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Váženi,
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USTRP0002VBT

Nezávislá odborová organizace
Ústavu pro studium totalitních režimů

Siwiecova 2
130 00 Praha 3

Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen "Ústav" nebo "ÚSTR") jako povinný subjekt
dle ustanovení § 2 zákona Č . 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen
.l nfž") obdržel dne 3. 9. 2014 žádost Nezávislé odborové organizace Ústavu pro studium
totalitních režimů (dále jen "žadatel"), o poskytnutí informací týkající se korespondence
s ministerstvem vnitra.

K žádosti se povinný subjekt vyjadřuje následujícím způsobem :

1. V příloze Č. 1 povinný subjekt poskytuje kopii neformálního emailu, který byl Ústavu
odeslán dne 18. 8. 2014.

2. V p říloze Č . 2 povinný subjekt poskytuje kopii dokumentu, který byl zaslán
ministerstvu vnitra jako neformální od pověď. V tomto dokumentu jsou vyznačeny

další změny v zákoně Č. 181 /2007 Sb., které by podle Ústavu a Archivu
bezpečnostn ích složek, mělo ministerstvem vnitra ve svém návrhu zvážit, a to
s poukazem na smysl služebního zákona a současně zachování čin nosti Ústavu
a Archivu bezpečnostn ích složek.

3. Vzhledem k neformálnosti žádosti a minimální době pro přípravu odpověd i nebyla
Rada Ústavu jako kolektivní orgán v této věci informována. Věc byla nicméně

konzultována s některými jejími čle ny .

4. Za finální návrh dokumentu odpovídá řed ite l Ústavu.

S pozdravem

~el íšek
ředite l kanceláře Ústavu

Siwiecova 2
130 00 Praha 3
Tel.: +420 221 008274. 322
Fax: +420 222 715 738
E·mail: sekretariat@ustrcr.cz
W\NW.ustrcr.cz



Klímová Jana, Mgr.

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Přílohy:

Přej i hezký veče r,

František Vavera <frantisek.vavera@mvcr cz>
18. srpna 2014 21:S1
Sekretar iát
Změnový zákon-služební zákon
ZmZ_18.VIIl.2014_USTR.docx

v návaznost i za stano venou gesci za návrh služebního zákona s tím souvisejícím změnovým zákonem, si Vám dovolují
zaslat nefor mální cestou návrh změn souvisejících s přijetím služebního zákona a s tím souvisejicích změn ve
změnovém zá ko ně .

Prosim o Vaši kontrolu, kdy MV neprovedlo j iné změny, než nut né změny souvisej ící se současným zněn ím

komplexního pozm.návrhu a některé změny do dané j ako do hodnuté. Novela zákona Č . 181/ 2007 Sb., souvisí s
nutností stanovení odl išného postupu j menování vůči řed . ABS, kde sej edná o speciální režim.
V návaznosti na nutn ost promítnutí změn a následný legislat ivní proces, si dovoluj i požádat o zasláni stanoviska
během zítřejšího dne, tedy 19.8.2014.

Děkuj i a zdraví FV

doc. JUDr. František Vavera, Ph.D.

Ředitel kanceláře
náměstkyně ministra vnitra pro soc iální, zdravotnické a právní zabezpečení, bezpečnostn í výzkum a programové
ř ízení

• •.. ...... ....... ..... .. .... .... ............ .. ....... ... .
"'. ~ I!.t l ..~IVO ·"NI ~ U,

CH «f UPV'~ : O: T

Ministerstvo vnitra
nám . Hrd inů 3
140 21 Praha 4

lel.: 974816903
email: franli sek.vavera@mvcr.cz
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Text část í zákonů \' platném znění s \'\'značením mI\Tho\'an,'ch změn

•••

-. Naformátováno: Vlevo: 1.5 cm,
Vpravo: 2,5 cm, Nahoře: 2,5 on, Dole:
2,5 on, Vzdalenost zahlaviod okraje:

1,25 on, vzdálenost zápati od okraje:
1,25 cm

Zákon Č. 18112007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu mu'''"
bezpečnostních složek 3 o změně některi"ch zákonů -:.: "

s 12
~

",

l~J_Y.. .~ ~.I~_~_~~~~v~_~_t_í? j ! _f~~.i_t~~ _A!_c:~_i_~'~~ . ~t_~~~~~ . j~~~~~i.~ . ~ _~~ ~:~.I.~~:~ _ l-' ~_ l~!~ i ~~~~_~!_~_.~ ,
Radou řed ite l : jeho \" 'běr. jmen ování a od\'olání se řídí zákonem o státní službě. Reditel "'-.,
se po\'ažuje za služební orgán ředitele Archh'u a je oprávněn dávat ředitel i Archh'u - »: "

příkaz\' k \',-konu státní služby podle zákona o státní slu žbě.

