do 

Leopoldova, do věznice, odkud se vycházelo jen s nohama napřed a zde jsem se setkal s 

elitou a výkvětem naší kulturní, vojenské a náboženské fronty. Odtud jsem byl znovu 

převelen v roce 1957 do uranových dolů. Přiblížila se doba amnestie, na kterou jsme 

všichni toužebně čekali. Mnozí mojí kamarádi - byla jich převážná část - se dostali z 

vězení, ovšem pod podmínkou, že nebudou vést trestní činnost venku v polosvobodě, ne 

na svobodě. Já jsem se bohužel této výhody nedočkal. Dva měsíce před amnestií jsme 

byli znovu zatčeni v počtu 35 osob - většinou jsme byli příslušníci křesťanské orientace 

- a byli jsme podrobeni nepředstavitelným fyzickým i psychickým útrapám. Ale žádný 

psychický ani fyzický útlak neomlouvá, aby se někdo z nás stal agentem. Na to 
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poukázal v předcházejících výstupech poslanec Fišera, že takovouto tragickou osobností 

byl v našich dějinách Karel Sabina a jak jsem se dozvěděl, od velitele Pankráce, bohužel 

i Julius Fučík, který byl pod vedením gestapáků voděn po pražských lokálech v 

přestrojení, aby označoval a udával svoje soudruhy. Tak na takovou pozici mě nikdo 

nedostal. Já tedy propuštěn nebyl. Byli propuštěni moji kolegově. Profesor Josef Kočí 

na následky vyšetřování dodnes je nemocen, protože utrpěl nervový otřes. Pavel Žák po 

příchodu domů musel navštívit psychiatrickou léčebnu, doktor František Kučera byl po 

tomto,,civilu" znovu zatčen a vyslýchán, otec Jaroslava Cuhry, inženýr Cuhra byl pro 

propuštění znovu zatčen a obdržel dalších 7 roků vězeni, takže celkem to bylo kolem 17 

let. Protože jsem asi psychicky a nervově obstál, tak jsem nebyl volán. Až teprve po 

amnestii mi bylo sděleno toto: na vás se amnestie v plném rozsahu vztahovala, ale 

protože jste se ve výkonu testu nepolepšil, tak bylo proti vám použito § 6 odstavec a) a 

budete nadále ve vězení. Podotýkám, že v té době byl ministrem vnitra Rudolf Barák, a 

to je můj spolukrajan - jsem z okresu Blansko a on tam zastával nejprve bezpečnostního 

referenta, okresního předsedu, potom krajského předsedu a nakonec se stal ministrem 

vnitra, čili byl dobře informován o mé osobě. Takže já jsem se domů nedostal. 

 

Ovšem byl zde ještě závažný fakt, protože na Rovnosti, kde byla těžena ruda, 

jsme se snažili upozornit na situaci, ve které jsme, zahraničí, a poslali jsme tam některé 

vzorky. Nevím, do jaké míry moji kamarádi při těchto výsleších toto přiznali a vůči mně 

mělo být zahájeno nové trestní stíhání, ovšem k 20 letům by pravděpodobné došlo k 

trestu absolutnímu. Čili já jsem tyto protokoly podepsat nemohl, ať se děje, co se děje. 

Také jsem je nepodepsal. 

 

Ale vzhledem k tomu, že se situace politická změnila, důsledkem čehož byla 

amnestie, jsem zjistil, že tou cestou, kterou jsem si zvolil, cesta na svobodu nevede. A 

proto jsem přistoupil na tyto podmínky: "Nebudu o tom, co jsem prožil ve vězení s 

nikým hovořit", což jsem dodržel. "Nebudu působit na své ostatní kamarády v duchu 

nepřátelském. Zastavím odpor proti straně, vládě a socialismu", čili neudělal jsem nic v 

tomto slibu, než co udělali všichni ti, kteří podepsali Chartu, kteří nechtěli svrhnout 

režim, ale chtěli pouze s režimem vést dialog, aby dodržoval základní lidská práva. 
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A nyní po půl druhém roce jsem byl propuštěn na svobodu - nikoliv z mé 

iniciativy Dovolím si vám přečíst usnesení: 

 

"Krajský soud v Plzni, oddělení podmíněného propuštění v Karlových Varech, 

usnesl se na veřejném zasedání konaném 6. 9. 1961 o návrhu prokurátora pro 

podmíněné propuštění odsouzeného Františka Michálka z výkonu trestu takto: navrhl a 

vyhovuje se odsouzenému Františku Michálkovi, aby byl podmíněně propuštěn z 

výkonu trestu. Zkušební lhůta se mu udílí na 9 roků, čili do roku 1970. odůvodnění" - 

sledujte pozorně tento text, který vám odpoví na mnohé pochybnosti, které ještě máte - 

"Rozsudkem bývalého státního soudu v Praze ze dne 17. 11." - toto datum je také 

charakteristické, protože vlastně náš proces byl odstrašujícím procesem pro všechny 

studenty - "17. 11. 1949, čj.... atd. je František Michálek s dalšími společně souzen a byl 

uznán vinný trestnými činy velezrady a vyzvědačství podle § 15 zákon č. 231, 

přestupkem podle § 32 číslo 223" - to bylo nezákonné držení pistole. Doporučují vám 

všem, až by vás přišla politická policie v budoucnu zatýkat, neváhejte, použijte této 

sebeobrany a počítejte také na poslední náboj. "Skutkově spočívala trestná činnost 

odsouzeného v tom, že se zúčastnil založení nebezpečné protistátní organizace, aktivně 

se podílel na její práci, získával pro práci v této organizaci další osoby zaměřené proti 

stávajícímu zřízení a vyzvídal státní tajemství s účelem vyzradit je cizí moci. Měl po 

delší dobu v držení pistoli a větší počet nábojů, aniž k tomu měl patřičné povolení. Trest 

si odsouzený odpykává od 21. 4. 1949, trest mu byl snížen amnestií prezidenta 

republiky o 1 měsíc" - to je ta pistole - "takže jeho polovinu si odpykal dnem 6. 4. 1959 

a konec trestu má vyznačen na den 21. 3. 1969. Řízení za podmíněné propuštění 

jmenovaného je soudem zavedeno na návrh prokurátora. Ve svém písemném návrhu 

vyslovuje prokurátor přesvědčení, že odsouzený vzhledem k dobré pracovní morálce a 

ukázněnému chování" - které jsem před tím neměl - "jak se projevuje v poslední době, 

skýtá záruku, že už povede na svobodě řádný život pracujícího člověka, a to tím spíše, 

že se podle vyjádření veřejných a bezpečnostních činitelů vrátí do prostředí, které může 

mít příznivý vliv na jeho další převýchovu". Rovněž náčelník útvaru, kde odsouzený 

trest odpykává dosavadní výkon trestu 12.5. roku, uvažuje, že je dostačující na 

převýchovu a jeho podmíněné propuštění doporučuje. Kladně se k podmíněnému 

propuštění F. Michálka vyjádřili i dotázaní veřejní a bezpečnostní činitelé z místa jeho 
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dřívějšího bydliště. Tedy byl jsem v pěkné síti, kontrolován ze všech stran, aby 

převýchova byla důkladná. 

 

Soud zhodnotil případ a návrh za důvodný. odsouzený se dopustil nesporně 

závažné a společensky nebezpečné trestní činnosti, když je tato posuzována z hlediska 

rozsahu, z hlediska cílů, které jsou tím sledovány a konečně i z hlediska pachatelů, mezi 

které se odsouzený řadil a kteří vesměs byli příslušníky inteligence. Na druhé straně 

ovšem soud přihlédl k délce trestu, který dosud odsouzený odpykal, k výsledkům, 

kterých přitom bylo dosaženo, ke změněné situaci politické a došel k závěru, že z 

hlediska § 33 trestního zákona nejsou okolnosti, které by podmíněné propuštění 

odsouzeného bránily. Odsouzený vyšel z rodiny železničního zřízence, což není pravda. 

Nevím, jakým způsobem se to tam dostalo, protože můj otec byl řeznický pomocník a 

zemřel, když mně bylo 12 roků. Trestán v minulosti nebyl a měl nezávadnou pověst. 

Během výkonu trestu, zejména v poslední době, vytvářel předpoklady pro své 

propuštění. To je rok 1961.  

 

Zkušební dobu stanovil odsouzenému tak, aby odpovídala délce trestu, který by 

měl ještě odsouzený odpykat. Byl jsem propuštěn v záři 1961. Domů jsem se nevrátil, 

poněvadž mně bylo stanoveno pracovat na Karlovarsku ve stavebnictví a v betonářství. 

Potom jsem musel absolvovat ještě náhradní vojenskou službu na Doupově, to byla 

doba kubánské krize a po 14.5 letech jsem se vrátil do svého domova. Nastoupil jsem 

práci ve vodárnách. 

 

Nyní, to je rok 1963, který je udán jako začátek mého tzv. působení. v té době 

jsem se oženil. Měl jsem dvě děti, v roce 1965 se narodila dcera, v roce 1966 se narodil 

syn. Čili je to doba od narození až po jejich pátý a šestý rok.  

 

Samozřejmé, když jsem na tomto pracovišti začal pracovat, byl jsem v úpravně 

vody jako strojník s trojsměnným provozem, neměl jsem čas na nějaké působeni 

vedlejší a zjišťováni zpráv pro někoho. Navštívil mne okresní velitel Státní bezpečnosti, 

který mně přivítal jako ztraceného syna. A zde je právě ta chyba, která se možná stala, 

když jsem zjišťoval možné chyby, kterých jsem se dopustil. Totiž StB z roku 1963 byla 

naprosto a kvalitativně odlišná od StB z roku 1960 nebo 1950. Tehdy byl jenom jeden 
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způsob vyšetřovací metody, a to bylo fyzické bití. Tito lidé, kteří byli potom vybráni do 

těchto útvarů, byli jedni z nejlepších příslušníků SNB, instruováni sovětskou 

bezpečnostní složkou KGB a použili velmi dobrých psychologických způsobů působení 

na své obětí. Oběti přivítali s otevřenou náručí, aby jim nakonec usekli hlavy a v tomto 

případě platí ta slova, která dal do básně Jan Zahradníček: "Chtělo by se vyprávět o 

čtveračivém kůzlátku, tak jsou milí, ale za chvíli chystají ti oprátku." A ten jejich 

úsměv, to není úsměv, to je tvář stažená do grimasy. I když jsem dělal zkoušku z 

psychologie, neodhadl jsem způsob jednání těchto darebáků. Já, který jsem se 

úzkostlivě snažil, abych se nedopustil trestného činu, tak potom na základě 

neinformativní služby StB, ale desinformační služby, která byla vypracována proti 

určitým jednotlivcům, a dlouhodobě, poněvadž zde se naskýtá otázka, proč jsem nebyl 

okamžitě převeden od roku 1961 do seznamu, proč tady figuruje termín 1963 do roku 

1968, a to je doba mého podmíněného propuštění.  

 

Pracoval jsem, zajišťoval rodinu a chlapec, když začal mluvit, tak mě vítal z 

práce větou: "Ať žije Dubček". Poněvadž to bylo potom to období, které jsem uvítal, 

založil jsem K 231, ovšem s hrůzou, když přišly tanky, tak jsem viděl, co může 

následovat, ale strana neměla na mne čas, protože začala vylučovat, trestat a zavírat své 

vlastní členy, kteří se postavili na odpor proti tomuto násilnému okupování naši vlasti. 

Za 45 let mého boje proti totalitě, proti nacismu, proti komunismu jsem loňského roku 

byl rehabilitován, tzn. že to, za co jsem byl odsouzen, neplatí. Zločinu jsem se 

nedopustil a kdo se tedy dopustil zločinu na mně? 12, 5 roku musím odepsat, 8 roků 

další nesvobody musím odepsat. Byl jsem právně rehabilitován. Dokončil jsem s 

úspěchem závěrečné zkoušky na Masarykově univerzitě, byl jsem 2x promován a nyní 

na půdě Federálního shromáždění jsem obdržel titul nejvyšší. Doufám, že na morální 

rehabilitaci nebudu čekat dalších 40 let. Tu by potom měli už moji potomci. Děkuji vám 

za pozornost. (Potlesk.) 

 

Poslanec SN P. Uhl: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi tři stručné 

poznámky. První poznámka se týká návrhu usnesení, bodu 3 c). 
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Navrhuje se, aby Federální shromáždění požádalo federální vládu, aby odtajila a 

zveřejnila seznam tajných spolupracovníků Státní bezpečnosti. K tomu se váže 

dokument, zpráva vyšetřovací komise, která tento požadavek zdůvodňuje těmito slovy: 

 

Zároveň považujeme za nutné upozornit na zneužívání materiálů bývalé Státní 

bezpečnosti, na politické vydíráni a destabilizaci společnosti. Poukazujeme na 

pravděpodobnost gradace v používání těchto materiálů, což pokládáme za mimořádně 

nebezpečné. 

 

Je to datováno 21. 5. 1991. Dne 17. 5. vypracoval ministr federální vlády a 

ministr vnitra Jan Langoš odpověď na mojí interpelaci ze 17. května, kde uvádí, že 

Federální informační služba a ministerstvo nevedou do současné doby žádné konkrétní 

rozpracování, jež by potvrzovalo negativní působení bývalých pracovníků a 

spolupracovníků StB státní moci a zprávy. 

 

Rovněž se dosud nepodařilo získat konkrétní poznatky o vydírání bývalých 

spolupracovníků StB příslušníky zrušené StB, event. jinými osobami, s výjimkou 

jediného případu, o němž bylo referováno v tisku, v Lidových novinách 4. ledna. Dále 

se uvádí, že existují některé signály a informace, takže je třeba věci předem prověřovat.  

 

Konstatuji, že tyto dva materiály jsou ve sporu. Vím, že případ Demikáta 

považuji spíše za záležitost otevřeného politického boje než za vydírání někoho někým. 

V tom smyslu, jak jsem měl na mysli v interpelaci, zda bývalé řídící orgány, a nebo 

příslušníci StB konají nátlak tajně a na bývalé agenty a důvěrníky, aby něco konali. Mě 

neuspokojuje tento rozpor a vyvolává ve mně neklid. Vzhledem k tomu, že mám větší 

důvěru v ministry federální vlády a ve vládu samotnou než ke členům vyšetřovací 

komise, je to dáno osobními vztahy a také třeba tím, že pokud je mi známo, tak ministři 

federální vlády nenatírají žádné pomníky, požadoval bych bližší vysvětlení právě od 

vlády k tomuto poslednímu odstavci závěrečné zprávy komise Federálního 

shromáždění. Jde totiž o to, že je třeba zjistit, na kolik je bývalá agenturní síť 

společensky nebezpečná. Já se domnívám, že společensky nebezpečná je, ale chci proto 

mít opět konkrétní důkazy. Každý zásah proti těmto bývalým pracovníkům a 

pomahačům StB je a může být zásahem do základních občanských práv, např. v oblasti 
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pracovněprávní. A toto musí být řešeno dříve, než budou zveřejněna jejich jména. 

Nevěrohodnost zprávy vyšetřovací komise ukazuje i okolnost v témže odstavci, kdy se 

tvrdí, že v SRN se přistoupilo k tomu postupu - ke zveřejnění agenturní sítě tajných 

spolupracovníků. Podle vyjádření čs. velvyslance v Bonnu v SRN bylo řečeno, že tomu 

tak není. Všichni jste to dnes dostali do lavic. Proto nemohu v žádném případě podpořit 

bod 3 písm. c) ani d) navrhovaného usnesení. 

 

K písm. b) bych chtěl uvést následující. Je možné a pravděpodobné a trápí nás 

všechny, že sdělovací prostředky jsou prolezlé bývalými agenty StB. Upozorňuji však, 

že ty, které jsou hodně prolezlé, nejsou v žádné kompetenci vlády. Vláda nemá 

pravomoc nad deníky a nemá onu pravomoc, o níž se domnívá komise 17. listopadu, a 

to ani pokud jde o Čs. rozhlas, Čs. televizi a ČTK. Vláda mi nemůže nařídit, abych 

někoho propustil. vláda mě může odvolat. 

 

Pokud by vznikl takový zákonný předpis, který by umožňoval ještě dodatečně 

lustrace redaktorů a vedoucích pracovníků ČTK, tedy nad rámec, toho co už bylo 

provedeno, uvítal bych to za předpokladu, že by zároveň bylo stanoveno, jakým 

způsobem tito lidé mohou být propuštěni. Měl jsem potíž s tímto drobným detailem, 

protože těch několik desítek spolupracovníků StB a důvěrníků, kteří byli lustrací již 

odhaleni loni v létě, byli v situaci, nebo já jsem byl v takové situaci, kdy jsem nevěděl, 

jakým způsobem je mám, lidově řečeno, z ČTK vyhodit. Přitom jsem se musel dostat do 

situace soudce, kterou nadále odmítám dělat - tzn. posuzovat míru jejich zavinění. 

Upřímně říkám, že lidé, kteří měli takovou minulost jako třeba poslanec Zukal, jsem na 

ČTK nechal a vykonávají tam dále ty funkce, které tam měli. Jde o 1. správu, 60. léta. 

Velice mě zaráží, že v návrhu usnesení se požaduje, aby bylo zveřejněno, kdo z 

pracovníků sdělovacích prostředků byl registrován jako spolupracovník bezpečnosti, 

nikoli StB. To je asi technický omyl. Jistě neměli autoři na mysli VB, tedy pomocnou 

stráž této Veřejné bezpečnosti. Žádám, aby tam bylo alespoň formální opravení učiněno.  

 

Moje zkušenosti z ČTK vzbuzují určité mé rozpaky a pochybnosti. Ve 4 

případech se stalo, že odhalení spolupracovnicí StB odmítli dobrovolně odejít a pro 

jejich odchod nebyly žádné zákonné důvody. Zveřejnili jsme to, v redakcích proběhly 

schůze. Jeden pracovník odešel dobrovolně, další dva byli propuštěni z důvodu 
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omezování stavu, přičemž jsem byl ubezpečen a přesvědčil jsem se, že by odešli stejně, 

i kdyby spolupracovníky nebyli, a jeden pracovník zůstal vzhledem k tomu, že názory 

jeho kolegů na jeho odchod nebyly jednoznačné. Jsou to velice citlivé problémy. Chtěl 

bych říci, že pokud zákonný předpis, který upraví tuto dodatečnou lustraci pracovníků 

ČTK nebude obsahovat také zákonný způsob, jak mají být propuštěni nebo jaké funkce 

smějí či nesmějí pracovníci zastávat, a dále, pokud nebude obsahovat způsob 

přezkoumání nezávislým soudem nebo nezávislou instancí, tak potom neuposlechnu 

případného nařízení vlády, že mám zveřejnit jména těchto lidí, propustit tyto lidi ze 

zaměstnání. Budu se řídit příkladem svého předchůdce Jindřicha Suka, který v r. 1969 

na požadavek ústředního výboru strany, aby propustil několik desítek lidí z ČTK v 

rámci nastupující normalizace, odpověděl tím, že z ČTK odešel.  

 

Proto vás velmi důrazně žádám, abyste v žádném případě onen bod b) 

neschvalovali, protože je zmatený, není spojen s žádným zákonným podkladem, a navíc 

není ani použitelný pro ČTK, Čs. rozhlas a Čs. televizi, i když podřízenost vládě zde 

určitá je, ale není taková, jak se domnívají autoři tohoto návrhu. 