!4Lpřed~okl a,d~mupro , ,\,"t.k~n fun kce ředitele Archivu je .eho soolehlivost,- .
bezúhonnost a ukončené vvsokoškolské vzdělání v magisterském studi jním progra mu "'~' :: "
archivního nebo historického směru nebo \' příslušném speciá lním oboru ,

•••

Naformátováno: Písmo: 13 b., Tučné

Nafo rmátová no: Pismo: 13 b. Tučné

Naform á tován o: zarovnáni na střed

Naformátová no: Písmo: neni Tučné

Naform á továno: zarovnani na střed

Naform á tován o: Odsazeni: Prvni
řádek : 1,25 Oll

Narc rm átcv ánc : Písmo: není Tučné

Naformáto ván o: Písmo: neni Tu čn é

Naformátováno: Odsazeni: PMli
řádek.: 1,25 Oll

Naformátováno: Písmo: nen í Tučoé

Naformátová no: Odsazení: První
řádek: 1,25 Oll

Naformátováno: Písmo: Tučné

Naform á tován o: Písmo: není Tučné

Naformá tován o: Odsazeni: Prvni
řádek: 1,25 cm

Naformátováno: Písmo: nenrTučné



Návrh změn zákona Č. 1a112007 Sb. směřujÍCích k instit~cionálni~uodděleníOstavu
prastudi\JmtótaHtníchrežimÚa o Arcnívubezpečnostnicft slozek"';zvýrazněnízměn·. .

'/ ,.' ,o" ,.. - >,' ._; ,,' •

. 18112007Sb.. '

."
ZÁKON

:' '. '. .

.. zedneB, června 2007 . . .

; .

Preambule'

oÚstav~prostudiurriitotalitníchrežimůa o Archívu bezpečnostnlch
. ,.... složek a o změně některých zákonů',' .

Změn~: 160/20Ó8 Sb.
2o,ěna:16712012 Sb.

Ten; kdo nezná svou minulost, je odsouzen jl opakovat. '.
." ParlamentČeské repupliky, vědom si povinnosti vyrovnat se s následky

totalitrrlchsa autoritativních; režimů 20. století, vyjadřujevuli zkoumat a'
., • ." pl'!pqrYlín~t.· .•. d9.!';Ie,dKY:; finQ9pti .... zločinných .. 9rgélnizi,wi .. ·.zéllpženÝch ". Di'l ..

.... k900YQi$tick$;a.nacisticl<$jdl'i,oJcigii,ď:kter~yJetech:.1.~38 .•~f945.a.1948.~j9811
··":".,.·~·~;,.·,-';'-{-pr9S?Z9\tfl.f~··pCltiaČQv.?!nf4igsJs.Ych"práv·aď'ůclmíialY'principY'dembkratickébu .... ,,,"-'" ....

. .. státu.' . .. .. . . .

. Poznání historických '; pramenu a dalších svědectví o uvedených
režimech a událostech k nim vedoucích umožňuje' lépe pochopit důsledky

systematického ničeni tradičnich hodnot evropské civilizace, vědomého
porušování lidských práv' a svobod, morálniho a hospodářského úpadku
provázeného justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů,

nahrazení fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí
tradičních principu vlastnického práva, zneužívání výchovy, vzdělávání, vědy a
kultury k politickým a ideologickým účelům a bezohledného ničení přírody.

Vzděláni občanu o těchto tématech přispívá k upevňování demokratických
tradic a rozvoje občanské společnosti, současně napomáhá naplňování ideálů

spravedlnosti, popsání zločinu a pojmenování jejich organizátoru a
vykonavatelů,

Parlament České republiky při vědomí

- zachování paměti o ohromném množství obětí, ztrát a škod, které
utrpěl český národ a další národy na územi České republiky v dobách
totalitních diktatur,

- vlastenecké tradice společenského odporu proti okupaci a projevům

totalitarismu, které byly projevem občanů v boji za svobodu a demokracii, při



obraně lidských práv a lidské důstojnosti,

~. p(lvinnosti i~tihat'zločínY proti mJru, lidskosti a válečné .zloělny, ' .

rPovinnosli'státu yčir;lItzadoslvšem, kteli byli pci$koz~nJ 'státem, JenŽ '
porušovelfldská práva, mezinárodní právo i vlastni zákony a"

ý ; ,.poviQI1()sfisi~tu, vmaxímálnJ míře zpřístupnlt utajoyanoučinnost
pezpečnostních$Ipžek totaíííntcha autoritativních režimů jako výraz svého
přesvědčenl.že žádné protíprávní konání totalitního či autoritatívního režimu
proti ob,čap:ůmnemůžé,být'c,hráněné tajemstvím aninesmi bÝt zapomenulo,
se usnesl na tomto'zákoně:" "

ČÁST PRVNí

ÚSTAV,PROSTUDIUM TOTALITNíCH REŽiMŮ A ARCHIV
BEZPEČNOSTNíCHSLOŽEK

: . ~-: i." . : t _ ..

HLAVA I

, ", ÚVODNí USTANOVENí , ".

§1

, Tento zákon upravuje .zřlzeni a činnost Ústavu pro studium totalitních
režimůfdále jen "Ústav") a Archivu bezpečnostních složek (dále jen "Archiv"),
požadavky na zaměstnance Ústavu a Archivu a podmínky předání dokumentů
z období komunistické totalitní moci Archivu,

§2

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) dobou nesvobody období od 30, září 1938 do 4, května 19451
),

b) obdobím komunistické totalitní mocí úsek československých dějin od 25,
února 1948 do 29, prosince 1989 a dále doba tomuto časovému úseku
předcházejíci, v níž probíhaly děje týkajíci se připrav k totalitnimu uchopeni
moci Komunistickou stranou Československa,

c) bezpečnostní složkou Federální ministerstvo vnitra, Ministerstvo vnitra
České socialistické republiky s výjimkou útvarů vykonávajících výhradně

civilně-správní činnost, Sbor národní bezpečnosti s výjimkou útvarů

vykonávajících funkce státních archivů, Sbor nápravné výchovy, Pohraniční

stráž, vojska Ministerstva vnitra, zpravodajská správa Generálního štábu



.. l! II

·. CeSkoslovenské .. lidové ?m')~dy, •bgb<.lL· vhitřh{ ,Q<;hr~\IJY Sboru [).é\praY,n~
výchovy.· MinistE'lfsWi3 :$.PtaY<l~IÍJosti .. Celilkéso<;Ialistické republiky a jejich·

"!'~i)~;;.;»4"",;~~:,;.l~i',.lťl~;g,9~.~~.,~k~~q,~PJ,.~Q,m.j-!,gj~tj,~.~iW{iiiM.~~,ro,8.9iki"')"".';""'"'V~'''''1~''''·'''.;•••.(,.,.;"'.44 ,;;.,.;4:';".;,.;".,, .
_.,' ~ " ",.-,~>~."";i'';;~,,::;,,.:;.c;'" c·:~_~C~;'U.' .~._, ,-' . , .: ,.,:.;,:,,", -i" y,~" ..:;.,.;,.;::\,...." ._'; :,~ '.. ~-_...",;~<. ,J.:.,' ,.H,; '.;, ~ "_ ':""".' ',.', .~·e >.-~:,,:~:.~

, ,/blLť\\{A JL . J. . ; . . (.,

,,\ ·;ú'STJAV'PROSTUDIUM TOTALffl\líQHR.bŽIMÚ c-Ó,

..... -
..' ~ "

(1) Zřizujese.. Ústavse-sldlem VPrazs..

, (2)Úsh~Vje organIzační složkou státu, do jejíž činnosti lze zasahovat
pouze na-základě zákona..