 

Poslední můj požadavek je ten, aby se u bodu 1) hlasovalo odděleně v tom 

smyslu, že by se oddělilo - bere na vědomí a druhý odstavec, kdy konstatujeme, že 

komise splnila úkol, který pro ní vyplynul z usnesení č. 94 z ledna. 

 

Mohu dobře hlasovat pro to, že bereme na vědomí tuto zprávu. Rád bych 

hlasoval i o některých dalších bodech - např. 2 a), b), případně bod 3 písm. a), tak jak to 

navrhuje federální vláda, ale nemohu říci i já konstatuji, že komise splnila úkol, který 

vyplynul z usnesení, které jsme v lednu vydali. 

 

Já jsem pro to usnesení nejenom hlasoval, ale přímo jsem ho propagoval a jsem 

jeden z toho malého, asi 5-ti členného kolektivu poslanců, kteří připravovali návrh 

tohoto usnesení. A musím říci, že to bylo snad jedno z nejhorších usnesení, které tento 

parlament přijal, svou nepromyšleností. Byli jsme vedeni všichni svou dobrou vůlí a 

snad to je důvod, proč si mohu dovolit požádat ty, kteří byli postiženi tímto usnesením, 

o prominutí. Žádám o prominutí nejenom ty, o nichž jsem přesvědčen, že nebyli 

vědomými tajnými spolupracovníky Státní bezpečnosti, jako je to v případě Jana 
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Kavana, ale žádám o prominutí i ty, o nichž jsem se na základě studia spisů jako laik 

přesvědčil, resp. získal jsem dojem, že těmi spolupracovníky skutečně byli a že nemají 

v tomto parlamentě skutečně co pohledávat, protože způsob, jakým to bylo celé 

provedeno, byl nedůstojný tohoto parlamentu a tohoto nového demokratického státu. 

Děkuji. (Potlesk.) 

 

 

15.FS, 24.5.1991 

Místopředseda SN J. Sokol: Vážený pane předsedající, vážené Federální 

shromáždění, dovolte nejprve stanovisko klubu poslanců Občanského hnutí. 

 

StB a její agenturní síť byla a je nebezpečná této zemi. Skutečnost, že je třeba 

společnost chránit před touto hrozbou není ovšem možné oddělit od požadavku, aby se 

tak stalo zákonnou cestou, která bude respektovat základní ústavní principy. 

 

Již rozhodnutí Federálního shromáždění, které vyústilo v usnesení 94 z 10. 1. 

1991 nedomyslelo všechny důsledky, které z činnosti komise mohou vyplynout. 

Záznam v registru zakládá jisté vážné podezření, nelze jej však bez dalšího považovat 

za důkaz skutečné denunciační činnosti. Ústavními principy, které musíme a chceme 

respektovat, máme na mysli především právo každého člověka na ochranu cti a 

důstojnosti. 

 

Listina základních lidských práv a svobod, která byla přijata ústavním zákonem 

9. 1. 1991 zajišťuje v souladu s mezinárodními úmluvami, kterými je ČSFR vázána, 

každému právo na zachování jeho lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochranu 

jména (Čl. 10.). 

 

Demokratický stát, ve kterém právo vychází ze zásady presumpce neviny, musí 

právo na obranu zajistit dříve než k závažnému zásahu do práva na ochranu dojde. 

 

Satisfakce přiznaná neoprávněně označenému občanu teprve dodatečně nemůže 

už nikdy odstranit nepříznivé následky. Ze shora uvedených zásad je třeba vycházet u 
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všech občanů bez rozdílu. Prolomení těchto zásad nelze za současného právního stavu 

připustit. 

 

Poslanci klubu Občanského hnutí považují za nepřijatelné, aby Federální 

shromáždění jakkoli rozhodovalo o informacích souvisejících s StB a s její agenturní 

sítí dříve, než bude přijata zákonná norma, která by zacházení s takovými informacemi 

upravila.  

 

Jako klub Občanského hnutí proto podporujeme stanovisko vlády a znovu 

zdůrazňujeme naléhavost usnesení Federálního shromáždění, které už uložilo vládě 

příslušnou normu připravit. Tolik stanovisko klubu. 

 

Dovolte mi ještě jednu krátkou osobní poznámku. Po každé revoluční změně 

dochází také k jakési očistné vlně, která je přirozená a nezbytná. Ale historická 

zkušenost ukazuje, že při ní dochází k činům, za něž se pak další generace stydí. Často 

se v tisku i zde hovořilo o pronásledování Němců a Maďarů v roce 1945. Dovedu 

pochopit tyto výlevy, výbuchy revoluční spravedlnosti, které se v té době zdály tak na 

místě a tak oprávněné, ale mám hrůzu z toho, že se proti nim tehdy tak málo lidí 

dokázalo postavit. Jsem přesvědčen, že odtud vedla jedna z nitek k únoru 1948. 

 

Vážené Federální shromáždění, lidé s revolučním přesvědčením mohou mít na 

věc jiné názory. Obracím se především na ty z vás, kteří se hlásí k liberálním názorům. 

Prokažte je na místě a skutkem. Děkuji vám. (Potlesk.) 

 

Poslanec SL v. Benda: Jsem zmocněn k vám promluvit jménem poslanců 

Křesťansko - demokratické strany, jménem politické rady této strany a jménem 

republikového zastupitelského výboru, který je v období mezi sjezdy nejvyšším 

orgánem naší strany. 

 

Nejprve k případu pana doktora Michálka - pokládáme tento případ za tragický, 

lidsky i politicky a nikdo z nás se neodvažuje posuzovat míru viny, která na panu 

doktorovi Michálkovi eventuálně lpí, poněvadž nikdo z nás nemůže odpovědně 
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prohlásit, jak by se zachoval potom, co pan doktor Michálek prožil a v situaci a pod 

tlakem, pod jakým byl. 

 

Nicméně - a tady navazuji na slova předřečníkova - nicméně nám není znám 

žádný tlak, pod kterým by pan doktor Michálek byl v době, kdy přijal kandidaturu za 

poslance Federálního shromáždění, není nám znám žádný tlak, pod kterým by pan 

doktor Michálek byl v době, kdy přijal kandidaturu za poslance Federálního 

shromáždění, není nám znám žádný tlak, pod kterým by podepisoval souhlas s 

lustracemi a prohlášení, že neměl nikdy nic společného se Státní bezpečností, není nám 

znám žádný tlak, pod kterým by pan doktor Michálek byl přinucen odmítnout výzvu 

našeho nejvyššího stranického orgánu, aby se včas vzdal mandátu a zabránil tak 

zveřejnění svého jména a své skandalizace osobní a skandalizaci politických záměrů 

naší strany, která je s tím nutně spjata. Proto tedy, bohužel, musím konstatovat, že 

Křesťansko-demokratická strana nadále nepokládá poslance Michálka za poslance, 

který se řídí její základní politickou linií a v tomto ohledu nemůže ani za jeho dnešní 

vystoupení, ani za jeho případná vystoupení další přebírat odpovědnost. Opakuji, 

požádali jsme ho a vyzvali jsme ho, aby se svého mandátu vzdal. Domnívám se, že bylo 

nešťastné, velmi nešťastné, že tak neučinil. 

 

Pokud jde o návrh usnesení - naše stanovisko zůstává jasné. Nebude zde 

opakovat argumenty, které jsem zde přednášel již v lednu a které jsem od té doby již 

několikrát opakoval, proč se domníváme, že plošné zveřejnění prokazatelných a 

prokázaných tajných spolupracovníků Státní bezpečnosti je jediným řešením, které 

může ozdravit tuto společnost a vytrhnout ji z velmi komplikované situace, která se 

jinak povleče dlouhá léta, nebo dokonce desetiletí. Proto křesťansko - demokratičtí 

poslanci plně podporují návrh usnesení tak, jak byl předložen vyšetřovací komisí 17. 

Listopadu, včetně doplňků, které zde předložili zástupci Křesťansko - demokratického 

hnutí. 

 

Jako svojí osobní poznámku na závěr bych chtěl jenom dodat, že dnes se 

nerozhoduje mezi tím, jestli lustrace zastavit, riskovat eventuální rozkladné nebo 

demokratickému státu nepřátelské další působení těchto bývalých agentů a tajných 

spolupracovníků, nebo jestli jejich jména zveřejnit, nýbrž se rozhodujeme mezi tím, zda 
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na základě aktů vlády a Federálního shromážděni, aktů, podložených příslušnými 

zákonnými normami, provedeme kulturní a v souladu se zákonem realizovanou očistu 

našeho veřejného života, nebo jestli ponecháme věci volný průběh, budeme riskovat 

desítky a stovky dalších lustračních afér v každé krizové chvíli, protože - ať si nikdo 

nedělá iluze - tento proces už nelze zastavit. Příliš mnoho lidi i z oficiálních státních 

orgánů i z druhého břehu, ať už jsou to bývalí estébáci nebo zahraniční služby, nebo co 

já vím, kdo ještě všechno, příliš mnoho lidi je do věci zasvěceno. K tomu zveřejnění 

nakonec stejně tak či onak dojde a my už teď opravdu nestojíme před volbou zastavit 

nebo nezastavit, nýbrž stojíme před volbou provést zákonným způsobem nebo nechat 

věci, ať tedy probíhají mimo tento parlament, mimo vládu, mimo ústavní orgány 

republiky. Děkuji vám. (Potlesk.)  

 

Poslanec SN B. Doležal: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, obhájci 

vládního stanoviska se tu zabývali líčením neblahých událostí, které nastanou, když 

budou zveřejněny seznamy spolupracovníků Státní bezpečnosti. Z toho vyvozovali, že 

ve jménu takových nesporných společenských hodnot, jako je humanita, právní jistoty 

nebo dokonce liberalismus, je třeba zveřejnění zabránit. Já bych se rád na věc podíval z 

druhé strany - co se dá očekávat, resp. co se stane, když seznamy zveřejněny nebudou a 

když budeme i nadále improvizovat v této věci takovým způsobem, jako se 

improvizovalo dosud. 

 

Lidé, kteří v minulosti spolupracovali se Státní bezpečností budou i nadále žít v 

napjatém očekávání, kdy to na ně praskne, nebo - v tom horším případě - kdy je začne 

někdo vydírat, pokud už nebudou pro nějakého vyděrače pracovat. Myslím si, že na 

nezveřejnění seznamu nijak podstatně nevydělají. Ale je tu druhá závažná skupina lidí, a 

to jsou vlastníci kompromitujících informací.  

 

Celkem bych souhlasil s panem poslancem Uhlem, že bývalí pracovníci StB jsou 

z nich poměrně nejméně nebezpeční. Ale jsou tu zahraniční služby podobného 

charakteru, jako bylo StB. A pak jsou tu současné státní orgány, které mají k těmto 

informacím přístup. Budou tyto orgány (i jednotlivci v nich pracující) soustavně 

vystaveny takovému obrovskému pokušení těchto informací zneužít a využít ke svému 
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prospěchu, ať už politickému, nebo, pokud jde o jednotlivce, ryze osobnímu? Nechtěl 

bych např. naši křehkou vládu soustavně vystavovat takovému pokušení. 

 

Když seznamy neuveřejníme, nedá se počítat s ničím jiným, než, že informace, 

které by zveřejněním prosákly najednou, budou prosakovat díky lidskému faktoru, 

lidské nespolehlivosti postupně po mnoho měsíců, pro mnoho let. Vždy v okamžiku, 

kdy někdo neudrží jazyk za zuby nebo když se to někomu bude hodit do jeho 

politického krámu. Tady bohužel nemohu souhlasit s tím, co říkal pan poslanec Roman. 

Domnívám se, že zveřejní-li se seznam v úplnosti, je nebezpečí zmanipulovatelnosti 

daleko menší, než když se z něho vybírají jako rozinky postupně jednotlivé informace. 

Tímto postupným zveřejňováním bude celá naše společnost po měsíce a léta udržována 

v neurotickém napětí a v průběžné atmosféře honu na čarodějnice. Permanentní 

revoluce, ve které vlastně žijeme už rok a půl, se tím jen prohloubí a prodlouží. A já 

právě v jejím prohloubení a prodloužení vidím největší nebezpečí pro naši demokracii. 

 

Zveřejnění seznamu agentů není podle mého názoru akt mravního odsudku nebo 

nějaké mravní očisty, nebo není jím v první řadě. Je to ryze praktické opatření, jehož 

cílem je odstranit s definitivní platností jedno významné ohnisko napětí v naší 

společnosti, toto napětí vybít. Proto podporuji návrh usnesení Federálního shromáždění 

v jeho původní podobě. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.) 

 

 

17. FS, 2.10.1991 

Poslanec SN P. Toman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně 

poslankyně, vážení kolegové poslanci. Klub občanské demokratické strany projednal na 

svém zasedání návrh zákona, tisk 841. Považujeme za nezbytné zdůraznit, že to byl 

jeden z velice málo zákonů, u nichž projednávalo Federální shromáždění tzv. zásady. 

Již v zásadách a v jejich změnách jsme dali jednoznačně najevo, že vládní verze je pro 

nás naprosto nepřijatelná. Velmi nás mrzí, že vláda ke změnám zásad, které vzešly z 

jednotlivých výborů FS, nepřihlédla a předložila paragrafovaný návrh v podstatě přesně 

ve znění původních zásad. Naopak, přidala některá ustanovení díky jimž se vládní návrh 

začal nazývat velice nelichotivě, leč mnohdy velice trefně. 
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Čas, strávený při projednávání zásad pouze prodloužil dobu přijetí zákona a 

vinou vlády se stal pro nás časem zcela promarněným. Při předložení tisku 841 a 

projednáním v ústavně právních výborech i ve výborech ostatních jsme projednali s 

některými dalšími politickými kluby FS sérii pozměňovacích návrhů. Dovolte mi nyní, 

abych vám je předložil. 

 

Jedná se o pozměňovací návrhy, které společně předkládají Občanská 

demokratická strana, Křesťanské demokratické hnutí, Křesťanská a demokratická unie, 

Veřejnost proti násilí, Občanská demokratická aliance, Hnutí za samosprávnou 

demokracii I, Křesťansko demokratická strana, MKDH a někteří poslanci Slovenské 

národní strany. 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o větší souhrn pozměňovacích návrhů předložil 

bych je současně zpravodaji.  

 

Budu přednášet pouze pozměňovací návrhy a omezím se na velice stručné znění 

- myslím, že rozsáhlejší zdůvodnění návrhů přednesou ostatní poslanci. 

 

K § 1 doporučujeme tuto změnu: Navrhujeme, aby včetně názvu zákona, v 

celém textu zákona bylo slovo "podmínky" nahrazeno slovem "předpoklady" pro výkon 

povolání. Tato změna je v souladu se zákoníkem práce, § 46 odst. 1 písm. e) dávající 

možnost dát pracovníkovi z těchto důvodů výpověď. 

 

V odst. 1 d) se připojujeme k pozměňovacím návrhům VÚP Sněmovny národů. 

Stejně tak v odst. 1 e). V odst. 1 f) navrhujeme vypustit slovo " výlučným". 

 

Další změna v odst. 2. Navrhujeme toto znění: "Funkcemi podle § 1 odst. 1 b) se 

rozumí v Československé armádě a na FMO funkce s plánovanou hodností vyšší 

důstojník a generál a vojenští přidělenci." 

 

Další změna v odst. 3 § 1 - nakonec doplnit slova " funkce volených 

akademických funkcionářů, funkce schvalované akademickým senátem ".  



35 

 

 

 

 

V § 1 odst. 4 navrhujeme doplnit státní notáře a notářské čekatele. Tolik změny 

v § 1. 

 

Nyní navrhujeme změny v § 2 vládního návrhu. Z 80 % se jedná o zcela nové 

znění § 2. Tento by zněl v odst. 1: " předpokladem pro výkon funkce uvedené v § 1 je, 

že občan v období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 nebyl:". Zde vypouštíme formulaci o 

porušování lidských a občanských práv, protože jsme názoru, že členové KSČ, StB i 

LM se už svou příslušností k těmto organizacím na tomto podíleli. Čili nebyl: 

" a) příslušníkem SNB zařazeným ve složce StB 

b) evidován v materiálech StB jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, 

držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník StB 

c) vědomým spolupracovníkem StB." 

 

U této změny bych se trochu zastavil, neboť ji považujeme za zcela zásadní. 

Rozlišujeme zde, na rozdíl od vlády, tyto dvě kategorie: V první kategorii pod písm. b) 

stavíme rozhodnutí na pouhém faktu evidence, popřípadě registrace z toho důvodu, že 

považujeme registry svazků za věrohodné listiny. Evidence StB v tomto směru rovněž 

tak za věrohodné listiny k tomu, aby nám posloužily k účelu tohoto zákona. Občan se i 

poté může obrátit k soudu. V první fázi stavíme na registraci a pomíjíme komise, které 

by o tom měly rozhodovat, neodnímáme naprosto občanům možnost obrátit se posléze k 

nezávislému soudu o rozhodnutí. 

 

Pokud jde o písm. c), vědomým spolupracovníkem, odkážu na odst. 2 (co 

míníme vědomým spolupracovníkem). Jedná se o důvěrníka, kandidáta tajné spolupráce 

a tajného spolupracovníka důvěrného styku. Pouze v těchto kategoriích, kde není jistota 

věrohodností evidencí by rozhodovaly podle našeho názoru komise. (Předsedající 

předseda SN M. Šútovec: Chcel by som upozorniť, pán poslanec, že ste v šiestej minúte 

a musíte zrýchliť tempo.) Myslím, že se jedná o diskusní příspěvky. Pokud jde o 

pozměňovací návrhy, myslím, že dost těžko by mohla řečnická lhůta omezit právo 

poslance předložit pozměňovací návrhy, i když v podstatě přesáhnout řečnickou lhůtu. 

(Předsedající předseda SN M. Šútovec: Plénum si to tak odhlasovalo.) Požádal bych 

plénum, až mi vyprší lhůta, aby prodloužilo mou lhůtu. Pokud ne, dal bych 
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pozměňovací návrhy písemně. (Předsedající předseda SN M. Šútovec: Môže to prečítať 

niekto iný.)  

 

Já bych zatím pokračoval, ať neztrácím čas. Písm. d) - tajemníkem orgánu KSČ 

a KSS od stupně okresního nebo jemu na roveň postavenému výboru výše, členem 

předsednictva těchto výborů, členem ÚV KSČ nebo ÚV KSS, členem byra pro řízení 

stranické práce v českých zemích, členem Výboru pro řízení stranické práce, placeným 

předsedou ZO KSČ nebo ZO KSS 

 

e) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písm. d) na úseku politického 

řízení SNB 

f) příslušníkem LM 

g) členem akčního výboru NF po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 

1948 a prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968 

h) studentem na VŠ Dzeržinského při Radě ministrů SSSR pro příslušníky StB, 

VŠ ministerstva vnitra SSSR pro příslušníky VB, vyšší politické školy ministerstva 

vnitra SSSR nebo vědeckým aspirantem nebo účastníkem dlouhodobých kursů na 

těchto školách.  