, ... (:3) Ústav]e účetní jedootkou,Cinnost Ostavu je hrazena ze samostatné
.kapitoly státního rozpočtu. .,

§4

!:._;.,~,~:. --:.. ;-, .• ~':,'. . -j ',- j' " '. -:-~_ ..; .•_..;,:--, ,"'.'-'.,~ ~~"-': i'-

'::'~;",'ď~:: ..~~:::,~:;~;c~i~~~~t~~J~~n~~~~~~~t[f~[~K~~~~~;gZť:'~%t~~,:~rj,~~~-3:::~~":~::
.' , ····· ..~zejm'éna.J~fIO:5ezP:éčnostf1icb::slbžek,ďa· zl6čiJiflbIJ činnost Kórnunlstlcké strany

Ceskoslovenska, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,

b) analyzuje přičiny a způsob likvidace demokratického režimu v období
komunistické totalitnimoci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob
na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,

c) získává a zpřistupňuje veřejnosti dokumenty vypovidající o době nesvobody
a období komunistické totalitnl moci, zejména o činnosti bezpečnostních

složek a formách pronásledování i odporu,

d) převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické
podoby,

e) dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,

f) poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o
době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech
jednotlivců, vydává a šiří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné
konference a diskuse,

g) spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za



,účelem Výn'rěny informaci a zkušenosti v odbornýchotá..zkách,
,-'e .. ,._ -.' - _,_ ..... 0 .. '•• _,' ',_, ... _, - '.', "" ,,' .,." ••• .' •• _.,. '. ..

,1 .

", .. -'
"" _ ,J . "

§5
:.- ! • r . .

. ,

·;{1c)ÚstaVje~pťáYD~~!Zpr.acÓvávat '6sob~(údáje v rozsahu neibyi~~~ .ý-

pro PlněniúkoI9Ústayú.'·..'. .; . . .. ., ',. '..

(2)StátnLorgány, Org<;mizačni složky státu, wgár1Yúzemní sarnospřávy, .
. státní přlspévkové organ'izacéa' příspěvkové : organizace územnlch .

'. samosprávnýchcelků, jakož! íjimi spravované' archivy, které mají v držení .
. dOkumentY a archiVálie z-doby nesvobody a obdclil komunistické totalitní moci
vztahu)ícíse k'úkOlůrh' Ústavu; [sou povinny bez zbytečného odkladu

. poskythout Ústavu bezplatně.potřebnou eoučinnost. Ústav je.oprávněn na
vlastni náklady'pořizovat kopie uvedených dokumentů a archiválií: -.

"§6

Ústavu

....
, Orgány Ústavu jsou 'Rada Ústavu (dále jen ó'Rada") aředitel
(dále jEjn"ředitel!'),
,~ :'--, '-.-' r; ,"' ~ .. -,- --o ; - :-'

.. .... _.....-._-----_... _---_._-- ... _--------------------- •.- ... _--_._-.--

.(1) Nejvyšším Orgáhem Ústavu jé Rada; která sé skládá ze sedini členů
volených a odvolávaných Senátem Parlamentu České republiky (dále jen
"Senát").

(2) Návrhy kandidátů na členy Rady předkládají Senátu Poslanecká
sněmovna, prezident republiky a občanská sdružení nebo jiné právnické
osoby, jejichž předmětem činnosti je zkoumání historie, archivnictvi, výchova,
vzdělávání nebo ochrana lidských práv, anebo občanská sdružení sdružující
účastníky odboje proti riacismu nebo odboje nebo odporu proti komunismu
nebo bývalé politické vězně (dále jen "sdružení").

(3) Z navržených kandidátů zvoli Senát dva členy Rady z kandidátů

navržených Poslaneckou sněmovnou, jednoho člena Rady z kandidátů

navržených prezidentem republiky a čtyři členy Rady z kandidátů navržených
sdruženími.

(4) Členové Rady jsou volení na funkční období 5 let. Nikdo nemůže být
zvolen více než dvakrát za sebou.

(5) Členem Rady může být zvolena fyzická osoba, která je qJLlsobilá I<
~oAŮffl-a-Jeplně svéprávná, spolehlivá a bezúhonná.



'"", , ', ... ·._.L• .., ...,-- -"C.,' , .•-" ..... _'" ',.'. __•. ':'.. _,'>,." .. ,_, ..',,- __.. L, ',.' ,_', :_,_ ',' : -c. J'", ',.. '.' .. _ '," t. _.. _.0;:' .,.;__," >" !__ ..__. ._...- " _.' :_" _.__..~::._; ,

'. '. . (6) S Junkcíčl(3118'f{ady je neslučitelnáfunkceprezldelitaCeske ,

M;'.""W~~';:;/'.'r.?(,\f~.O'\lI.~R..~.'".'.~.i..•ii,':RP.~!~.L~.)~~,.~..,.;'.''*~lJ,.~.t~~~~C.:lfl.l.,.1A.~.'f,~la.:,2i:,.;,. ,~.".,.o.",~~.,;~.*f..'.,.'.~t.\tp..\.!lfli ~.•.~~~y.J1.",.~,' "Č.•",.,.I$~".7". k''-''''.'..·''.'''.y,.".k;,.
~,,!,;~ '.·b,;; :;;'í,+;1l;-lejSl,~sínq:!'konfJ:a:lriítid,)uřa:Ql ..j;,a, .clena;ballkoY:nrqtaO)l..cesk~..,;n~J:Qdllí;baQ.k~",..ď.~ .,.' ', ,: . .

,·+~~t~ct~íV:Rag~.Je'J)~s.IYčít(3!I1~§~I~nstvítnY;Rol!tiPl<é.Str;9n~ ~~[)'9 V:p'~liti,Ck~[I,: .r.. . .

. (7)č'lenstvlVRaQěz~njká .....

. a) uplynutí;ri fUr)kČ~ího obdobfčlenaRadY,

. ". , .. "

... ,'-, ;.- "

'. . . . '.: ~ .

t\)dnemnásIElclujícímpo',d~jdqručení písem~é~o prohlášení Člena Rady o
l , . vzdání se funkce předsedovi Senátu,' . .

c) úmrtíni.ČíenaRady, .

. "d)dMmpabytíprávní moci rozsudku, kterým byl člen Rady zbaven
zpěsobilostí kprávnfm Úkonům nebo I43rím byla jeho způsobilost 1< právním

' .. úkonům ()me:z.enve svéprávnostia, '.
. . --' .. ..... ~. . .. . '.. . .

e)dnemríabytíprá~ní mochrozsudku, kterýmqyl ČleriRadyodsoLJzenpro
lI\11yslnýtrestny.čin, '.'.

!' .. " '~'-"---"".-""--'-."""'--'~-'''~'---''--'-'--''---'"-." -., ~. , , !. --~'::-'----' .~.",\,--,,,,,, ".'{ •. ". 'l- .' - ..
. _-.' .. '.."... __ .'-; -.'. __ ._-_~_,-,._ .. :".'-- .... -.:"._ .. '---.. -.. ::-..'- ,:'" <'o', - _~_-_;" ...:, .'_, - .. '<,.-- - ',','" :.; " ,_-_.~ c'.> ..__ " _c_ ,~_"-i: _. __ o '- : _: ,'- ,',. __ ••.-:: __ .. -.e -;_.'.'" _.... -, .; :' ..." .... ,._ ........ :
C:_7-~'__~~C~_h:';_~'~~;:';:'~ď;J,~:,~_o- ,,,,,,:,,eJi"'-~~~""!,~,c,",; ,',# ~;;;i.-i:="'-~ ~_:-~'-~"~f:~.~"";,,",, ='_~"=_'o"-'·_'~ __"'-'-'~";"C\.-,-, ~-"_,- ';~:""'=:f ":±'~-":-~ ~ "_""":>2'~~'iC_~.i'~'-'"'-"*'~~:"'~1""j_,-?,-, ~';a;"';~""!.id __~,f,:,";iki.&=>o~:"i: ~.;'~·':<;I_"'; ?Cc:·'''-"·;·"'~H'.~"'.?;'~'~;'~0-"

'.,..,,-co- ....••..~.,: •..•...... ,Af€ln6fll~ásledtllí~íl'rrJ)~dllhpi'iJetj"usneseAí~eFláb;b(JcO(l\lolání.členac~adx,,"~;';"':····.··· .• =c"~""""

. (8)Senáfddvcilá čléháRady,

a) který přestal splňovat podmínku neslučitelnosti funkce,

b) vyšlo-ll najevo, že čestné prohlášení člena Rady o jeho spolehlivosti bylo
nepravdivé.