 

Odst. 2, který upřesňuje, co míníme vědomou spoluprací. Vědomou spoluprací s 

StB se podle odst. l c) pro účely tohoto zákona rozumí, že občan byl evidován v 

materiálech StB jako důvěrník, kandidát tajné spolupráce nebo tajným 

spolupracovníkem důvěrného styku a věděl, nebo vzhledem k okolnostem vědět měl a 

mohl, že se stýká s příslušníkem SNB a podával mu zprávy formou utajeného styku 

nebo plnil jím uložené úkoly. Tolik ke zmíněnému § 2. Protože v mnoha směrech je § 2 

totožný s některými ustanoveními § 2 vládního návrhu, podáváme každé písmeno jako 

samostatný návrh. 

 

Další změna v § 3 - vypustit Sbor hradní policie písm. e, doplnit o písm. b, h. V 

§ 3 doplnit odst. 2 tohoto znění: " V odůvodněných případech může ministr vnitra 

ČSFR, ředitel FBIS, ředitel Federálního policejního sboru prominout podmínku podle 

odst. l a), pokud by její uplatnění narušilo důležitý bezpečnostní zájem státu a není tím 

ohrožen účel tohoto zákona. 
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Za závažnou změnu považujeme § 4, který upravuje, jak se jednotlivé okolnosti 

prokazují. § 4 by tedy byl tohoto znění: odst. 1 - skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 a) a 

b) dokládá občan osvědčením vydaným FMV, odst. 2 - skutečnosti uvedené v § 2 odst. l 

c) dokládá občan osvědčením vydaným FMV popř. nálezem komise podle § 10, odst. 3. 

Skutečnosti uvedené v § 2 odst. l d) až h) dokládá občan čestným prohlášením. 

(Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pán poslanec, opäť vás prerušujem, jedenásta 

minúta. Odhlasovali jsme si termíny. Navrhujem, aby ďalší z řečníkov tých strán, ktoré 

ste vymenovali, predniesli text, pokračovali do konca.  

 

Poslanec SN P. Toman: Další změny, které navrhují poslanecké kluby, se týkají 

§ 5. Jedná se pouze o legislativní změnu znění části věty za čárkou: "Předkládá 

osvědčení, čestné prohlášení, popřípadě nález vedoucímu tohoto orgánu nebo 

organizace. O vydání osvědčení žádá federální ministerstvo vnitro občan, pokud není 

dále uvedeno jinak." 

 

Paragraf 6 navrhujeme změnit v úvodu takto: " Na místo občana, který vykonává 

funkci uvedenou v § 1, žádá federální ministerstvo vnitra o vydání osvědčení." Dále by 

paragraf byl stejný. 

 

Další navrhovaná změna se týká odst. 4 § 6, a to třetího řádku, kde navrhujeme 

doplnit časovou lhůtu 7 dnů. Text by zněl: " požádá vedoucí do sedmi dnů ". 

 

Dále navrhujeme vložit za § 7 nový paragraf, který opět uvedené kluby považují 

za zcela zásadní změnu. Je to změna, která by umožňovala na rozdíl od vládního návrhu 

každému občanovi v Československu vyžádat si osvědčení federálního ministerstva 

vnitra o lustraci vlastní osoby. 

 

Paragraf 8 navrhujeme ve znění: 

" 1) Každý občan starší 18 let má právo si požádat federální ministerstvo vnitra o 

vydání osvědčení podle § 2 odst. 1 písm. a), b), c), popřípadě i nálezu podle § 12. 

2) Žádost o vydání osvědčení musí být opatřena kolkovou známkou v hodnotě 

200 Kčs." 
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Smyslem odst. 2, konkrétně kolku, je podle našeho názoru to, aby si každý 

občan zcela bezdůvodně nežádal o lustraci, kterou by si vyvěšoval doma jako diplom za 

závody 100 m, ale aby to bylo spojeno s určitým finančním nákladem. Pokud budete 

jiného názoru, finanční náklad tam rozhodně být nemusí. 

 

Další změnu navrhujeme v § 7, v předposledním řádku místo slov " s jejich 

jmenováním do funkcí " navrhujeme slova " v souvislosti s výkonem funkcí 

zakládaných jmenováním ". 

 

Paragraf 7 směřuje totiž pouze do nově jmenovaných, my to chceme rozšířit i na 

v současné době již obsazené funkce jmenováním. 

 

Další změnu navrhujeme v § 10 odst. 1 ve znění: " Pro ověření skutečností 

uvedených v § 2 odst. 1 písm. c) až h) se zřizuje komise." 

 

Jedná se jen o legislativní úpravu. Současně v § 10 navrhujeme za všechna slova 

"jmenuje" vložit "a odvolává". 

 

Další závažnou změnu navrhujeme v § 12. Doporučujeme zcela nové znění. Je 

to paragraf, který upravuje, kdy a ve kterém případě komise jedná a jaká je její 

pravomoc. 

 

" 1) Komise zahajuje řízení na základě návrhu, který 

a) může podat občan, který obdržel osvědčení o tom, že je osobou uvedenou v § 

2 odst. 1 c). (Jedná se tedy pouze o důvěrníky, KTS a tajné spolupracovníky důvěrného 

styku.) 

b) může podat občan, který tvrdí, že čestné prohlášení osoby vykonávající funkci 

uvedenou v § 1 je nepravdivé. Návrh musí být opatřen kolkovou známkou v hodnotě 

1000 Kčs. V případě, že tvrzení občana bude potvrzeno nálezem komise, tento poplatek 

se mu vrací." 

U tohoto ustanovení bych se rád zastavil. Vládní návrh totiž staví a zakládá 

většinu svých rozhodnutí v § 2 na pouhém čestném prohlášení, ale naprosto pomíjí 

možnost, co by nastalo, kdyby čestné prohlášení bylo nepravdivé, kdo by o tom rozhodl 
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a jaký by z toho plynul následek. Vládní návrh to skutečně neumožňuje. Proto 

navrhujeme, aby o nepravdivých čestných prohlášeních současně rozhodovala zřízená 

komise. Abychom předešli tomu, že by kdekdo posílal komisi návrhy, že ten a ten podal 

stoprocentně nepravdivé prohlášení, navrhujeme zaplatit kolek 1000 Kčs. V případě, že 

by se tvrzení ukázalo jako pravdivé, byla by tato částka navrhovateli vrácena. 

 

Paragraf 12: 

" 2) Komise vydává do 60 dnů ode dne doručení žádosti nález, ve kterém uvede, 

zda občan je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 c) až h). Nález musí být odůvodněn.  

3) Komise zašle nález občanovi, jehož se týká a současně o zaslání nálezu 

vyrozumí toho, kdo podal návrh na zahájení řízení. 

4) Je-li v nálezu uvedeno, že občan není osobou uvedenou v § 2 odst. 1 c), 

vyznačí se tato skutečnost ve všech evidencích a podkladech s tím, že s těmito 

evidencemi a podklady nelze ve vztahu k občanovi dále nakládat."  

 

Další změna je v § 13, který by zněl: 

" 1) Nesplňuje-li občan pro výkon funkce předpoklady uvedené v § 2, je mu 

povinna organizace dát výpověď podle § 46 odst. 1 písm. e) zákoníku práce nejpozději 

do 15 dnů ode dne ..." 

 

Další změnu navrhujeme v § 13 odst. 3, kde by bylo upřesnění uvedeného § 2 

odst. 1 písm. d) až h). 

 

Paragraf 17: Za slovo "údaje" doplnit slovo "skutkové". To je v souladu s 

výborem ústavně právním Sněmovny národů. 

 

Paragraf 18 a 19 odst. 2 navrhujeme zcela vypustit z důvodů, kterými se bude 

zabývat další řečník. Současně tak navrhujeme vypustit § 20 a § 21. Jejich nezbytnost 

pominula tím, že navrhujeme dát každému občanovi možnost požádat o vlastní lustraci, 

stejně tak novinářům, pracovníkům televize apod. 
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Poslední změna se týká § 22 odst. 1 třetího řádku. Šlo by o upřesnění paragrafu 

podle znění § 2 odst. 1 (bez jakýchkoliv písmen) a odst. 2 poslední řádek za slova 

"Slovenské republiky" doplnit slova "z důvodů uvedených v tomto zákoně".  

 

Vážené kolegyně a kolegové, to je souhrn pozměňovacích návrhů. Věřím, že 

jsem dodržel slovo a že jsem je příliš neodůvodňoval. Nebylo to ani zapotřebí. Myslím, 

že jednotlivé změny jsou prodiskutovány a v rámci rozpravy se o nich ještě dále 

diskutovat bude. 

 

Ještě jednou děkuji za možnost veškeré návrhy přednést. (Potlesk.) 

 

Poslanec SL V. Benda: Vážené Federální shromáždění, především chci jménem 

klubu Křesťansko demokratické strany a Liberálně demokratické strany, která byla před 

tím v tom výčtu opomenuta, vyslovit podporu lustračnímu - zjednodušeně řečeno - 

zákonu ve znění pozměňujících návrhů, které tady přednesl kolega Toman. 

 

Já bych rád připojil ještě dvě poznámky. První jménem našich klubů a druhá - to 

by byl víceméně můj osobní komentář. 

 

První poznámka se týká toho, že ve spleti paragrafů, sporů, technických dohadů 

o registrech, informacích atd. se nám často vytrácí smysl a cíl toho, co děláme. A já 

bych chtěl zdůraznit, že to co děláme není ani pomsta, ale ani spravedlnost, ani trest. Je 

to vysloveně otázka budoucnosti. My jsme nyní na velmi složité cestě od totalitního 

režimu k demokratickému, svobodnému a právnímu státu. Tato cesta není nezvratná a 

není ještě zdaleka vykonána. A právě v této situaci my si nemůžeme dovolit, aby 

představitelé, kteří se nepochybně podíleli na zločinech komunistické strany jako její 

vysocí odpovědní funkcionáři a jako její úderné zbraně v podobě státní bezpečnosti a 

Lidových milicí, aby tito lidé nadále konspirovali proti demokratickému vývoji. To 

prostě není možné. My jsme jim tuto šanci dali, první rok po listopadu se víceméně o 

těchto věcech mlčelo a výsledky jsou katastrofální a vidíme je všude okolo sebe. Právě 

proto, abychom dospěli tam, kam dospět chceme, abychom naše národy vyvedli z té 

bludné minulosti v jaké byly, musíme určitá opatření provést. A nejsou to opatření 
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trestní, nýbrž jenom nejvyšší místa ve státě dočasně ochraňujeme před přítomností 

těchto lidí a před jejich možnými pikli. 

 

Chci ještě hovořit k otázce § 18 a hlavně 2. odstavce § 19 vládního návrhu. 

Myslím, že něco takového je naprosto nehorázné. Tady se stále dovoláváme 

mezinárodního práva, lidských práv a záruk Ústavní listiny práv, a tady budeme 

postulovat trestní sazbu za zveřejnění pravdy. To je jaksi škrtnutí veškeré svobody 

tisku, veškeré svobody informací, veškerého práva na informace - jestliže pouhé 

zveřejnění pravdy může novináři, ne úředníku ministerstva vnitra, pověřeného státním 

tajemstvím, ale novináři nebo komukoliv může přinést 3 roky vězení. Uvědomte si 

případ, že budu znát svého donašeče, který mi 20 let ničil život a po účinnosti tohoto 

zákona - kdyby byl takto přijat - když budu konstatovat, že ho znám, nebo si seženu 

nějaký donašečský dopis nebo prostě zveřejním tuto skutečnost, tak si půjdu sednout já 

a nikoliv ten donašeč. (Potlesk.) 

 

To je prosím šílené a nepřípustné a já myslím, že právě z tohoto důvodu tento 

zákon nese v zákulisí označení zákon na ochranu StB, nikoliv lustrační zákon. Já s 

plným vědomím toho, co říkám, zde prohlašuji na adresu všech občanů této země, že 

pokud bude zákon přijat s odstavcem 2 § 19, tedy s trestní sankcí proti těm, kdo by 

zveřejnili údaje o Státní bezpečnosti, že jsem připraven využít dobrodiní dosud platné 

ústavy čl. 51, podle níž je cokoliv řekneme z tohoto pódia, beztrestné - nezávisle na vůli 

sněmoven, to není otázka imunity, to je otázka ústavního práva být pokárán pouze 

imunitním výborem, ale nikoliv jakkoliv dále stíhán - prohlašuji, pokud by takový 

zákon vstoupil v platnost a kdokoli by předložil věrohodné materiály a bohužel to budu 

já, a nikoli objektivní státní komise, kdo posoudí jejich věrohodnost, že je já i moji 

přátelé budeme z tohoto pódia pravidelně zveřejňovat, a tak tedy obcházet takovýto 

zákon, který pokládám za naprosto nemravný. (Potlesk.)  

 

Poslanec SN J. Sokol: Pane předsedající, vážené Federální shromáždění, vážení 

hosté, ač to bylo Občanské hnutí, z jehož iniciativy tento zákon vznikl, nemluví se mi k 

němu lehce. Dovolte mi tedy nejprve několik osobních slov. Vám mladším se snáze 

mluví o tom dlouhém období, které máme, chvála Bohu, za sebou, protože jej vidíte 

jako jeden uzavřený celek a může se vám zdát, že to je všechno jedna a tatáž věc. My, 
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kteří jsme tuto dobu prožívali, si takový pohled nemůžeme dovolit. Mluvím ze 

zkušenosti a nyní prosím, abyste mi prominuli tato slova, vím ze zkušenosti člověka, 

který býval ve třídě jediný, kdo nebyl v Pionýru, kdo nebyl členem ČSM, později SSM 

atd. A přece právě z tohoto pohledu musím říci, že nemohu přenést přes srdce, aby se 

celá tato doba zabalila do jednoho pytle a označila jako jedno období komunismu. A 

zejména, aby se o všech, kteří se této doby zúčastnili, na druhé straně než jsme stáli my, 

abychom tyto lidi označili - všichni jsou stejní. 

 

Vážení přátelé, byl bych rád, kdybyste mi tuto zkušenost věřili. Nemohu chtít po 

mladších, aby ji sdíleli, protože ji neudělali. Ale byl bych rád, kdybyste mi věřili, že my 

starší ji takto prožíváme. Bylo tady řešeno, že smyslem tohoto zákona není postih a není 

trest. Kolega Benda mluvil o tom, že se nejedná o pomstu. To jistě ne. Ale odvolal bych 

se na to, o čem mluvil pan zpravodaj kolega Farkaš, že smyslem tohoto zákona není 

trestní odpovědnost. Domnívám se, že je velmi důležité, abychom tento fakt samotným 

zněním, na kterém bych také rád trval, samotným zněním zákon nezpochybnili. To 

znamená, účelem tohoto zákona není zúčtovávat odpovědnost za to, co tu bylo, protože 

potom by to skutečně musel být zákon povahy trestní, ale naopak, jak zde zdůraznil 

kolega Benda - obrana demokracie dnes a do budoucna. 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, nemohu si pomoci, ale nemohl bych 

považovat za obranu demokracie, kdyby tento zákon postihoval lidi, kteří se o vytvoření 

demokracie v naší zemi podstatně zasadili, kteří se proti komunismu dokázali bránit v 

dobách, kdy většina z nás z toho měla strach.  

 

Proto bych na vás apeloval, abyste na tuto stránku věci dávali při hlasování 

dobrý pozor, protože kdybychom tento fakt přehlédli, zpochybníme platnost, 

přípustnost a demokratičnost zákona samého. 

 

Naše veřejnost od zákona samozřejmě očekává ještjiné věci, praktičtější, 

zejména pohyb, praktické změny na vedoucích místech, v institucích, podnicích atd. Byl 

bych rád, kdyby k tomu zákon přispěl, ale zároveň chci varovat před přílišným 

optimismem. Zkušenost totiž ukazuje, že lidé, kteří budou postiženi na základě 
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jakýchkoli vnějších kritérií, nejsou často titíž, se kterými jsme měli ty nejhorší 

zkušenosti. 

 

Pracoval jsem na nejrůznějších místech a setkal jsem se s řadou lidí, ze kterých 

jsem měl léta strach. Vsadil bych se s kýmkoli z vás, že nikdo z nich nebude zapsán v 

rejstříku svazků. 

 

Vážení kolegové, promiňte mi, že zde hraji nepopulární roli brzdiče jakéhosi 

nadšení. Ale je-li něco právě v tomto vážném bodě nebezpečné, bylo by to jakési bojové 

nadšení. To jsme totiž zažívali v nejhorších obdobích celého tohoto období, právě toto 

bojové nadšení, a já, když je vidím, mám vždy znovu strach, ať má jakoukoli podobu. 

 

Vážení kolegové, vážené kolegyně, jménem klubu Občanského hnutí mohu říci, 

že budeme podporovat lustrační zákon, bude-li zaručeno, že se nestane zákonem 

odplaty, pomsty a nespravedlnosti. Děkuji vám. (Potlesk.) 

 

Poslanec SN P. Uhl: Paní a pánové, ve svém úvodním projevu ministr Langoš 

připomněl, že navrhovaný zákon je v souladu s Úmluvou č. 111 Mezinárodní 

organizace práce, kterou také Československo ratifikovalo. Vzhledem k tomu, že mám v 

tomto směru určité pochybnosti a vím, že ministr práce a sociálních věcí Petr Miller se 

touto problematikou obsáhleji zabýval, rád bych ho požádal, aby uvedl podrobnosti k 

této otázce. 

 

Mám sedm pozměňovacích návrhů. V § 10 odst. 3 - je to v tisku 841 místo slov 

"po dvou členech komise jmenuje předsednictvo ČNR a předsednictvo SNR..." slova 

"po třech členech komise jmenuje předsednictvo ČNR a předsednictvo SNR...". Tím by 

se komise rozšířila o další dva členy, a to členy, kteří budou jmenováni nikoliv 

exekutivou, ale legislativními sbory. Je to velmi důležité. Dosavadní poměr je 7 ku 6, 7 

členů jmenovaných parlamenty a 6 členů jmenovaných exekutivou. Poměr by se zlepšil 

a tato mimořádná komise, která nahrazuje soud, by byla věrohodnější.  

 

Druhý návrh: do § 10 odst. 3 doplnit na konec větu: "Členové komise jmenovaní 

ministry a ředitelem FBIS musejí mít dokončené vysokoškolské právnické vzdělání; pro 
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účely tohoto zákona se za ně nepovažuje vzdělání získané na Vysoké škole SNB." - Tím 

sleduji zkvalitnění komise, přičemž se předpokládá, že členové, kteří budou jmenováni 

parlamenty, tedy národními radami a Federálním shromážděním, toto vzdělání nutně 

mít nemusejí. 

 

Třetí návrh: V § 11 odst. 1 vypustit druhou větu: "Jednání komise je neveřejné." 

A doplnit nový čtvrtý odstavec do téhož § ve znění: " 4) Jednání komise je neveřejné, 

pokud občan, jehož se řízení týká, písemně nepožádá, aby bylo veřejné. Je-li jednání 

veřejné, platí o veřejnosti jednání komise přiměřeně trestní řád." 

 

Dosavadní odstavec 4 přečíslovat na odst. 5. Sleduji tím ochranu těch lidí, kteří, 

pokud si to budou přát, mají právo na veřejný proces. Právo na veřejnost procesu je 

jedním ze základních práv při procesním řízení. 