(9) Senát může odvolat člena Rady, nevykonává-li po dobu delší než
šest měsíců svoji funkci.

§8

Rada ze svých členů volí předsedu a místopředsedu a odvolává je z
funkce. Jednání Rady svolává a řídí její předseda a v době jeho nepřítomnosti

její místopředseda. K platnosti usnesení Rady je třeba souhlasu nadpoloviční

většiny všech jejích členů, Rada příjme jednací řád, ve kterém stanoví
podrobná pravidla svého jednání.

§9

(1) Do působností Rady náleží



,a}stapovit metody pro naplňování úkolŮÚstavu, ,', "
. ..' '. _ .. - " ' ", - -,.' ..' "'-. - , ", . . ... ", .

',1:2iri'~:':ťJr:~:'r~I;h}r~~~~~~ť~4o~~~~;;ť~~dit~tr;~;dÓt:ít~:ťrl~~tl8fgjrih~;r'N~":";::::,jz:~r:~:::~~::i;,':' i":)~~:fťZ

" '; ,', ", ;~~}~Cb\l~I~Y~tdigánji~čnrtácn'í~{avÚacl~lš{vnitintpřeciPisyÚ$tav~,' ;' ,
. . '. ' ..

'dl schv~lovaťr-oČníplán Činnosti Ústavu,
" .. , "

'odb~rný " poradn] ~~gán ředit~ie pro
návrh,', ředitele jmenovat Její' 'členy a

. , ,

, ,e)zři~o~~t, vědeckoú~~citl jako
baclatelskoučinnqsLÚst~vli a na
schvalovat jej] jedpacífád,' ,

, ,

f)schvalovatpodklad,ypro návrh rozpočtu a závěrečného účtu Ústavu,
. ','.'- . , ' .. ' . .' .', .- '. . ". .. _.

g) schvalovat Výro~ní .zprávu o činnosti Ústavu'a předkládat ji k projednání
Senátu,

, ih) rozhodovat o odvolánlprotirozhodnutl Ústavu, '

i)sledóvata',vyhodtiCJGóvat'zabezpeěénf'příslupu."k'ďol<umentůma'urohivaJiím
, j,'" ,1lIqže(i~1J,lY}'V?,l=iiv)'l'f;"'Ý?,1,9P~y.pfeQI"I,Člgqtj§?pqur0'9ng'!(p;-Qj(;l~ri:á,~L~eUlÍ,(1l;," - -oj

;" ,;~<.~":~,;,, ,:";·,~~.~";.;<',·;,"t,·,~,, .,:""""',,' ,/;'c":~',"";';'i<.;"'.".JÚ;'i>r;':;"',o+·~~",;':'t~~~,;,.!~,;,:;~,,,>",k~';~:'~'::"::é~,~~,;;:·: :::~~"'0t':~;.~~:H~;~~;~~_';~;";'c:'-""~'._'~~""o~'-~ -~" ""~~,;,;"" ~,~~,,,,. :~~+;o,r:.,,:,~,J~:w-#~'!t"";~.~~~Jcg:0 ,:~L,f~~':§.~~'.;~~';' j
rrs ,,' ...• ,:";:.' ",)""{2~R~da"ie~Ol'JrBvhĚinEl'+požáda17'\lI~d.lt,ve,,yýjirriečnYcl1'+přípatl~cb"'"d""·-'" " ;, ' • '!

=<::==:~::dípr6maticl<óu::=f5óďpórúď::'přlC:; zísKávši1íď,pi'ístlJpa ..... k"-du.1ežitynT'-dokumentum.·.•.~..=:: -_.. -~. ,.~.

ucnbvávariýrri V'archivech Cizích státei, ktere se týkajízaměřéní Ústavú~ . '.'.

§ 10

Členství v Radě je veřejnou funkcí2). Členové Rady jsou odměňováni
podle zvláštního právního předpisu".

§ 11

(1) V čele Ústavu stojí ředitel. Řediteli přísluši

a) zajišťovat zpracování podkladů pro všechny záležitostí, jež jsou v
působnosti Rady, předkládat tyto záležitostí k projednání a rozhodnutí Radě a
vykonávat rozhodnutí Rady,

b) účastnit se jednání Rady; je oprávněn požádat předsedu Rady o svolání
jejího zasedání s návrhem pořadu jednání,

ol po projednání 5 Radou jmenovat a odvolávat ředitele Arohivu.

(2) Předpokladem pro výkon funkce řediteie je jeho spolehlivost,



'bElzúhonnosta lJkon~eM VY§()k9Šk()l§k~ V4:cjělání V.1Tli3gjst(3r!)kér;n .MlJdijl)ím, "
prpgramu. . , "

;". ,"o ,o.

~ , .
, .

- 1 :~ .

, ,

" '."

. ",.. -! .:.-.

(1) Zřizuje se Archiv se sídlem v Praze.

(2) Archív je správní úřad,kter'ýje brqanízačhfsložkou státu, db jejíž
činností ,lze zasahovat pouze na' zákla<tlě zákona.je správní Úfad;který. je '
přímořizenýÚstavem·.",· "

., ,.", (3).Vče)e ArchblústojJředitel Archivu, kterého jmenuje a odvolává.
ministr vnitra podle zákona o státní službě,

,(4) PředpbkladémproiVý~ánfunkce řediteleArchlvu je jeho spolehlivost.'
,..,beiúhonlJost.aukončenÉlVysokOškOlské vZdělání,v magIsterském stL1dijnirn .:

,RiI)9j-aiptlan}hiVníh()l")e~()histor1ckého směrunebovpi'íslušnÉlm§peciálnínl ' '
.oboru,'. ,,: ',' ,. , '"":l "" :: ... i', ' .' "'" ,. ,

. -'. '._ .-' '_.'-." !_~;:"_:"~,·,:~:~:~~;:.;,,&)~~-.,,,;; ..:k,,,,-,~,.:~';":~4:;,4u.;· c-,(~..c~"";Lé-_"",,,,Ú-,l,,~~~-J.L~~~.i;é~"é~';0'L:_.~-~- ':'J.~. .: ":.;::c=~~":'~;,~,"i;,i~;:~;;;:,,~,;~i~:;.;":~:c:.·; ';i'-i_~,-;-~,.~0~,,,,,,,::4,~;~~:K,,,;'.~:';:,;:;.;'oi-k;->'~~:_:,:"~';'j",;,~,-,~<,, -'C.""~' ,,:-,~,';,!,':'__c,>,

;,-::ď:-:"';",".'-=- •..•~-rď:_ ;_~[5E·Ar~firv.Je:':-UČ§.tní_ f~9nojT«iLC'CTniíostJ(féi1TVtt'Ta-~hta'zeť1éf·'Ze::::~~~·~~·._:·:
mm 'O~~~~atnékaPitoly stálníhor'btpočtu.a je'soUčásJífbzpecto"Jó kapitoly HU.

H

u "

§13

(1) Archiv

a) převádí do elektronícké podoby, zpřístupňuje a zveřejňuje dokumenty a
archiválie týkající se bezpečnostních složek podle zákona o zpřístupnění

svazků vzníklých činnosti bývalé Státní bezpečnosti a podle zákona o
archivnictví a spisové službě,

b) zabezpečuje přístup k dokumentům a archiváliím náležejícím do jeho péče

a poskytuje nezbytnou pomoc a informace státním orgánům příslušným k
bezpečnostnímu řízení, popřípadě k šetření podle zákona o ochraně

utajovaných informacl, zpravodajským službám České republiky k plnění jejich
úkolů a orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení,

ol kontroluje výkofl-Sf}ÍSevé služby u Ústavu,

gel provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u Ústavu a u držitelů

dokumentů vzniklých z činnosti bezpečnostních složek v období komunistícké



)otalitní mOGI, pokud jde o tyto dokuml:)ntY,.

~;~;i::~t~::eiii::~~~t~~~~~~~~~~~~~ť~J~6W~~~d~m;:!::~~~~:í~~,~~,~:ln:9~~;'~:~~f:~~:~::::~:~:~"'-"~7:~:
r~~},tQ?hqd~jé:';oHlamitkáCt(,pť()tÍpťóť()k8IU ď pOděilyCh p6VÓclc~m ,'Rebo. '

vlé\&tníkern. d,ókl,Júl\jlnto, ll. kt!3r~hóprQy*dí.výb~r. Elfcl:Jiválií.;,. . " .