 

Čtvrtý návrh: Navrhuji zařazení do § 12 dvou odstavců, které zmírňují zákon. Je 

to odst. 3: "Prokáže-li občan, který jinak nesplňuje podmínky pro výkon funkce, které 

jsou uvedeny v § 2, že poté, kdy přestal být v postavení osoby uvedené v § 2 odst. 1 

písm. a) až e), byl postižen za činy uvedené v § 1 zákona č. 119/1990 Sb. o soudních 

rehabilitacích, a že byl podle tohoto zákona účasten rehabilitace, rozhodne komise, že 

podmínky pro výkon funkce uvedené v § 1 splňuje." 

 

Doplnit nový odstavec 4 tohoto znění: 

" Dojde-li komise k závěru, že občan, který byl v postavení osoby uvedené v § 2 

odst. 1 písm. a) až e), prokázal, že během tohoto postavení se podílel na potlačování 

lidských a občanských práv 

a) pod vlivem hrozby a nátlaku a zároveň, že újma, kterou tím způsobil jinému, 

byla nepoměrně menší než újma, která mu hrozila, nebo 

b) jako mladistvý anebo ve věku blízkém věku mladistvých, může komise 

rozhodnout, že podmínky pro výkon funkce uvedené v § 1 splňuje." 

Zde je to fakultativní, zde komise pouze může. To má několik legislativních 

důsledků, z nichž nejdůležitější je doplnění § 12 písm. c) v odst. 1, že se zahajuje řízení 

také na návrh občana, který vykonává nebo podle § 5 má vykonávat funkci uvedenou v 
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§ 1 a který požádal o vydání nálezu podle odst. 3 nebo 4. Pro krátkost lhůty, která je mi 

vyměřena, další čtyři legislativní odkazy předávám písemně.  

 

Pátý návrh: V § 19 odst. 2 za první slovo tohoto odstavce, to je slovo "kdo" 

doplnit slova "bez předchozího písemného souhlasu občana". Tam jde o zveřejnění, 

zase s předchozím písemným souhlasem občana takové zveřejnění je možné. 

 

Šestý návrh - § 23, změna slov "31. prosince 1996" za slova "31. prosince l995".  

 

Poslední sedmý návrh je jen jazyková úprava. Bez hlasování žádám, aby v § 10 

odst. 1 ve druhé větě byla vypuštěna ze slov "a z dalších členů" předložka "z". 

 

Poslanec SN B. Doležal: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh 

zákona, jak byl vládou předložen, skýtá řadu příležitostí k zásadním výhradám. Poslanci 

LDS se připojují k pozměňovacím návrhům, jak je přednesl pan poslanec Toman, jako k 

minimální variantě. Viděli bychom rádi, kdyby zákon šel ještě dál. 

 

Chtěl bych se zmínit o dvou problémech, z nichž první považuji za klíčový - a 

už zde o něm byla také řeč, mluvil o něm pan poslanec Minárik a pan poslanec Huml. 

 

Za rozhodující důvody, proč je zapotřebí problém lidí starého režimu, především 

pracovníků Státní bezpečnosti, jednoznačně vyřešit, považuji důvody praktické, nikoliv 

důvody morální, důvody nastolení spravedlnosti. Chci upozornit na jeden aspekt věci, 

pokud jde o spolupracovníky Státní bezpečnosti. Tito lidé zastávali postavení, jež je 

všeobecně považované za opovrženíhodné. Přitom veřejnost o nich dodnes neví a oni 

sami mají silný zájem na tom, aby se to nikdy nedověděla. Ten, kdo jejich malé 

tajemství zná, například ze své profese, s nimi může velmi snadno manipulovat. 

 

Nářky nad chystaným porušením lidských práv těchto osob ze strany zástupců 

vládnoucích stran mi připadají ne zcela věrohodné, řekl bych skoro účelové, v situaci, 

kdy případná spolupráce se Státní bezpečností může být podle zákona dobře známa 

nadřízeným bývalých agentů, nikoliv však veřejnosti. A nemusím snad zdůrazňovat, že 
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§ 18 a 19, když pominu jejich absurdnost, jsou navíc nepříliš účinnou zábranou, protože 

nijak nepostihují různé poloanonymní a anonymní způsoby šíření informací. 

 

Aby se zabránilo možné manipulaci, je třeba jména spolupracovníků StB 

zveřejnit. Uzákonění celoplošné publikace těchto jmen navrhl poslanec Huml a já bych 

s ním souhlasil, ale zdá se mi být daleko šikovnější návrh, který jsme dostali v 

materiálech a který navrhovaly výbory pro životní prostředí. Tento návrh spočívá ve 

změně § 4 zákona tak, že by odstavec 1 § 4 zněl: " Skutečnosti o osobách podle § 2 

odst. 1 písm. a) a b), (to znamená příslušníci Státní bezpečnosti a první skupina agentů, 

spolupracovníků Státní bezpečnosti) - skutečnosti o těchto osobách uvedených v 

evidenci federálního ministerstva vnitra budou zveřejněny, za druhé podklady pro 

prokazování skutečností uvedených v § 2 odst. 1 písm. c) - to je ta druhá skupina 

spolupracovníků Státní bezpečnosti - dokládá občan osvědčením vydaným federálním 

ministerstvem vnitra nebo nálezem, který vydává komise - § 10, a za třetí skutečnosti 

uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až ... dokládá občan čestným prohlášením.  

 

Ještě bych k tomu chtěl říci, že pokud by se navrhovatel nebo autor tohoto 

návrhu sám nepřihlásil - já zde nechám návrh písemně - tak bych si návrh osvojil. 

 

Další důvod, který hovoří pro celoplošné uveřejnění v případech, kdy o 

věrohodnosti zápisu v registru svazků nemůže být pochyb, je, že se velmi rozrůstá 

seznam funkcí § 1, odst.1. Těch funkcí, pro něž zákon stanoví ony "některé další 

podmínky". Když byl např. zákon projednáván v zahraničních výborech, navrhl jeden 

poslanec, aby se sem zařadili i zřizovatelé soukromých škol. Něco takového se stane 

naprosto přebytečným, bude-li mít veřejnost, občané, dost informací k tomu, aby se 

sami rozhodli, zda své děti podobné škole, kterou řídí bývalý příslušník StB, svěří, nebo 

ne. Rovněž v případě různých bulvárních plátků víceméně obskurního obsahu a 

charakteru bude veřejná informovanost o minulých úvazcích jejich odpovědných 

pracovníků dobrým vodítkem pro čtenáře, jakou pozornost mají těmto tiskovinám 

věnovat a jakou váhu mají přikládat informacím v nich obsaženým. Z liberálního 

hlediska se mi zdá být tam, kde je to možné, vhodnější zaručit informovanost občana a 

spolehnout se na jeho soudnost, než vytvářet složitý systém zákazu a omezení.  
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Souhlasím dále s rozšířením výčtu funkcí uvedených v § 2 odst. 1, přičemž za 

zvlášť důležitý považuji návrh hospodářských výborů, aby sem byli zahrnuti i vedoucí 

představitelé politických stran NF od úrovně okresů výše. Děláme často bezděčně zcela 

nezdůvodnitelné rozdíly mezi komunisty a jejich satelitními stranami. Tyto strany byly 

v roce 1948 nikoliv de iure, ale de facto zlikvidovány, a to, co z nich poté zbylo, byla 

jen potěmkinská kulisa, zabydlená do značné míry agenty StB. Jejich obroda bude 

velmi obtížná a dlouhodobá, je-li vůbec možná. V zájmu spravedlivosti bude ovšem 

nutné modifikovat postup vůči těm, kteří se politicky angažovali v letech 1968-1969 a v 

důsledku této své angažovanosti byli poté z rekriminovaných míst odstraněni.  

 

Zdá se mi, že návrhy, které tu přednesl pan poslanec Fišera, jdou příliš daleko a 

jsou příliš měkké. Domnívám se, že v tomto případě je nutné individuálně zvážit každý 

jednotlivý případ, a že touto úlohou by mohla být pověřena komise podle § 10. Občan 

by měl mít právo obrátit se na ni se žádostí, aby v jeho případě byla zmírněna tvrdost 

zákona. 

 

Navrhuji tedy následující znění § 4 odst. 4: " Pokud by občan pozbyl funkce 

uvedené v § 2 odst. 

 

1 písm. d) až ... v období po 21. srpnu 1968 v důsledku svých politických 

postojů v letech 1968-1969, může se obrátit na komisi zřízenou podle § 10 a požádat, 

aby v jeho případě byla zmírněna tvrdost zákona. Komise posoudí každý případ 

individuálně." 

 

Nejde tedy o spolupracovníky a příslušníky Státní bezpečnosti, ale o ostatní 

povolání, která zahrnuje § 2 odst. 1.  

 

Návrhy, které jsem zde tlumočil, jsou návrhy obou poslanců LDS. Děkuji za 

pozornost. 

 

Poslanec SL F. Michálek: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, 

vážení páni poslanci, vážení hosté. Veden okolnostmi považuji za nutné vyjádřit se k 

návrhu zákona o lustracích. Je mimo všechnu pochybnost zbavit naši společnost bahna 
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minulosti formou očisty v zájmu rodící se demokracie. Stojíme před velikým dilematem 

při řešení tohoto problému. Musíme rozhodnout, zda se budeme řídit zásadou v právním 

řádu obvyklou, to znamená sine ira et studio, nebo použijeme druhého principu fiat 

iusticia pereat mundus. Ať žije spravedlnost, i když by měl svět zahynout.  

 

Jistě nám všem záleží na tom, aby tento proces proběhl důstojně a aby odpovídal 

našim kulturním tradicím. Jeho řešení nevidím jen v omezení výkonu funkcí 

jednotlivců, kteří mohou být různě označováni, úředně slušně, ve vězeňském slovníku 

jako fízlové, shazovači, konfidenti, denuncianti, donašeči, ale především v odhalení a 

potrestání těch příslušníků StB, kteří se podíleli na zločinech, pronásledování a 

terorizování odpůrců z politických, hospodářských, náboženských důvodů. Tyto zločiny 

musí být prohlášeny za nepromlčitelné. Není účinku bez příčin. Neodstraníme-li 

příčiny, nedosáhneme cíle, který tento vládní návrh sleduje. 

 

Na druhé straně bych radikálům položil otázku. Kde jste byli tenkrát, kdy v této 

zemi řádil teror pod kontrolou sovětských poradců a řízený sovětskými velvyslanci, z 

nichž téměř všichni měli až excelentní styky se sovětskou bezpečností NKVD i NKGB 

a KGB. Stíhat agenty není tak riskantní a nebezpečné, jako stíhání původců. 

Posttotalitní jazyk mnohých je jazykem totalitním. Rozšířit lustrace rovněž na 

příslušníky Národní fronty, to znamená na politické strany, to by znamenalo rozšířit 

lustrace také i na ostatní společenské organizace, což považuji za nesmyslné, protože 

budeme destabilizovat celou společnost. 

 

Koho bohové chtějí potrestat, toho raní slepotou. Nezapadej slunce nad hněvem 

vaším. Děkuji za pozornost. 

 

Poslanec SN M. Ransdorf: Pane předsedající, dámy a pánové, v 

Československu se hodně mluví o cestě do Evropy. Je sice pravda, že federace se nám 

mezitím nebezpečně mění na konfederaci, a jedinou konfederací na světě je africká 

Senegambie. Ale přece jenom jsme už do Evropy vykročili. 

 

Ale přijde na to, do kterého evropského století se chceme dostat. Rok 1992 totiž 

není jen rokem Evropy, ale také výročím objevení Ameriky, které zahájilo - podle 
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teologa Duchrowa - největší genocidu v dějinách, za aktivní účasti španělské a 

portugalské inkvizice, dobu obludné intolerance. Z projevu pana Tomana na mě dýchl 

právě duch inkvizice, a to i formulačně. (Smích v sále.) 

 

Obránce inkvizice Marcelino Menendes Pelayo se vyslovil, že nesnášenlivost je 

"nutným znakem zdravého lidského rozumu". Návrhy, které tu přednesl pan Toman, 

stojí v jedné řadě se způsobem vidění tohoto španělského historika. A přece jsou jiné 

věci, ze kterých bychom si měli brát ze Španělska příklad. Především to, jak se mu 

podařilo cestou celonárodního konsensu zvládnout přechod k pluralitní demokracii a 

efektivní tržní ekonomice. 

 

Návrhy pana Tomana pokládám i za nepraktické. Povedou k nárůstu 

byrokratismu a i vůdce ODS pan Václav Klaus ve svém "Poučení ze španělských 

reforem" s porozuměním cituje výrok bývalého španělského ministra financí Guillerma 

de la Dehesy: "Čím slabší je byrokracie, tím větší je naděje na úspěch." 

 

Možná se ale autoři lustračního velkoprojektu shlížejí v Americe. Nic proti 

tomu. Je to země, jejíž velikost je spojena s tím, že dávala prostor všemožným 

experimentům a vylučovala teorii jediné možné cesty. Ale neměli bychom se inspirovat 

honem na čarodějnice z doby maccarthyismu, který sledoval vytvoření konformního 

společenského prostředí v USA. Joseph McCarthy rozjel vlnu vyhošťování, zřizování 

koncentračních táborů, čistek v armádě, v církvi, ve státní správě. 27. dubna 1953 byla 

přijata známá instrukce 10 450. Na černé listině se ocitlo 279 organizací. V lednu 1953 

začalo snímání otisků prstů u státních zaměstnanců. Prověrkou loajality tehdy prošlo 10 

miliónů Američanů a náklady na to činily 350 miliónů dolarů. A agent nebyl odhalen 

ani jeden! Vše vrcholilo obviněním bývalého prezidenta Trumana a pokusem 

McCarthyho v roce 1954 o odsouzení "dvaceti let zrady demokratů" na půdě Kongresu. 

 

Kvůli těmto extrémistům byla ohrožena soudržnost NATO, mírová koexistence i 

zahraniční obchod. Šlo to tak daleko, že napadli článek 5 Listiny práv. Právem historik 

Potter nazval knihu o době maccarthyismu Dny hanby. 
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Marně Adlai Stevenson vyzýval: "Mluvme rozumně s americkým lidem." Bylo 

to stejně marné, jako když dnes někteří českoslovenští činitelé vyzývají k rozumnému 

dialogu. I pan prezident, bohužel zatím bezvýsledně, varuje před tak zvanou 

permanentní revolucí a jejími možnými následky. 

 

Jak říká Friedrich Nietzsche: "Šílenství je u jednotlivců vzácností, avšak u 

skupin, národů a dob pravidlem." (Ojedinělý potlesk.) 

 

Mluví se právem o nebezpečí totality. Ale americký prezident Truman o tom 

řekl slova, která platí i pro země bývalého sovětského bloku: "Sémě totality klíčí v bídě 

a nedostatku, množí se a roste v nedobré půdě bídy a sváru. Vyroste do plné šíře, když 

naděje lidu na lepší život je mrtva. Musíme udržet tuto naději při životě." 

 

Ano - totalitě zabráníme nikoliv lustrační mánií, ale tím, že dokážeme řešit 

konkrétní problémy této země, dát lidem práci, zabránit rozpadu ekonomiky, rozkrádání 

národního bohatství, vytváření křiklavých sociálních rozdílů. Lidé šli na ulice v 

listopadu 1989 proto, že už měli dost planých řečí. I dnes dávají přednost řeči faktů před 

kouřovými clonami. Vědí, že lustrace mají odpoutat pozornost od potíží ekonomické 

reformy.  

 

Doufám, že tento parlament odmítne zákon o zákazu výkonu povolání jako věc, 

která je mimo rámec československého právního řádu i mimo mezinárodní standardy 

lidských práv. V opačném případě by platil výrok Tita Livia, že "jako vždy zvítězila 

větší strana nad lepší". (Potlesk.) 

 

Pro případ, že by se tak stalo, předkládám následující pozměňovací návrh: 

§ 2 nový odst. 3: "Podmínkou pro výkon funkce uvedené v § 1 je to, že občan 

nemá záznam v rejstříku trestů (s výjimkou hlavy I trestního zákona)." 

§ 4, nový odst. 3: "Občan je povinen před nástupem do veřejné funkce předložit 

prohlášení, že nebyl spolupracovníkem žádné zahraniční zpravodajské nebo výzvědné 

služby." 

§ 4, nový odst. 4: "Občan je povinen před nástupem do veřejné funkce a po 

odchodu předložit majetkové přiznání." 



51 

 

 

 

 

Moje návrhy sledují jediný cíl: morální očistu veřejného života. V tomto 

parlamentu se hodně mluvilo o morálce. Dokažme, že to nebyla jen prázdná slova. 

 

Poslanec SN B. Doležal: Já mám malou věcnou poznámku k tomu, co tady říkal 

poslanec Sacher. Já nerozumím logice jeho vystoupení. Když nemůžeme postihnout 

všechny viníky, tak nám nezbývá, než nechat všechno plavat. To se mi nezdá být věcné. 

To, že lidská spravedlnost je nedokonalá, neznamená podle mého názoru, že bychom na 

ni měli úplně rezignovat. (Potlesk.) 

 

Poslanec SN P. Uhl: Pane předsedající, paní a pánové, nejenom předseda 

Federálního shromáždění Alexander Dubček, ale i já jsem se obrátil na mezinárodní 

orgány s žádostí o expertízu k navrhovanému zákonu. Působím nyní v jedné pracovní 

skupině komise OSN pro lidská práva v Ženevě - je to pracovní skupina pro svévolná 

zadržení. Předseda naší skupiny prokurátor Generální prokuratury Francouzské 

republiky Louis Joinet je zároveň předsedou podkomise, která již léta působí v rámci 

komise OSN pro lidská práva a která se zabývá diskriminací a otázkami menšin. 

 

Pozměňovací návrhy, které jsem včera předložil, jsou většinou z jeho podnětu. 

Jde jak o zkvalitnění nezávislé komise, o princip veřejnosti jejího jednání, tak o obě 

zmírňující ustanovení, která jsou analogická ustanovení trestního zákona o 

polehčujících okolnostech. Abych pak předešel kritice těch, kteří zpochybňují 

konzultaci na úrovni mezinárodních institucí zabývajících se problematikou lidských 

práv, uvádím, že překlad návrhu zákona do francouzštiny jsem zaplatil z částky, kterou 

měsíčně dostává každý poslanec na věcné náklady. Jsem však srozuměn s tím, že 

překlad návrhu zákona pro pana La Pergolu byl eventuálně financován z prostředků 

Federálního shromáždění.  

 

Pozorně jsem vyslechl pozměňovací návrhy, které jménem ODS a několika 

dalších klubů přednesl poslanec Petr Toman. Jsem z nich doslova zdrcen. Právní úpadek 

naší společnosti je ilustrován například tím návrhem, v němž vědomá spolupráce 

sporných kategorií spolupracovníků StB, to znamená důvěrníků, kandidátů tajné 

spolupráce a tajných spolupracovníků důvěrného styku, je vymezována nejen tak, že 

tento spolupracovník věděl, že se stýká s příslušníkem SNB - všimněte si toho slova, 
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příslušníkem SNB, nikoliv StB, to znamená třeba i s příslušníkem Veřejné bezpečnosti - 

nýbrž i tak, že to sice nevěděl, ale vzhledem k okolnostem o tom vědět měl a mohl. 

Spolupráce bezděčná a nevědomá má nyní být zákonem povýšena na spolupráci 

vědomou. A s tím se ztotožňuje, podle výčtu klubů podporujících tento návrh, snad 

polovina poslanců tohoto shromáždění.  

 

Paní a pánové, vzpamatujte se! Žádný z předložených návrhů ODS a dalších 

klubů není návrhem upevňujícím právní stav a právní stát. Budou-li tyto návrhy přijaty, 

bude to mít těžko odhadnutelné důsledky pro československou společnost. Osobní a 

politické boje poškodí snahy o upevňování demokratických poměrů a uskutečňování 

ekonomické reformy a tržního hospodářství. Základem pro uskutečnění nové teorie 

zostřování třídního boje v průběhu revoluce, kterou přednesl poslanec Václav Benda, 

aniž ji takto nazval, a která je přesto nástrojem zcela obyčejného stalinismu a 

totalitarismu, je především základní pozměňovací návrh ODS a dalších klubů. Je to 

požadavek na vypuštění individuálního přezkoumávání každého, kdo v postavení 

taxativně vyjmenovaném v ustanovení § 2 navrhovaného zákona porušoval základní 

lidská práva a svobody. Tato individualizace je nutná. Bez ní dojde k hromadnému 

výskytu nespravedlivých aktů, proti nimž se slušní a stateční lidé budou bránit tak, jako 

my jsme se bránili za Husáka a za Jakeše. Postupným spojováním naší země s 

mezinárodními společenstvími evropskými a světovými vzniknou pro takovou obranu 

lidských práv lepší podmínky, než tomu bylo v 70. a 80. letech. 

 

Paní a pánové, nenechte se obloudit falešnými argumenty. Chcete opravdu 

naslouchat hlasu lidu tak, jak to žádal poslanec Mlynárik, lidu, jehož značná část žádá 

plošnou lustraci a její zveřejnění? Poslechnete tohoto hlasu i tehdy, bude-li se dožadovat 

xenofobních nebo rasistických postulátů? Poslechnete tohoto hlasu i tehdy, bude-li se 

dožadovat, a většina tento názor zastává, obnovení trestu smrti? Jakkoliv jsem se s T. G. 

Masarykem politicky v mnohém rozcházel, byl pro mne vždy velkým vzorem 

intelektuála, který neváhal i dlouhá léta zastávat nepopulární a menšinové názory proti 

bezpráví, sprostotě a obskurantismu. V parlamentní demokracii máme tuto povinnost 

prosazovat právo, spravedlnost a obyčejnou lidskou slušnost my všichni, neboť jsme k 

tomu byli lidem této země zmocněni a byly nám dány všechny možnosti k tomu, 
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abychom jednali neemotivně, racionálně a abychom zvážili všechny důsledky svých 

rozhodnutí s plnou odpovědností našich mandátů. 

 

Navrhovaný zákon nemá být touhou po trestu, odplatě či pomstě. Nemyslete na 

ty, jak vás k tomu vyzýval poslanec Ladislav Kováč, kteří byli postiženi totalitní 

diktaturou, kteří byli vyhazováni z práce, kteří byli pronásledováni policií, kteří byli 

vězněni. Nemyslete na ně v tom smyslu, že je třeba potrestat ty, kteří tyto újmy 

způsobily. Myslete na ně v tom smyslu, že bezprávné situace, v nichž žili anebo i 

umírali, se již nikdy nesmějí opakovat. A to lze zajistit jen cestou práva, cestou ochrany 

lidských práv, nikoliv jejich dalším porušováním. Trest podle trestního zákona může 

postihnout jen ty, kteří se před listopadovou revolucí dopouštěli trestných činů 

veřejných činitelů, trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti, trestných činů 

hospodářských, pokud tyto činy byly trestnými již v době, kdy byly spáchány. 

 

Nepřijatelný je postoj poslankyně Jany Petrové, která nazvala naši listopadovou 

revoluci převratem a podivila se nad tím, že omezování těch, kteří se podíleli na 

komunistické moci, se vůbec někomu může zdát problematickým. Vyjdeme-li z 

koncepce, že to byl převrat, že mocenské pozice v nezměněných strukturách zaujaly jiní 

lidé, lidé jiné politické či ideologické orientace a že ti původní museli prostě z 

veřejného života odejít, přistoupíme tím na negativistické a snad ještě stále nepravdivé 

tvrzení, že se nic nezměnilo, že místo jedněch přišli druzí, kteří opět ovládají 

společnost. Jsem však přesvědčen, že změny, jimiž naše společnost od listopadové 

revoluce prochází, jsou změny nikoliv pouze mocenské, nýbrž změny strukturální, 

jejichž výsledkem mají být demokratické poměry. A úhelným kamenem těchto nových 

poměrů musí být ochrana lidských práv, a to pro všechny občany tohoto státu. 

 

Přijme-li toto shromáždění pozměňovací návrh ODS a dalších klubů, zejména 

pak návrh na vypuštění individuálního přezkoumávání toho, zda posuzovaný občan 

porušoval lidská práva a svobody, zahajuje cestu k barbarství. Pokud pak přijmeme 

původní vládní návrh zákona, uvedeme československou společnost na samou hranici, 

která dělí právní stát od barbarství. Proto mi nezbývá nic jiného, než abych s poukazem 

na celý svůj dosavadní život vás vyzval, abyste ani pro vládní návrh nehlasovali. 

(Potlesk.) 
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Promiňte, ale ještě mám pozměňovací návrhy, abych dostál protokolu jednacího 

řádu, za jednu minutu je odrecituji. Mám ještě čas? (Předsedající předseda SL R. 

Battěk: Máte, máte.)  

 

V § 12 odst. 2 navrhuji rozšířit první řádku o slova: "nebo osobou splňující 

podmínky pro jiné funkce podle odst. 3 nebo 4".  

V § 12 odst. 2 za slova: "je osobou vedenou v § 2 písm. a) nebo b)" doplnit 

slova: "nebo není osobou, na niž se vztahuje odst. 3 nebo 4", přičemž věta pokračuje 

slovy: "musí být odůvodněno". 

Dosavadní odstavec 3 a 4 § 12 přečíslovat na odst. 5 a 6. V novém odst. 6, tedy 

původním 4. doplnit za slova "není osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. a) nebo b)" 

slova "nebo která splňuje podmínky pro odst. 3 nebo 4." 

Konečně z legislativních důvodů v § 10 odst. 1 vypustit slova "písm. a) a b)".  

 

Poslanec SL V. Benda: Kolegyně a kolegové, omlouvám se, že jsem se přihlásil 

do rozpravy podruhé - jde o tři víceméně faktické poznámky. 

 

První poznámka je k § 19 odst. 2 vládního návrhu. 

 

Kdyby byl podle tohoto návrhu tento odst. 2 přijat do zákona, tak jestliže občan 

A v této republice veřejně obviní občana B, že byl agentem Státní bezpečnosti, má štěstí 

v případě, že toto obvinění je falešné. V takovémto případě občan B požívá jenom 

občanskoprávní ochrany, eventuálně kdyby nastaly kvalifikované trestněprávní 

okolnosti ochrany podle trestného činu pomluvy, kde je horní hranice trestu jeden rok. 

Pokud ovšem obvinění od občana A bude pravdivé - občan B byl agentem Státní 

bezpečnosti - hrozí občanu A tři roky vězení.  

 

Ptám se představitele vlády, pana ministra vnitra, zda-li vláda skutečně 

zamýšlela takovýmto způsobem zvýhodnit agenty Státní bezpečnosti před všemi 

ostatními občany, jestli vláda zamýšlela zvýhodnit takovýmto způsobem lež před 

pravdou a pokud odpověď nezní "ano", pokud odpověď bude negativní, tak bych pana 

ministra prosil, aby v průběhu rozpravy použil svého práva vystoupit a modifikoval toto 

ustanovení tak, aby nepůsobilo způsobem, kterým jsem právě popsal. 



55 

 

 

 

 

Druhá poznámka je ke kolegovi, který zde ráno vystoupil s podrobným 

seznamem jednotlivých institucí a oddělení ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti. Je 

to velice cenné a zajímavé, co nám přednesl, ale obávám se, že ani jeho seznam není 

vyčerpávající a nepodává dostatečně přesný obraz o podílu jednotlivých zaměstnanců 

ministerstva vnitra na potlačování lidských práv. Pokud jsem byl informován ze svých 

zdrojů na ministerstvu vnitra a pan ministr vnitra mi při projednávání ve výborech tuto 

moji informaci v podstatě potvrdil, i když s jistými výhradami, existovala a existuje na 

ministerstvu vnitra cosi jako vnitřní strana v orwellovském smyslu, která má jeden 

charakteristický rys, podle kterého je snadno rozpoznatelná. Totiž příslušníci této 

vnitřní strany požívají první kategorii důchodového zabezpečení. Jedná se, prakticky 

bez výjimky, jen o vysoké představitele ministerstva vnitra, kteří odpovídali za 

represálie proti vnitřnímu nepříteli, resp. o ty pracovníky, kteří se tak či onak po jistou 

dobu na těchto represáliích přímo podíleli. Nemyslím, že by bylo možné v tuto chvíli 

zapracovat tento poznatek do tohoto zákona, ale je dobré, aby si poslanci mohli ověřit, 

co je pravda na faktu, který jim nyní sděluji. Možná, že pan ministr k tomu podá nějaké 

vysvětlení.  

 

Napříště, budeme-li posuzovat vhodnost nebo způsobilost lidí zastávat nadále 

vysoké funkce v ministerstvu vnitra nebo Federální bezpečnostní informační službě, 

měli bychom zkoumat také tento faktor. 

 

Nakonec mám třetí poznámku. Vyhovuji přání jedné kolegyně, aby se nemusela 

samostatně hlásit o slovo. Jde o malý pozměňovací návrh k § 1 písm. f) vládního 

návrhu. V posledním řádku doplnit slova "státních pojišťovnách". Znělo by to: "ve 

státních peněžních ústavech, státních pojišťovnách a Státní bance československé." 

Podle mé expertízy pojišťovny nespadaly mezi vyjmenované instituce. 
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Příloha č. 2: Usnesení FS ČSFR č. 94  

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ č. 94 

k postupu lustrací poslanců Federální shromáždění a členů vlády České a 

Slovenské Federativní Republiky  

 

Federální shromáždění na 11. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny 

národů dne 10. ledna 1991 schválilo toto usnesení: 

 

Federální shromáždění pokládá za nepřípustné, aby i nadále ve vrcholných 

orgánech setrvávali lidé, kteří spolupracovali s StB. Lustrace před parlamentními 

volbami proběhly nedostatečně, a u některých politických stran neproběhly vůbec. Proto 

požadujeme urychlené a důkladné prošetření všech poslanců Federálního shromáždění, 

členů federální vlády, jejich náměstků, pracovníků Kanceláře Federálního shromáždění 

a pracovníků Úřadu předsednictva vlády ČSFR. Dále doporučujeme prezidentu ČSFR, 

aby stejné prověření umožnil u pracovníků Kanceláře prezidenta ČSFR. Z těchto 

důvodů:  

 

1. Federální shromáždění vyzývá všechny, kteří spolupracovali s StB, aby 

odstoupili ze svých výše jmenovaných míst a funkcí. 

2. Federální shromáždění pověřuje vyšetřovací komisi pro objasnění událostí 17. 

listopadu zjištěním, kdo z poslanců Federálního shromáždění ČSFR, členů federální 

vlády a jejich náměstků, zaměstnanců Kanceláře Federálního shromáždění a 

zaměstnanců Úřadu předsednictva vlády byl registrován jako spolupracovník StB a jaké 

kategorie. 

3. Federální shromáždění pověřuje zástupce této komise, aby případný pozitivní 

výsledek šetření sdělili dotyčným osobám. Jména těch, kteří do 15 dnů od tohoto 

sdělení ze svých míst a funkcí neodstoupí, budou zveřejněna.  

4. Federální shromáždění ukládá vládě ČSFR, aby umožnila stejný postup 

zákonodárným sborům obou republik, pokud o to projeví zájem. 

5. Federální shromáždění ukládá ústavně právním výborům zajistit vypracování 

návrhu zákona, který vymezí okruh míst a funkcí, které nesmějí být obsazeny bývalými 

spolupracovníky StB. 
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Příloha č. 3: Usnesení FS ČSFR č. 123 

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ  č. 123 

ke zprávě vyšetřovací komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu 1989 v 

Praze 

 

Federální shromáždění na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny 

národů dne 26. března 1991 přijalo toto usnesení: 

 

Federální shromáždění  

vyslechlo průběžnou informaci vyšetřovací komise Federálního shromáždění pro 

objasněni událostí 17. listopadu 1989 o výsledcích vyšetřování 17. listopadu 1989 

přednesenou poslancem Jiřím Rumlem a požaduje písemnou zprávu  

bere na vědomí průběžnou zprávu vyšetřovací komise o plnění usnesení 

Federálního shromáždění č. 94 z 10. ledna 1991 současně s usnesením vyšetřovací 

komise ze dne 21. března 1991 a požaduje písemnou zprávu  

ukládá  

 

a) vyšetřovací komisi dokončit plnění usnesení FS č. 94 ze dne 10. ledna 1991, 

pokud se jedná o poslance Federálního shromáždění, do 15. května 1991 

b) předsednictvu Federálního shromáždění odtajnit pro poslance Federálního 

shromáždění důkazní materiály shromážděné vyšetřovací komisí pro objasnění událostí 

17. listopadu 1989 k případům poslanců jmenovaných v usnesení vyšetřovací komise ze 

dne 21. 3. 1991. Tyto materiály připravit k nahlédnutí do 10. 4. 1991 

c) předsednictvu Federálního shromáždění odtajnit údaje o spolupracovnících 

StB, nacházejících se v registrech svazků pro členy vyšetřovací komise 17. listopadu 

1989, které jim budou umožňovat zjištěné skutečnosti oznamovat lustračním komisí 

ČNR a SNR, pokud o to požádají  

 

žádá vládu ČSFR, aby předložila návrh zákona o zacházení s informacemi o 

příslušnících a spolupracovnících StB  

žádá komisi pro objasnění událostí 17. listopadu 1989, aby urychlila svou 

činnost a uzavřela vyšetřování událostí 17. listopadu 1989 v Praze a předložila 

závěrečnou zprávu do 31. prosince 1991  
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vyzývá poslance, u nichž vyšetřovací komise pro objasnění události 17. 

listopadu 1989 dne 22. 3. 1991 konstatovala, že jsou registrovaní jako 

spolupracovníci StB, aby se vzdali svých poslaneckých mandátů.  
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Příloha č. 4: Zpráva Komise FS ČSFR pro objasnění udalostí 17. listopadu 1989, 

tisk 656 

FEDERÁLNE ZHROMAŽDENIE ČESKEJ A SLOVENSKEJ 

FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY 

Správy 

Komisie Federálneho zhromaždenia ČSFR pre objasnenie udalostí 17. novembra 

1989 

 

Správa 

Komisie Federálneho zhromaždenia ČSFR pre objasnenie udalostí 17. novembra 

1989 

 

V priebehu minulého plenárneho zasadania Federálneho zhromaždenia ste boli 

zoznámení so Správou o stave vyšetrovania a s výsledkami lustrácií poslancov, ako nám 

to uložilo plénum.  

 

V Uznesení Federálneho zhromaždenia ČSFR č. 94 zo dňa 11. 1. 1991, ktoré 

prijalo Federálne zhromaždenie na svojej 11. spoločnej schôdzi Snemovne ľudu a 

Snemovne národov, sa uvádza (cit.):  

 

"Federálne zhromaždenie pokladá za neprípustné, aby i naďalej vo vrcholných 

orgánoch zotrvávali ľudia, ktorí spolupracovali so štátnou bezpečnosťou", pričom (cit.):  

bod 1. "Federálne zhromaždenie vyzýva všetkých, ktorí spolupracovali so 

štátnou bezpečnosťou, aby odstúpili zo svojich vyše menovaných miest a funkcií."  

bod 2. "Federálne zhromaždenie poveruje vyšetrovaciu komisiu pre objasnenie 

udalostí 17. novembra zistením, kto z poslancov FZ ČSFR, členov federálnej vlády a 

ich námestníkov, zamestnancov Kancelárie Federálneho zhromaždenia a zamestnancov 

Úradu predsedníctva vlády bol registrovaný ako spolupracovník štátnej bezpečnosti a 

akej kategórie."  

 

V Uznesení FZ ČSFR č. 123 zo dňa 26. 3. 1991 plénum v bode 3. písm. a) 

uložilo (cit):  
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"vyšetrovacej komisii dokončiť plnenie uznesenia Federálneho zhromaždenia č. 

94 zo dňa 11. januára 1991, pokiaľ sa jedná o poslancov FZ, do 15. mája 1991.",  

a v bode 5. (cit.):  

"vyzýva poslancov, u ktorých vyšetrovacia komisia pre objasnenie udalostí 17. 

novembra 1989 dňa 22. 3. 1991 konštatovala, že sú registrovaní ako spolupracovníci 

štátnej bezpečnosti, aby sa vzdali svojich poslaneckých mandátov."  

Výsledky lustrácií realizovaných v zmysle uznesenia FZ sú nasledovné: 

I.  

"Lustrácie poslancov FZ ČSFR" 

V správe komisie, ktorá bola prednesená na 14. spoločnej schôdzi Snemovne 

ľudu a Snemovne národov dňa 22. marca 1991, bolo v zmysle Uznesenia zverejnených 

10 poslancov, ktorí boli registrovaní ako spolupracovníci štátnej bezpečnosti.  

Počet poslancov, ktorí sa vzdali mandátu, neuvádzame.  

 

Do stanoveného termínu, tj. do 15. mája 1991, komisia lustrácie poslancov 

ukončila. Okrem 10 - tich zverejnených poslancov boli zistení ďalší dvaja poslanci, 

registrovaní ako tajní spolupracovníci štátnej bezpečnosti.  

 

Na dnešnej schôdzi však môžeme menovať len jedneho z nich, nakoľko údaje o 

druhom nemôže komisia dnešného dna zverejniť, pretože zo závažných dôvodov na 

jeho strane nebolo možné oboznámiť ho s výsledkom lustrácie a neuplynula mu tak 

stanovená 15-dňová lehota.  

 

Než zverejníme meno človeka, ktorý bol komisiou zistený, je nutné povedať 

toto:  

 

Tento človek bol pod tlakom ťažkého vydierania. Bol ako agent registrovaný po 

12-ročnom vezení v dobe podmienečného prepustenia.  

 

MICHÁLEK František, narozen 15. 11. 1925, bol registrovaný v registračnom 

protokole SEO pod registračným číslom 22828 ako AGENT, krycie meno "PAVEL" v 

dobe od 21. 08. 1963 do 17. 08. 1964 a následne v registračnom protokole BRNO pod 
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registračným číslom 12475 v dobe od 20. 08. 1964 do 21. 03. 1968 ako AGENT pod 

totožným krycím menom. Menovaný bol s výsledkom oboznámený dňa 23. 04. 1991. 

II. 

"Lustrácie členov federálnej vlády a ich námestníkov" 

Dňa 30. 04. 1991 boli pod č. j.: K-001044/91 odovzdané výsledky lustrácií 

členom federálnej vlády a ich námestníkov predsedovi federálnej vlády panu Mariánovi 

Čalfovi.  

 

Z členov vlády a ich námestníkov bolo pozitívne lustrovaných 6 v kategórii 

"tajný spolupracovník" a 8 ako "spolupracovník" štátnej bezpečnosti.  

 

Poukazujeme na skutočnosť, že v týchto funkciách dochádza už k personálnym 

zmenám a podľa oznámenia premiéra p. Čalfu bude personálne riešenie realizované do 

konca mesiaca júna 1991. Osobitne kladne možno hodnotiť prístup niektorých 

ministrov federálnej vlády k výsledkom lustrácií a k aktívnemu riešeniu personálnych 

zmien.  

III. 

"Lustrácie Úradu predsedníctva vlády ČSFR" 

Prvá časť lustrácií bola predsedovi federálnej vlády odovzdaná ako príloha 

výsledkov lustrácie vlády a jej námestníkov dňa 30. 4. 1991 a konečné výsledky 

lustrácií boli odovzdané dňa 8. 5. 1991 pod č. j.: K-001085/91.  

 

Výsledky lustrácie kabinetu predsedu vlády, sekretariátov podpredsedov vlády, 

sekretariátu vedúceho Úradu predsedníctva vlády, sekretariátu predstaviteľa vlády 

Slovenskej republiky a jednotlivých odborov sú nasledovné:  

 

Ako registrovaných spolupracovníkov štátnej bezpečnosti. bolo komisiou 

zistených celkom 33 pracovníkov vyššie uvedených orgánov federálnej vlády. Z tohto 

počtu 17 bolo registrovaných v kategórii "tajný spolupracovník" a 16 v kategórii 

"spolupracovník" štátnej bezpečnosti. 

 

Vzhľadom na stanoviská niektorých pozitívne lustrovaných osôb považujeme za 

potrebné pre ilustráciu uviesť prípad jedného z pracovníkov Úradu vlády, u ktorého sme 
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v správe uviedli, že bol registrovaný ako "Dôverník" štátnej bezpečnosti registračné 

číslo 37380 v dobe od 8. 06. 1989 do skartácie dňa 6. 12. 1989. Tento pracovník sa proti 

informácii o svojom zápise v registračnom protokole ohradil s tým, že on so štátnou 

bezpečnosťou nespolupracoval. Pozabudol však pritom uviesť, že navyše bol priamo 

kádrovým príslušníkom ŠTB Praha a to v dobe od 01. 01. 1969 do 31. 12. 1978, t. z. 

rovných 10 rokov, pričom naposledy bol zaradený vo funkcii "Starší vyšetrovateľ ŠTB".  

 

Nakoľko štátna bezpečnosť ako zložka FMV bola zrušená - a teda zverejnenie 

údajov o jej kádrových príslušníkoch nepodlieha režimu utajenia - zisťovali sme, kto z 

pracovníkov Úradu vlády ČSFR bol pracovníkom FMV. Celkom bolo zistených 15 

kádrových príslušníkov, z čoho 7 je zaradených v činných zálohách FMV.  

IV. 

"Lustrácie pracovníkov Kancelárie FZ ČSFR" 

Výsledky lustrácie Kancelárie FZ ČSFR komisia prejednala na svojom zasadnutí 

dňa 07. 05. 1991 a toho istého dňa boli odovzdané 1. podpredsedovi FZ p. Zdeňkovi 

Jičínskému, ktorý zastupoval v neprítomnosti predsedu FZ ČSFR p. Alexandra 

Dubčeka.  

 

Výsledky lustrácie boli odovzdané v ten istý deň aj predsedovi SĽ FZ ČSFR p. 

Rudolfovi Battěkovi a predsedovi SN FZ ČSFR p. Milanovi Šútovcovi.  

 

Celkom bolo pozitívne lustrovaných 25 pracovníkov kancelárie, z čoho 16 v 

kategórii "tajný spolupracovník" a 9 v kategórii "spolupracovník" štátnej bezpečnosti.  

 

Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o aparát zabezpečujúci činnost a riadne 

fungovanie Federálneho zhromaždenia, uvádzame, že z vyššie uvedeného počtu je 11 

registrovaných pracovníkov vo vedúcich funkciách. 

 

Postup riešenia v oblasti personálnych opatrení bude komisia sledovať a o jeho 

výsledkoch informovať Federálne zhromaždenie.  
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Komisia považuje týmto svoju úlohu v oblasti lustrácií v zmysle Uznesenia FZ 

ČSFR č. 94 za ukončenú a splnenú v celom rozsahu mimo prípadného zverejnenia mena 

druhého poslanca, ak sa nevzdá mandátu.  

 

Informovaní sme tiež boli o lustráciách pracovníkov Kancelárie prezidenta 

republiky, ktoré prevádzalo priamo FMV a sú plne v kompetencii tohto úradu.  

 

Stojí ešte za úvahu, aby plénum FZ rozhodlo o preverení pracovníkov vo sfére 

pôsobenia Generálnej prokuratúry a Najvyššieho súdu ČSFR. Tým ovšem nemyslíme, 

že by sme to nutne museli robiť my sami, ale sme pripravení pre takúto previerku 

poskytnúť všetky dostupné materiály z evidencie.  

 

Kladne je možné hodnotit rozhodnutie Predsedníctva FZ o odtajnení zväzkov 

tých poslancov, ktorí sú registrovaní ako spolupracovníci bývalej štátnej bezpečnosti. 

Menej potešitelné je však to, že až doposiaľ sa s touto dokumentáciou zoznámilo iba asi 

30 poslancov. Vzhľadom na rozsiahlú rozpravu k našej predchádzajúcej správe sme 

očakávali skutočne väčší a hlbší záujem.  

 

Táto skutočnost spoločne s faktom, že komisia oznámenie vykonala len v 

rozsahu svojho poverenia vo vzťahu k tomu, že označení poslanci sa verejne obhajovali, 

je dostatečným podnetom pre to, aby materiály zhromaždené komisiou - z dôvodov 

verejnej informovanosti - boli dané k dispozícii pre zverejnenie. Potom by občianská 

verejnosť mohla posúdiť vierohodnosť obrany registrovaných poslancov.  

 

Navrhujeme preto odtajnenie materiálov, ktoré má komisia o označených k 

dispozícii a to v celom rozsahu.  

 

V súvislosti s vyšetrovaním událostí 17. novembra, toho, čo. im predchádzalo i 

čo po nich nasledovalo vrátane pohybu agentov komisia zistila, že v hromadných 

informačných prostriedkoch pracujú jednak priamo kádroví príslušníci bývalej štátnej 

bezpečnosti a jednak veľké množstvo spolupracovníkov tejto zrušenej organizácie, čo 

má mimoriadne negatívny dopad na objektivitu informácií poskytovaných širokej 

občianskej verejnosti. Mimoriadne aktívne sa títo podieľajú na dezinformačnej 
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kampani, na skreslovaní politických udalostí a na manipulovaní s výsledkami v oblasti 

ekonomiky.  

 

Ako orgán Federálneho zhromaždenia preto pokladame toto konanie za 

ohrozenie demokracie v našom spoločnom štáte a máme zato, aby sa otázkou lustrácií v 

hromadných informačných prostriedkoch zaoberali zákonodárne zbory národných 

republík.  

 

Zároveň považujeme za nutné upozorniť na zneužívanie materiálov bývalej 

štátnej bezpečnosti na politické vydieranie a destabilizáciu spoločnosti. Poukazujeme na 

pravdepodobnosť gradácie v používaní týchto materiálov, čo pokladáme za mimoriadne 

nebezpečné a dochádzame k záveru, že jediným východiskom je postup obdobný tomu, 

ku ktorému pristúpili v zjednotenom Nemecku a to zverejnenie agentúrnej siete tajných 

spolupracovníkov vrátane zverejnenia zoznamov kádrových príslušníkov ŠtB.  

V Prahe dňa 21. 05. 1991 
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Příloha č. 5: Vládní návrh zákona, tisk 841 

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ 

REPUBLIKY 1991 

841 

Vládní návrh 

Zákon 

ze dne ...... 1991, 

kterým se stanoví některé další podmínky pro výkon některých funkcí ve 

státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České 

republiky a Slovenské republiky  

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na 

tomto zákoně:  

§ 1 

(1) Tento zákon stanoví některé další podmínky pro výkon funkcí obsazovaných 

volbou, jmenováním nebo ustanovováním  

a) v orgánech státní správy České a Slovenské Federativní Republiky, České 

republiky a Slovenské republiky,  

b) v Československé armádě;  

c) ve Federální bezpečnostní informační službě, Federálním policejním sboru, 

Sboru hradní policie,  

d) v Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, Kanceláři 

Federálního shromáždění, Kanceláři České národní rady, Kanceláři Slovenské národní 

rady, Úřadu vlády České a Slovenské Federativní Republiky, Úřadu vlády České 

republiky a Úřadu vlády Slovenské republiky,  

e) v Československém rozhlase, Českém rozhlase, Slovenském rozhlase, 

Československé televizi, České televizi, Slovenské televizi a Československé tiskové 

kanceláři,  

f) ve státních podnicích akciových společnostech, kde výlučným akcionářem je 

stát, v podnicích zahraničního obchodu ve státní organizaci Československé státní 

dráhy, v rozpočtových a příspěvkových organizacích a státních fondech, ve státních 

peněžních ústavech a Státní bance československé,  

pokud se dále nestanoví jinak.  
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(2) Funkcemi podle § odst. 1 písm. b) se rozumí ve federálním ministerstvu 

obrany a na velitelství vojenských okruhů, jakož i na velitelství letectva a protivzdušné 

obrany, funkce velitelů a náčelníků s plánovanou hodností plukovník a generál.  

(3) Funkcemi podle § 1 odst. 1 písm. f) se rozumí funkce vedoucího organizace 

a vedoucích pracovníků v jeho přímé řídící působnosti.  

(4) Tento zákon stanoví též některé další podmínky pro výkon funkce soudce, 

přísedícího, prokurátora, vyšetřovatele prokuratury, státního arbitra a pro osoby 

vykonávající činnost justičního čekatele, právního čekatele prokuratury a arbitrážního 

čekatele.  

 

(1) Podmínkou pro výkon funkce uvedené v § 1, s výjimkou § 1 odst. 1 písm. c), 

je, že se občan v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 nepodílel na 

potlačování lidských a občanských práv jako  

a) příslušník Sboru národní bezpečnosti zařazený ve složce Státní bezpečnosti,  

b) vědomý spolupracovník Státní bezpečnosti,  

c) tajemník orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické 

strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, 

člen předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa, 

předsednictví ústředního výboru Komunistické strany Slovenska člen Byra pro řízení 

stranické práce v českých zemích, člen Výboru pro řízení stranické práce v českých 

zemích, pokud s výkonem této funkce bylo spojeno politické řízení Sboru národní 

bezpečnosti,  

d) pracovník aparátu orgánů uvedených v písm. c) na úseku politického řízení 

Sboru národní bezpečnosti,  

e) příslušník Lidových milicí ve funkci náčelníka nebo člena okresního nebo 

jemu na roveň či výše postaveného štábu Lidových milicí.  

(2) Vědomou spoluprací se Státní bezpečností podle odstavce 1 písm. b) se pro 

účely tohoto zákona rozumí, že občan byl v evidencích federálního ministerstva vnitra 

veden jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, informátor, ideový 

spolupracovník nebo důvěrník Státní bezpečnosti a věděl, že se stýká s příslušníkem 

Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti a předával mu 

informace formou utajeného styku nebo plnil jím uložené úkoly.  

§ 3 
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Podmínkou pro výkon funkcí podle § 1 ve federálním ministerstvu vnitra, 

Federální bezpečnostní informační službě, ve Federálním policejním sboru a Sboru 

hradní policie je, že občan v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 nebyl  

a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní 

bezpečnosti na úseku s kontrarozvědným zaměřením,  

b) zařazen na funkci náčelníka odboru a vyšší ve složce Státní bezpečnosti,  

c) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě 

ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. 

Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro 

příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva vnitra Svazu 

sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem 

dlouhodobých kursů na těchto školách, 

d) ve Sboru národní bezpečnosti ve funkci tajemníka hlavního výboru 

Komunistické strany Československa nebo hlavního výboru Komunistické strany 

Slovenska, členem hlavního výboru Komunistické strany Československa nebo 

hlavního výboru Komunistické strany Slovenska, členem celoútvarového výboru 

Komunistické strany Československa anebo celoútvarového výboru Komunistické 

strany Slovenska nebo příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve Správě 

pro politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost federálního 

ministerstva vnitra,  

e) osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. b), c) a e).  

§ 4 

 

(1) Podklady pro prokazování skutečností uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a b) 

dokládá občan osvědčením vydaným federálním ministerstvem vnitra nebo nálezem, 

který vydává komise (§ 10).  

(2) Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. c) až e) dokládá občan čestným 

prohlášením.  

§ 5 

Občan, který má vykonávat funkci v orgánu nebo organizaci uvedených v § 1, 

předkládá osvědčení, popřípadě nález a čestní prohlášení vedoucímu tohoto orgánu 

nebo organizace.  

§ 6 
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(1) Namísto občana, který má vykonávat funkci uvedenou v § 1, nebo občana, 

který takovou funkci ke dni účinnosti tohoto zákona vykonává, žádá federální 

ministerstvo vnitra o vydávání osvědčení  

a) jde-li o občana, který je do funkce volen, ten orgán, jemuž tato volba přísluší, 

b) jde-li o občana, který je do funkce jmenován, ten orgán, jemuž jmenování 

občana do této funkce přísluší,  

c) jde-li o občana, který je do funkce ustanoven, tem orgán, jemuž toto 

ustanovování přísluší.  

Vedoucí orgánu nebo organizace zároveň tohoto občana upozorní, že je mu 

povinen předložit osvědčení do 30 dnů po jeho doručení.  

(2) Žádost o vydání osvědčení namísto občana, který ke dni účinnosti tohoto 

zákona vykonává funkci uvedenou v § 1 musí být zaslána generálnímu ministerstvu 

vnitra nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona.  

(3) Federální ministerstvo vnitra zašle osvědčení občanu, jehož se týká, 

nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti a současně o zaslání tohoto osvědčení 

vyrozumí toho, kdo o vydání osvědčení požádal.  

(4) Jestliže občan, který ke dni účinnosti tohoto zákona vykonává funkci 

uvedenou v § 1, nepředloží osvědčení vedoucímu orgánu nebo organizace do 30 dnů po 

jeho obdržení, požádá vedoucí orgánu nebo organizace federální ministerstvo vnitra o 

zaslání opisu osvědčení.  

 

§ 7 

Prezident České a Slovenské Federativní Republiky, předsednictvo Federálního 

shromáždění, předsednictvo České národní rady, předsednictvo Slovenské národní rady, 

vláda České a Slovenské Federativní Republiky, vláda České republiky a vláda 

Slovenské republiky, generální prokurátor České a Slovenské Federativní Republiky, 

generální prokurátor České republiky a generální prokurátor Slovenské republiky 

požádají federální ministerstvo vnitra o vydání osvědčení o osobách v souvislosti s 

jejich jmenováním do funkcí, u kterých jim toto právo přísluší podle zvláštních 

předpisů. Federální ministerstvo vnitra je povinno této žádosti neprodleně vyhovět.  
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§ 8 

(1) Osvědčení vydává federální ministerstvo vnitra a doručuje je občanovi do 

vlastních rukou; to neplatí vydává-li osvědčení podle § 7.  

(2) Jsou-li podklady pro vydání osvědčení v držení jiného státního orgánu, je 

tento orgán povinen na žádost federálního ministerstva vnitra poskytnout do sedmi dnů 

tomuto ministerstvu veškeré podklady a další informace potřebné pro vydání osvědčení.  

 

§ 9 

Osvědčení, nález a údaje v nich uvedené nejsou pro účely tohoto zákona a pro 

účely soudního řízení utajovanými skutečnostmi.  

 

§ 10 

(1) Pro ověření skutečností uvedených v § 2 odst. 1. písm. a) a b) se zřizuje při 

federálním ministerstvu vnitra nezávislá komise (dále jen "komise"). Komise se skládá z 

předsedy, místopředsedy a z dalších členů.  

(2) Předsedu, místopředsedu a jednoho člena komise jmenuje předsednictvo 

Federálního shromáždění z občanů, kteří jsou bezúhonní a nejsou poslanci Federálního 

shromáždění. Je-li předsedou komise občan České republiky, je místopředsedou komise 

občan Slovenské republiky a naopak.  

(3) Dva členy komise jmenuje ministr vnitra České a Slovenské Federativní 

Republiky z rad pracovníků federálního ministerstva vnitra a současně určí, který z 

těchto pracovníků bude zastávat funkci tajemníka komise; jednoho člena komise 

jmenuje ředitel Federální bezpečnostní informační služby; jednoho člena komise 

jmenuje ministr obrany České a Slovenské Federativní Republiky; po dvou členech 

komise jmenuje předsednictvo České národní rady a předsednictvo Slovenské národní 

rady z řad občanů, kteří jsou bezúhonní a nejsou poslanci České národní rady nebo 

Slovenské národní rady; jednoho člena komise jmenuje ministr vnitra České republiky, 

jednoho člena komise jmenuje ministr vnitra Slovenské republiky, a to z řad pracovníků 

těchto ministerstev.  

(4) Členství v komisi je nezastupitelné. Výkon funkce v komisi je jiným úkonem 

v obecném zájmu, za který přísluší pracovní volno s náhradou mzdy.  

(5) Činnost komise zabezpečuje federální ministerstvo vnitra.  
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§ 11 

(1) Komise je způsobilá jednat, je-li přítomen předseda nebo místopředseda 

komise a nejméně šest dalších členů komise. Jednání komise je neveřejné.  

(2) Občanu, jehož se řízení týká, musí být před zahájením jednání komise 

umožněno, aby se mohl seznámit se všemi důkazy včetně písemných podkladů o jeho 

osobě. Při jednání komise mu musí být umožněno, aby se ke všem důkazům mohl 

vyjádřit.  

(3) Pozvané osoby jsou povinny se ke komisi dostavit, vypovídat pravdu a nic 

nezamlčet.  

(4) O povinnosti svědčit a o předvolání, předvedení, zákazu výslechu, právu 

odepřít výpověď, nároku na svědečné a o přizvání znalce a jeho povinnostech platí 

přiměřeně trestní řád.  

 

§ 12 

(1) Komise zahajuje řízení na žádost  

a) občana, který obdržel osvědčení o tom, že je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 

písm. a) nebo b), 

b) vedoucího orgánu nebo organizace, jde-li o případ uvedený v § 6, a to 

nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl, že pracovník je označen jako osoba 

uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) nebo b).  

(2) Komise vydá do 60 dnů ode dne doručení žádosti nález, ve kterém uvede, 

zda občan je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. a) nebo b). Nález, ve kterém je 

uvedeno, že občan je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. a) nebo b), musí být 

odůvodněn.  

(3) Komise zašle nález občanovi, jehož se týká, a současně o zaslání tohoto 

nálezu vyrozumí toho, kdo o vydání nálezu požádal.  

(4) Je-li v nálezu uvedeno, ze občan není osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. a) 

nebo b), vyznačí se tato skutečnost ve všech evidencích a podkladech s tím, že s těmito 

evidencemi a podklady nelze ve vztahu k občanovi dále nakládat.  

 

§ 13 

(1) Nesplňuje-li občan pro výkon funkce podmínky uvedené v § 2, skončí 

pracovní poměr výpovědí danou organizací nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se 
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organizace o tom dozvěděla, pokud nedojde ke skončení pracovního poměru dohodou 

nebo jiným způsobem v dřívějším termínu, nebo nedojde-li k zařazení občana na jinou 

funkci, než která je uvedená v § 1.  

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro skončení služebního poměru 

propuštěním, pokud občan nesplňuje pro výkon funkce podmínky uvedené v § 3.  

(3) Odmítl-li občan učinit čestné prohlášení o skutečnostech uvedených v § 2 

odst. 1 písm. c) až e), nebo je-li čestné prohlášení nepravdivé, postupuje se podle 

odstavce 1 nebo 2. 

 

§ 14 

Nesplňuje-li prokurátor nebo vyšetřovatel prokuratury pro výkon funkce 

podmínky uvedené v § 2, je tato skutečnost důvodem pro skončení jeho pracovního 

poměru.  

 

§ 15 

Za podmínek uvedených v § 13 odst. 1 podá příslušný orgán návrh ha odvolání 

soudce nebo přísedícího z jeho funkce,  

 

§ 16 

Na skončení pracovního poměru podle § 13 a 14 se nevztahují ustanovení 

zákoníku práce o možnosti organizace dát výpověď jen s předchozím souhlasem 

příslušného odborového orgánu. [§ 59 odst. 2 až 4 zákoníku práce.] 

 

§ 17 

(1) Tvrdí-li občan, že údaje uvedené v nálezu jsou nepravdivé, může požádat 

soud o přezkoumání obsahu tohoto nálezu nejpozději do dvou měsíců ode dne doručení 

nálezu. K řízení je příslušný krajský soud podle místa trvalého pobytu občana.  

(2) Neplatnost skončení pracovního nebo služebního poměru může občan 

uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní nebo 

služební poměr skončit. K řízení je příslušný krajský soud podle místa trvalého pobytu 

občana, a to jako soud prvního stupně.  
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§ 18 

Zveřejňování skutečností uvedených v osvědčení nebo v nálezu nebo 

zveřejňování osvědčení nebo nálezu samotného, jakož i zveřejňování jakýchkoli 

podkladů k jejich vypracování, je bez předchozího písemného souhlasu občana 

zakázáno.  

 

§ 19 

(1) Kdo jako svědek, znalec nebo tlumočník uvede před komisí nepravdu o 

okolnosti, která má podstatný význam pro nález nebo takovou okolnost zamlčí, bude 

potrestán odnětím svobody až na tři roky nebo peněžitým trestem.  

(2) Kdo zveřejní, byť i z nedbalosti nebo kdo neoprávněně získává anebo 

neoprávněně nakládá se skutečnostmi uvedenými v osvědčení nebo nálezu, jakož i s 

údaji z podkladů sloužících k jejich vypracování, bude potrestán odnětím svobody až na 

tři roky nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.  

 

§ 20 

Vydavatelé periodického tisku a provozovatelé rozhlasového a televizního 

vysílání, agenturního zpravodajství a audiovizuálních pořadů na základě uděleného 

oprávnění (licence) mohou sami za sebe nebo po předchozím písemném souhlasu za 

pracovníka, kterého zaměstnávají a který se podílí na tvorbě myšlenkového obsahu 

uvedených sdělovacích prostředků, požádat federální ministerstvo vnitra o vydání 

osvědčení nebo komisi o vydání nálezu; ustanovení § 6 odst. 3, § 8 odst. 1, § 9, § 11, § 

12, § 17 až § 19 tohoto zákona platí pro tyto případy obdobně.  

 

§ 21 

Pokud vedoucí orgánů a organizací uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) nebo d) 

požádali v období od 1. ledna 1991 do dne účinnosti tohoto zákona, za své pracovníky o 

zjištění skutečností uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) má se za to, že zjišťování 

uvedených skutečností bylo provedeno podle tohoto zákona.  

 

§ 22 

(1) Zmocní-li zákony národních rad ministry vnitra a ministry spravedlnosti 

České republiky a Slovenské republiky ke zjišťování skutečností uvedených v § 2 odst. 
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1 písm. a) a b), jsou federální ministerstvo vnitra a komise povinny vyhovět jejich 

žádostem o vydání osvědčení nebo nálezu.  

(2) Způsob ukončení služebního poměru příslušníků Sboru nápravné výchovy 

České republiky a Sboru nápravné výchovy Slovenské republiky a policistů zařazených 

v Policii České republiky a Policejním sboru Slovenské republiky stanoví zákony 

národních rad.  

 

§ 23 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a pozbývá účinnosti dnem 31. 

prosince 1996. 

 

  

Důvodová zpráva 

Obecná část 

Ke splnění usnesení Federálního shromáždění č. 123/1991 byl připraven návrh 

zákona, kterým se stanoví některé další podmínky pro výkon některých funkcí ve 

státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České 

republiky a Slovenské republiky.  

 

Předkládaný návrh zákona vychází z těchto principů:  

- možnost výkonu funkce, která se obsazuje volbou, jmenováním, nebo 

ustanovením ve vymezeném okruhu státních orgánů a organizací, je neslučitelná se 

skutečností, že se občan v rozhodném období podílel na potlačování lidských a 

občanských práv jako příslušník Sboru národní bezpečnosti zařazený ve složce Státní 

bezpečnosti, vědomý spolupracovník Státní bezpečnosti, tajemník orgánu Komunistické 

strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo 

jemu na roveň postaveného výboru výše, člen předsednictva ústředního výboru 

Komunistické strany Československa, člen předsednictva ústředního výboru 

Komunistické strany Slovenska, člen Byra pro řízení stranické práce v českých zemích, 

člen Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, pokud s výkonem této funkce 

bylo spojeno politické řízení Sboru národní bezpečnosti, pracovník aparátu výše 

uvedených orgánů na úseku politického řízení SNB či příslušník Lidových milicí ve 
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funkci náčelníka nebo člena okresního nebo na jemu roveň či výše postaveného štábu 

Lidových milicí,  

 

- zákon stanoví přísnější podmínky pro výkon funkcí ve federálním ministerstvu 

vnitra, ve Federální informační bezpečnostní službě a ve federálních policejních 

sborech,  

- výše uvedené skutečnosti občan dokládá osvědčením vydaným federálním 

ministerstvem vnitra, popř. nálezem, který vydává nezávislá komise při federálním 

ministerstvu vnitra či čestným prohlášením,  

- o osvědčení či nález žádá organizace, ve které občan vykonává či má 

vykonávat funkce spadající do působnosti zákona,  

- u občanů, kteří vykonávají stanovenou funkci ke dni účinnosti tohoto zákona, 

je prokázání některé ze shora uvedených skutečností důvodem pro skončení pracovního 

nebo služebního poměru výpovědí,  

- existence důvodů pro skončení pracovního nebo služebního poměru či 

pravdivost údajů uvedených v nálezu jsou přezkoumatelná krajským soudem,  

- návrh stanoví zákaz zveřejňování skutečností týkajících se občana bez jeho 

souhlasu,  

- vzhledem k výjimečnosti zákona, který má urychlit přechod k demokratické 

společnosti, se navrhuje omezit jeho účinnost do 31. 12. 1996.  

 

Zvláštní část 

K § 1  

Účelem navrhované úpravy je stanovení dalších podmínek pro výkon některých 

funkcí obsazovaných volbou, jmenováním nebo ustanovením v orgánech státní správy a 

v dalších taxativně uvedených federálních i republikových orgánech a organizacích.  

Účelem zákona je napomoci k očistě veřejných institucí.  

Výše uvedenou problematiku se navrhuje upravit zákonem Federálního 

shromáždění s využitím čl. 22 a 27 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé 

federaci, ve znění pozdějších předpisů. 

K § 2  

Ustanovení vymezuje okruh osob, které nemohou vykonávat funkce v orgánech 

a organizacích stanovených v tomto zákoně. Podmínkou pro výkon funkcí je, že se 
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občan v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 nepodílel na potlačování 

lidských a občanských práv jako příslušník SNB zařazený ve složce StB, vědomý 

spolupracovník StB a dále na vymezený okruh funkcionářů a vybraných pracovníků 

aparátu KSČ a KSS a velících příslušníků Lidových milicí.  

 

V odst. 2 se vymezuje pojem spolupráce se Státní bezpečnostní za pomocí výčtu 

kategorií tajných spolupracovníků StB a znaků, určujících spolupráci jako vědomou. 

Kategorie tajných spolupracovníků jsou na základě dobových interních předpisů Státní 

bezpečnosti chápány pro účely zákona takto:  

a) rezidentem se rozumí zvlášť vybraný, naprosto spolehlivý, životně zkušený a 

z hlediska kontrarozvědného odborně připravený tajný spolupracovník, který pod 

vedením pracovníka kontrarozvědky řídil práci těch agentů, které mu k řízení pracovník 

kontrarozvědky svěřil,  

b) agentem se rozumí tajný spolupracovník, který plnil úkoly při odhalování, 

rozpracování a dokumentování protistátní trestné činnosti a úkoly směřující k 

předcházení a zabránění této trestné činnosti,  

c) držitelem propůjčeného bytu se rozumí tajný spolupracovník zvlášť získaný 

za účelem propůjčení bytu či místnosti k uskutečňování konspirativních schůzek 

pracovníků kontrarozvědky s tajnými spolupracovníky,  

d) informátorem se rozumí tajný spolupracovník Státní bezpečnosti získaný na 

dobrovolném, zejména vlasteneckém základě (ale i na základě kompromitujících 

materiálů) dávající informace o nepřátelských elementech ze svého okolí,  

e) ideovým spolupracovníkem se rozumí československý občan spolupracující s 

československou rozvědkou na základě ideových pohnutek,  

f) důvěrníkem se rozumí tajný spolupracovník, který pomáhal kontrarozvědce 

plnit dílčí úkoly státobezpečnostní povahy, především pomocné, orientační a 

prověrkové úkoly v souvislosti s odhalováním nebo objasňováním protistátní činnosti a 

organizováním příslušných kontrarozvědných, preventivně výchovných a technických 

opatření.  

 

 

 

 



77 

 

 

 

 

K § 3  

V tomto paragrafu se stanoví oproti obecné úpravě speciální, přísnější podmínky 

pro výkon funkcí ve federálním ministerstvu vnitra, Federální bezpečnostní informační 

službě a ve federálních policejních sborech.  

 

K § 4  

Stanoví se, jakou formou občan dokládá předmětné skutečnosti. Skutečnosti 

občan prokazuje osvědčením vydaným federálním ministerstvem vnitra na základě 

lustrace v evidencích SNB, popř. nálezem vydaným nezávislou komisí při federálním 

ministerstvu vnitra ustanovenou podle § 10 tohoto zákona.  

Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. c) až e) dokládá občan formou čestného 

prohlášení.  

 

K § 5  

Stanoví se, že osvědčení, popř. nález a čestné prohlášení předkládá vedoucímu 

orgánu nebo organizace zásadně občan, který má vykonávat funkci, na kterou se zákon 

vztahuje.  

 

K § 6  

Ustanovení vymezuje okruh subjektů, které mají právo vyžadovat osvědčení 

namísto občana.  

Žádost o vydání osvědčení pro občana, který vykonává funkce stanovené v 

zákoně, zasílají vedoucí orgánů nebo organizací federálnímu ministerstvu vnitra 

nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti zákona. 

Občanovi se stanoví povinnost předložit osvědčení vedoucímu orgánu nebo 

organizace do 30 dnů po jeho obdržení. Pokud občan tuto povinnost nesplní, požádá 

vedoucí orgánu nebo organizace federální ministerstvo vnitra o zaslání opisu osvědčení.  

 

K § 7  

Toto ustanovení je prolomením zásady vyjádřené v ustanovení § 5, neboť 

žádosti o vydání osvědčení podávají orgány, kterým přísluší podle zvláštních předpisů 

jmenování osob do určitých funkcí.  
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K § 8  

Federální ministerstvo vnitra je povinno osvědčení vydat pouze osobě, jíž se 

týká, a to kvalifikovaným doručením do vlastních rukou. Výjimečně se doručuje 

žadateli, pokud je jím subjekt uvedený v § 7. Zjišťování skutečností zajišťuje federální 

ministerstvo vnitra. Federální ministerstvo obrany a Federální bezpečnostní informační 

služba, popř. další orgány či organizace, jsou povinny poskytnout federálnímu 

ministerstvu vnitra na dožádání potřebnou součinnost.  

 

K § 9  

Vzhledem k tomu, že evidence a údaje v ní uvedené jsou utajovanými 

skutečnostmi ve smyslu zákona č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, je nutné 

tímto zákonem zbavit osvědčení samotné a údaje v něm uvedené pro účely tohoto 

zákona a pro účely soudního řízení povahy utajovaných skutečností. To platí i o nálezu.  

 

K § 10  

Ustanovení vychází ze skutečnosti, že pouhá prověrka registru, tj. lustrace, 

nemusí být sama o sobě dostatečným důkazem, zda se občan nepodílel na potlačování 

lidských a občanských práv jako vědomý spolupracovník Státní bezpečnosti. V zájmu 

ověření věrohodnosti a zajištění objektivity při zjišťování výše uvedených skutečností 

se zákonem zřizuje při federálním ministerstvu vnitra zvláštní komise. 

Ve složení komise hrají významnou roli předsednictva zastupitelských sborů z 

hlediska jmenování předsedy, místopředsedy a členů komise.  

Vzhledem k tomu, že se členové komise budou dostávat do styku s utajovanými 

skutečnostmi, a v zájmu jednotnosti posuzování, je členství v komisi nezastupitelné. Na 

případnou refundaci náhrady mzdy se vztahují ustanovení § 124 zákoníku práce a § 22 

až 24a nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí 

zákoník práce.  

 

K § 11  

Stanoví se potřebné kvórum pro jednání komise s tím, že nemůže jednat bez 

přítomnosti předsedy nebo místopředsedy. Dále se stanoví oprávnění občana, jehož se 

řízení před komisí týká.  
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K § 12  

Upravuje se zahájení a vlastní procesní pravidla pro jednání komise.  

Výsledkem řízení před komisí je nález, ve kterém komise uvede, zda je občan 

osobou ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) nebo b).  

 

K § 13  

Toto ustanovení vymezuje speciální výpovědní důvody pro skončení pracovního 

nebo služebního poměru odchylně od současné právní úpravy pracovněprávních vztahů 

a služebních poměrů. Výpovědních důvodů se použije, pokud ke skončení pracovního 

nebo služebního poměru nedojde jiným způsobem.  

 

Důvodem pro rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo důvodem pro 

propuštění ze služebního poměru je rovněž odmítnutí občana učinit čestné prohlášení o 

skutečnostech uvedených v § 2 odst. 1 písm. c) až e); stejný důsledek má i uvedení 

nepravdivých údajů v tomto prohlášení  

 

K § 14 a 15  

Ustanovení vymezují, obdobně jako v § 13, podmínky pro skončení pracovního 

poměru prokurátora a vyšetřovatele prokuratury a odvolání soudce a přísedícího z jeho 

funkce.  

 

K § 16  

Charakter nových výpovědních důvodů vyplývající z § 13 a 14 zakládá odlišnost 

pro uplatnění příslušného ustanovení zákoníku práce.  

 

K § 17  

Občanovi se dává možnost v případě kdy považuje údaje v nálezu za nepravdivé 

požádat soud o přezkoumání obsahu nálezu. Stejně tak má možnost uplatnit neplatnost 

skončení pracovního nebo služebního poměru u soudu. K řízení je příslušný krajský 

soud podle místa trvalého pobytu občana, a to jako soud I. stupně.  
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K § 18  

Ustanovení zakotvuje právo občana na ochranu osobnosti v souladu s 

ustanoveními Listiny základních práv a svobod. Stanoví se zákaz zveřejňování 

skutečností uvedených v osvědčení či nálezu, včetně podkladů k jejich vypracování.  

 

K § 19  

Ustanovením se chrání objektivnost zjišťování a prověřování skutečností 

podstatných pro formulování nálezu a jeho odůvodnění. Současně se stanoví sankce pro 

případy, kdy osoby uvedené v tomto ustanovení zamlčí před komisí důležité okolnosti.  

 

K § 20  

Pro oblast licenčního vydávání periodického tisku a provozování rozhlasového a 

televizního vysílání, agenturního zpravodajství a audiovizuálních pořadů se ustanovení 

zákona vztahují fakultativně.  

Tomu odpovídá uplatnění jen některých, taxativně uvedených ustanovení.  

 

K § 21  

Pokud vedoucí státních orgánů požádali v roce 1991 tj. před účinností tohoto 

zákona za své pracovníky o zjištění rozhodných skutečností ve smyslu tohoto zákona, 

má se za to, že zjišťování uvedených skutečností proběhlo podle tohoto zákona.  

 

K § 22  

Právní úprava postavení, oprávnění a ostatních poměrů ozbrojených 

bezpečnostních sborů České republiky a Slovenské republiky patří do působnosti 

republik (čl. 27 odst. 1 písm. b) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé 

federaci, ve znění pozdějších předpisů).  

 

Za předpokladu, že zákony národních rad zmocní příslušné ministry, kteří řídí 

ozbrojené bezpečnostní sbory (SNV a policejní sbory) ke zjišťování skutečnostní 

uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a b), zakládá se povinnost federálního ministerstva 

vnitra a komise vyhovět žádostem o vydání osvědčení nebo nálezu.  

S ohledem na ústavní vymezení působnosti republik musí způsob ukončení 

služebního poměru příslušníků SNV a policistů ČR a SR stanovit zákony národních rad.  



81 

 

 

 

 

K § 23  

Navrhuje se časově omezit účinnost zákona vzhledem k jeho výjimečné povaze 

a obsahu.  

V Praze dne 9. září 1991 

Předseda vlády ČSFR: 

ČALFA v. r. 

Ministr vnitra ČSFR: 

LANGOŠ v. r. 
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Příloha č. 6: Zákon 451/91 Sb, kterým se stanoví některé další předpoklady pro 

výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizací České a Slovenské 

Feerativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky. 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto 

zákoně: 

 

§ 1 

(1) Tento zákon stanoví některé další předpoklady pro výkon funkcí obsazovaných 

volbou, jmenováním nebo ustanovováním 

a) v orgánech státní správy České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky 

a Slovenské republiky, 

b) v Československé armádě, 

c) ve Federální bezpečnostní informační službě, Federálním policejním sboru, Sboru 

hradní policie, 

d) v Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, Kanceláři 

Federálního shromáždění, Kanceláři České národní rady, kanceláři Slovenské národní 

rady, Úřadu vlády České a Slovenské Federativní Republiky, Úřadu vlády České 

republiky, Úřady vlády Slovenské republiky, Kanceláři Ústavního soudu České a 

Slovenské Federativní Republiky, Kanceláři Ústavního soudu České republiky, 

Kanceláři Ústavního soudu Slovenské republiky, Kanceláři Nejvyššího soudu České a 

Slovenské Federativní Republiky, Kanceláři Nejvyššího soudu České republiky, 

Kanceláři Nejvyššího soudu Slovenské republiky, v prezídiu Československé akademie 

věd a v předsednictvu Slovenské akademie věd a u Nejvyššího správního soudu, 

e) v Československém rozhlase, Českém rozhlase, Slovenském rozhlase, 

Československé televizi, České televizi, Slovenské televizi, Československé tiskové 

kanceláři, Československé tiskové kanceláři České republik a Československé tiskové 

kanceláři Slovenské republiky, 

f) ve státních podnicích, státních organizacích, akciových společnostech, kde 

většinovým akcionářem je stát, v podnicích zahraničního obchodu, ve státní organizaci 

Československé státní dráhy, státních fondech, ve státních peněžních ústavech a Státní 

bance československé, 
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g) v úřadech územních samosprávných celků, pokud se dále nestanoví jinak. 

(2) Funkcemi podle § 1 odst. 1 písm. b) se rozumí v Československé armádě a na 

federálním ministerstvu obrany funkce s plánovanou hodností plukovník a generál a 

funkce vojenských přidělenců. 

(3) Funkcemi podle § 1 odst. 1 písm. f) se rozumí funkce vedoucího organizace a 

vedoucích pracovníků v jeho přímé řídící působnosti. Na vysokých školách a na 

veřejných vysokých školách5) se těmito funkcemi rozumějí rovněž funkce volených 

akademických funkcionářů a funkce schvalované akademickým senátem vysoké školy a 

fakulty. Funkcemi podle odstavce 1 písm. g) se rozumí funkce vedoucího úřadu a 

vedoucích úředníků. 

(4) Tento zákon stanoví též některé další předpoklady pro výkon funkce soudce, 

přísedícího, prokurátora, vyšetřovatele prokuratury, státního notáře, státního arbitra a 

pro osoby vykonávající činnost justičního čekatele, právního čekatele prokuratury, 

notářského čekatele a arbitrážního čekatele. 

(5) Tento zákon stanoví též podmínky spolehlivosti pro možnost provozování některých 

koncesovaných živností.1) 

 

§ 2 

(1) Předpokladem pro výkon funkce uvedené v § 1 je, že občan v období od 25. 2. 1948 

do 17. 11. 1989 nebyl 

a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti, 

b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného 

bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní 

bezpečnosti, 

c) neúčinné 

d) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany 

Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem 

předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany 

Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra 

pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické 

práce v českých zemích s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 

1. 1. 1968 do 1. 5. 1969, 
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e) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem d) na úseku politického řízení 

Sboru národní bezpečnosti, 

f) příslušníkem Lidových milicí, 

g) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 

2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968, 

h) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů 

Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké 

škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky 

Veřejné bezpečnosti, Vyšší polictické škole ministerstva vnitra Svazu sovětských 

socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 

3 měsíce na těchto školách. 

(2) a (3) neúčinné 

 

§ 3 

(1) Předpokladem pro výkon funkcí podle § 1 ve federálním ministerstvu vnitra, 

Federální bezpečnostní informační službě, ve Federálním policejním sboru a Sboru 

hradní policie je, že občan v období do 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 nebyl 

a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti na 

úseku s kontrarozvědným zaměřením, 

b) zařazen na funkci náčelníka odboru a vyšší ve složce Státní bezpečnosti, 

c) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů 

Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké 

škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky 

Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva vnitra Svazu sovětských 

socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 

3 měsíce na těchto školách, 

d) ve Sboru národní bezpečnosti ve funkci tajemníka hlavního výboru Komunistické 

strany Československa nebo hlavního výboru Komunistické strany Slovenska, členem 

hlavního výboru Komunistické strany Československa nebo hlavního výboru 

Komunistické strany Slovenska, členem celoútvarového výboru Komunistické strany 

Československa anebo celoútvarového výboru Komunistické strany Slovenska nebo 

příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve Správě pro politickovýchovnou, 

vzdělávací, kulturní a propagační činnost federálního ministerstva vnitra, 
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e) osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. b) až g). 

(2) neúčinný 

 

§ 4 

(1) Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) dokládá občan osvědčením vydaným 

federálním ministerstvem vnitra. 

(2) neúčinný 

(3) Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) dokládá občan čestným 

prohlášením. 

(4) neúčinný 

 

§ 5 

Občan, který má vykonávat funkci v orgánu nebo organizaci uvedených v § 1, 

předkládá osvědčení, čestné prohlášení, popřípadě nález vedoucímu tohoto orgánu nebo 

organizace. O vydání osvědčení žádá federální ministerstvo vnitra občan, pokud dále 

není uvedeno jinak. 

 

§ 6 

(1) Namísto občana, který má vykonávat funkci uvedenou v § 1, nebo občana, který 

takovou funkci ke dni účinnosti tohoto zákona vykonává, žádá federální ministerstvo 

vnitra o vydávání osvědčení, 

a) jde-li o občana, který je do funkce volen, ten orgán, jemuž tato volba přísluší, 

b) jde-li o občana, který je do funkce jmenován, ten orgán, jemuž jmenování občana do 

této funkce přísluší, 

c) jde-li o občana, který je do funkce ustanoven, ten orgán, jemuž toto ustanovování 

přísluší. Vedoucí orgánu nebo organizace zároveň tohoto občana upozorní, že je mu 

povinen předložit osvědčení do 30 dnů po jeho doručení. 

(2) Žádost o vydání osvědčení namísto občana, který ke dni účinnosti tohoto zákona 

vykonává funkci uvedenou v § 1, musí být zaslána federálnímu ministerstvu vnitra 

nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona. 

(3) Federální ministerstvo vnitra zašle osvědčení občanu, jehož se týká, nejpozději do 

60 dnů ode dne doručení žádosti a současně o zaslání tohoto osvědčení vyrozumí toho, 

kdo o vydání osvědčení požádal. 
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(4) Jestliže občan, který ke dni účinnosti tohoto zákona vykonává funkci uvedenou v § 

1, nepředloží osvědčení vedoucímu orgánu nebo organizace do 30 dnů po jeho obdržení, 

požádá vedoucí orgánu nebo organizace do sedmi dnů federální ministerstvo vnitra o 

zaslání opisu osvědčení. 

 

§ 7 

Prezident České a Slovenské Federativní Republiky, předsednictvo Federálního 

shromáždění, předsednictvo České národní rady, předsednictvo Slovenské národní rady, 

vláda České a Slovenské Federativní Republiky, vláda České republiky a vláda 

Slovenské republiky, generální prokurátor České a Slovenské Federativní Republiky, 

generální prokurátor České republiky a generální prokurátor Slovenské republiky 

požádají federální ministerstvo vnitra o vydání osvědčení o osobách v souvislosti s 

výkonem funkcí zakládaných jmenováním, u kterých jim toto právo přísluší podle 

zvláštních předpisů. Federální ministerstvo vnitra je povinno této žádosti neprodleně 

vyhovět. 

 

§ 8 

(1) Každý občan starší 18 let má právo si požádat federální ministerstvo vnitra o vydání 

osvědčení podle § 2 odst. 1 písm. a), b) a c), popřípadě i nálezu podle § 13. 

(2) Žádost o vydání osvědčení musí být opatřena kolkovou známkou v hodnotě 200 Kčs 

a úředně ověřeným podpisem žadatele. 

 

§ 9 

(1) Osvědčení vydává federální ministerstvo vnitra a doručuje je občanovi do vlastních 

rukou; to neplatí vydává-li osvědčení podle § 7. 

(2) Jsou-li podklady pro vydání osvědčení v držení jiného státního orgánu, je tento 

orgán povinen na žádost federálního ministerstva vnitra poskytnout do sedmi dnů 

tomuto ministerstvu veškeré podklady a další informace potřebné pro vydání osvědčení. 

 

§ 10 

Osvědčení, nález a údaje v nich uvedené nejsou pro účely tohoto zákona a pro účely 

soudního řízení utajovanými informacemi. 
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§ 11 až 13 

neúčinné 

 

§ 14 

(1) Nesplňuje-li občan pro výkon funkce předpoklady uvedené v § 2, skončí pracovní 

poměr výpovědí danou organizací nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se organizace o 

tom dozvěděla, pokud nedojde ke skončení pracovního poměru dohodou nebo jiným 

způsobem v dřívějším termínu, nebo nedojde-li k zařazení občana na jinou funkci, než 

která je uvedená v §1. 

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro skončení služebního poměru 

propuštěním,2) pokud občan nesplňuje pro výkon funkce předpoklady uvedeno v § 3. 

(3) Odmítl-li občan učinit čestné prohlášení o skutečnostech uvedených v § 2 odst. 1 

písm. d) až h), nebo je-li čestné prohlášení nepravdivé, postupuje se podle odstavce 1 

nebo 2. 

 

§ 15 

Nesplňuje-li prokurátor nebo vyšetřovatel prokuratury pro výkon funkce předpoklady 

uvedené v § 2, je tato skutečnost důvodem pro skončení jeho pracovního poměru. 

 

§ 16 

Za podmínek uvedených v § 14 odst. 1 podá příslušný orgán návrh na odvolání soudce 

nebo přísedícího z jeho funkce. 

 

§ 17 

Na skončení pracovního poměru podle § 14 a 15 se nevztahují ustanovení zákoníku 

práce o možnosti organizace dát výpověď jen s předchozím souhlasem příslušného 

odborového orgánu.3) 

 

§ 18 

(1) neúčinný 

(2) Neplatnost skončení pracovního nebo služebního poměru může občan uplatnit u 

soudu nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní nebo služební poměr 
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skončit. K řízení je příslušný krajský soud podle místa trvalého pobytu občana, a to jako 

soud prvního stupně. 

 

§ 19 

Zveřejňování skutečností uvedených v osvědčení nebo v nálezu nebo zveřejňování 

osvědčení nebo nálezu samotného, jakož i zveřejňování jakýchkoli podkladů k jejich 

vypracování, je bez předchozího písemného souhlasu občana zakázáno. 

 

§ 20 

Ustanovení § 1 až 3 se nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971. Po těchto 

občanech se nevyžaduje osvědčení ani čestné prohlášení podle § 4 tohoto zákona. 

 

§ 21 

(1) Vydavatelé periodického tisku a provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání, 

agenturního zpravodajství a audiovizuálních pořadů na základě uděleného oprávnění 

(licence) mohou sami za sebe nebo po předchozím písemném souhlasu za pracovníka, 

kterého zaměstnávají a který se podílí na tvorbě myšlenkového obsahu uvedených 

sdělovacích prostředků, požádat federální ministerstvo vnitra o vydání osvědčení nebo 

komisi o vydání nálezu; ustanovení § 6 odst. 3, § 9 odst. 1, § 10, 12, 13, § 18 až § 20 

tohoto zákona platí pro tyto případy obdobně. 

(2) Předsedové nebo jim na roveň postavení představitelé politických stran, politických 

hnutí a sdružení4) mohou za sebe nebo za člena vedení politické strany, politického 

hnutí nebo sdružení požádat po jeho předchozím písemném souhlasu federální 

ministerstvo vnitra o vydání osvědčení nebo komisi ustanovenou podle § 11 o vydání 

nálezu. Ustanovení uvedená v odstavci 1 platí pro tyto vztahy obdobně. 

 

§ 22 

(1) Zmocní-li zákony národních rad ministry vnitra a ministry spravedlnosti České 

republiky a Slovenské republiky ke zjišťování skutečností uvedených v § 2 odst. 1, jsou 

federální ministerstvo vnitra a komise povinny vyhovět jejich žádostem o vydání 

osvědčení nebo nálezu. 

(2) Způsob ukončení služebního poměru příslušníků Sboru nápravné výchovy České 

republiky a Sboru nápravné výchovy Slovenské republiky a policistů zařazených v 
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Policii České republiky a Policejním sboru Slovenské republiky stanoví zákony 

národních rad. 

 

§ 23 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

Poznámky: 

1) § 27 odst. 2 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), a příloha č. 3 tohoto zákona. 

2) § 16 odst. 1 písm. c/ zákona č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů 

zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie. 

3) § 59 odst. 2 až 4 zákoníku práce. 

4) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění zákona č. 300/1990 Sb. 

5) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 

Poznámka: 

Nález Ústavního soudu České a Slovenské republiky vyhlášený ve Sbírce zákonů č. 

116/1992 Sb. 

 

Dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů ztrácí účinnost ustanovení § 2 

odst. 1 písm. c), § 2 odst. 2 a 3, § 3 odst. 2, § 4 odst. 2 a 4, § 11, 12, 13, § 18 odst. 1 a § 

20 zákona 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. Pokud Federální shromáždění 

neuvede tato ustanovení zákona do souladu s Listinou základních práv a svobod, 

Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Ústavou 

České a Slovenské Federativní republiky, ztrácí tato ustanovení zákona č.451/1991 Sb. 

po šesti měsících od vyhlášení nálezu platnost.  

znění neúčinných ustanovení zákona č. 451/1991 Sb. 

 

§ 2 odst. 1 písm. c): 

c) vědomým spolupracovníkem Státní bezpečnosti, 
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§ 2 odst. 2 a 3: 

(2) Vědomou spoluprací se Státní bezpečností se podle odstavce 1 písm. c) pro účely 

tohoto zákona rozumí, že občan byl evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako 

důvěrník, kandidát tajné spolupráce nebo tajný spolupracovník důvěrného styku a věděl, 

že se stýká s příslušníkem Sboru národní bezpečnosti a podává mu zprávy formou 

utajeného styku nebo plnil jím uložené úkoly. 

(3) V odůvodněných případech může ministr obrany České a Slovenské Federativní 

Republiky prominout podmínku podle odstavce 1 písm. a), pokud by její uplatnění 

narušilo důležitý bezpečnostní zájem státu a není tím ohrožen účel tohoto zákona. 

 

§ 3 odst. 2: 

(2) V odůvodněných případech může ministr vnitra České a Slovenské Fedrativní 

Republiky, ředitel Federální bezpečnostní informační služby a ředitel Federálního 

policejního sboru prominout podmínku podle odstavce 1 písm. a), pokud by její 

uplatnění narušilo důležitý bezpečnostní zájem státu a není tím ohrožen účel tohoto 

zákona. 

 

§ 4 odst. 2 a 4: 

(2) Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. c) dokládá občan osvědčením vydaným 

federálním ministerstvem vnitra, popřípadě nálezem komise podle § 11. 

(4) Občan je povinen před nástupem do funkce uvedené v § 1 předložit prohlášení, že 

nebyl a není spolupracovníkem žádné zahraniční zpravodajské nebo výzvědné služby. 

 

§ 11, 12 a 13: 

 

§ 11 

(1) Pro ověření skutečností uvedených v § 2 odst. 1 písm. c) až h) se zřizuje při 

federálním ministerstvu vnitra nezávislá komise (dále jen "komise"). Komise se skládá z 

předsedy, místopředsedy a dalších členů. 

(2) Předsedou, místopředsedou a jednoho člena komise jmenuje a odvolává 

předsednictvo Federálního shromáždění z občanů, kteří jsou bezúhonní a nejsou 

poslanci Federálního shromáždění. Je-li předsedou komise občan České republiky, je 

místopředsedou komise občan Slovenské republiky a naopak. 
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(3) Dva členy komise jmenuje a odvolává ministr vnitra České a Slovenské Federativní 

Republiky z řad pracovníků federálního ministerstva vnitra a současně určí, který z 

těchto pracovníků bude zastávat funkci tajemníka komise; jednoho člena komise 

jmenuje a odvolává ředitel Federální bezpečnostní informační služby, jednoho člena 

komise jmenuje a odvolává ministra obrany České a Slovenské Federativní Republiky; 

po třech členech komise jmenuje a odvolává předsednictvo České národní rady a 

předsednictvo Slovenské národní rady z řad občanů, kteří jsou bezúhonní a nejsou 

poslanci České národní rady nebo Slovenské národní rady; jednoho člena komise 

jmenuje a odvolává ministr vnitra České republiky, jednoho člena komise jmenuje a 

odvolává ministr vnitra Slovenské republiky a z řad pracovníků těchto ministerstev. 

Členové komise jmenovaní ministry a ředitelem Federální bezpečnostní informační 

služby; musejí mít dokončené vysokoškolské právnické vzdělání; pro účely tohoto 

zákona se za ně nepovažuje vzdělání získané na Vysoké školy Sboru národní 

bezpečnosti. 

(4) Členství v komisi je nezastupitelné. Výkon funkce v komisi je jiným úkonem v 

obecném zájmu, za který přísluší pracovní volno s náhradou mzdy. 

(5) Činnost komise zabezpečuje federální ministerstvo vnitra. 

 

§ 12 

(1) Komise je způsobilá jednat, je-li přítomen předseda nebo místopředseda komise a 

nejméně sedm dalších členů komise. Jednání komise je neveřejné. 

(2) Občanu, jehož se řízení týká, musí být před zahájením jednání komise umožněno, 

aby se mohl seznámit se všemi důkazy, včetně písemných podkladů o jeho osobě. Při 

jednání komise mu musí být umožněno, aby se ke všem důkazům mohl vyjádřit. 

(3) Pozvané osoby jsou povinny se ke komisi dostavit, vypovídat pravdu a nic 

nezamlčet. 

(4) O povinnosti svědčit a o předvolání, předvedení, zákazu výslechu, právu odepřít 

výpověď, nároku na svědečné a o přizvání znalce a jeho povinnostech platí přiměřeně 

trestní řád. 

 

§ 13 

(1) Komise zahajuje řízení na základě návrhu, který 
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a) může podat občan, který obdržel osvědčení o tom, že je osobou uvedenou v § 2 odst. 

1 písm. c), 

b) může podat občan, který tvrdí, že čestné prohlášení osoby vykonávající funkci 

uvedenou v § 1 je nepravdivé. Při zahájení řízení je občan povinen složit kauci ve výši 

1000 Kčs, která mu bude vrácena, jestliže se v průběhu řízení prokáže, že jeho návrh byl 

oprávněný, 

c) může podat organizace, má-li pochybnosti o opravdivosti čestného prohlášení 

občana, který má vykonávat funkci uvedenou v § 1. 

(2) Komise vydává do 60 dnů ode dne doručení žádosti nález, ve kterém uvede, zda 

občan je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. c) až h). Nález musí být odůvodněn. 

(3) Prokáže-li občan, který jinak nesplňuje předpoklady pro výkon funkce, které jsou 

uvedeny v § 2, že poté, kdy přestal být v postavení osoby uvedené v § 2 ods. 1 písm. d) 

až h), byl postižen za činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, 

a že byl podle tohoto zákona účasten rehabilitace, rozhodne komise, že předpoklady pro 

výkon funkce uvedené v § 1 splňuje. 

(4) Komise, zašle nález občanovi, jehož se týká, a současně o zaslání tohoto nálezu 

vyrozumí toho, kdo podal návrh na zahájení řízení. 

(5) Je-li v nálezu uvedeno, že občan není osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. c) 

vyznačí se tato skutečnost ve všech evidencích a podkladech s tím, že s těmito 

evidencemi a podklady nelze ve vztahu k občanovi dále nakládat. 

 

§ 18 odst. 1: 

(1) Tvrdí-li občan, že údaje uvedené v nálezu jsou nepravdivé, může požádat soud o 

přezkoumání obsahu tohoto nálezu nejpozději do dvou měsíců ode dne doručení nálezu. 

K řízení je příslušný krajský soud podle místa trvalého pobytu občana. 

 

§ 20: 

§ 20 

Kdo jako svědek znalec nebo tlumočník uvede před komisí nepravdu o okolnosti, která 

má podstatný význam pro nález, nebo takovou okolnost zamlčí, bude potrestán odnětím 

svobody až na tři roky nebo penežitým trestem. 