"I :€lf): ~OZhQdUjl?.Q' pódánLp~ďatele, kterémU. Ol;3Qyloď tlmOžn~J.16 nahlížení do
archlvállí nebo pořizovaní Výpisů, opisů , kopií archiválií v analogové podobě
nebQreplik,archiválií v digitální podopě náležejícichdo jeho péČe.. ď .' .

I gR}>ukládá .sankce za .správn! delikty ukladatelů ~rchhiálií v. Archivu' podle
.zákona o archivnictví a spisové slyŽbě,

'l.b.i)vYhiei:!ává v: archiváliích' náležejíCích do jeho péče dokumenty pro potřeby
. správních úřapůaostatních organizačních složek státu, orgánů územních
sarnosprávnýchcelků.vprávnlckých a fyzických osob, pofizuje z nich opisy,
kopie n~boreplikY, . . .. . . .' .

j) umozň8je'zápodmíríekstanovenýchzákoriémoarchívnictv'ía spisové
~IÍJžb:ě hahlížétdoárGhivállí Mležejících dojehoRéče; :,' '. "

_! ~- .' ~'" ""','" _ ~. __ ."-, '! :.._>_ :.>< :',-"o'f'''''' .,.,~•. --:--"'__ ("'.,.",:;..- ,- ..;- _.~_~;'~-': ..,.~y' ~"''-; ._- :..~.._' -,..e ..•..• , ..J ' .• - t_:-: .._.•.; -; '-<_ ._~., C .0-,_"

/- ..

. - - . - -. --

;_.: __ . .:__ .._._.·::~_·,'h'-":-,+::O'~~;'i:;;,,_~,,~L"ú,~:<,~.":~~,,,;X~~~'-i;;"~"_~_~~~i(~~_;:;;~i~~~_~~~,L:!c- C,:~li 'i","_~.- ď ; '~':; ':,.-::~ ~ _;c, :·j~,_;~·?, _;":;- _~;;:jf_; :,~~,,, ~~, ,-..':~-:~';;~<i':~kt:~_',,,<.i"~F.>~;~;;;~;~:_';{.?;;';~fi.·~~~,ú~"~:,:,,,,,_;,, ~o-_~H,~,,;I-~:;"
....:..;..,..;..:.,._.._."·__..•jý)-vede;příslušnou-evidenci-ar-chíválií,, •...•.. ~,. ""';_'~ď"";~_' c,' . _ '." ď.-· .._~

• tYplhína ůseku árcnivnfetvíúk6lyvyplývi:ljíd imeiináródrlíc!l§mlúv',

(2) Archiv na úseku péče o archiválie

a) pečuje o archiválie bezpečnostních složek z období komunistické totalitní
moci, archiválie a dokumenty převzaté od subjektů, které je spravovaly přede

dnem předání Archivu podle § 14 odst 1, archiválie a dokumenty získané
darem nebo koupi a dokumenty a archiválie vzniklé z činnosti vlastní,

b) přijímá za Českou republiku nabídky ke koupi, k darování a úschově
archiválií a uzavírá za Českou republiku příslušné smlouvy,

c) provádí prověrku fyzického stavu archivních kulturnich památek a národních
kulturních památek, pokud jsou umu svěřeny do péče,

d) provádí inventuru archiválií vyhlášenou Ministerstvem vnitra,

e) spolupracuje s ostatními archivy a rozvíji styky s vědeckými, kulturnimi,
školskými a dalšími institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných
otázkách, ve vědeckém bádáni a kulturně výchovném, hospodářském a
vlastivědném využíváni archiválií,



. f)'provádívědeckpuavý~kilmno~ činnost v oblasti archivníctví,pomocný~h

?~;~:,~~:~,~~",",,;~~q/,~!L~~::!IH~X~~,,~:;:jJ~~.~!JÝS~'V"~1~I:lj,':~~fl:~,~;,,:;: .?~'~"": ';';';;~':~:::;:;~:'~~l~':'~(O~',;=:':;I~:.', ~':~'::~':~~;~
gH~ři~úle!'{>pecJ1:IIjlQVq!1011 Knihovnu, proqpoJ gr<;:hjv!)iéNL~ výl\<lnu spisQvé ..služby.' . .' ., . . . . . . '.' ,. . . ... . , .'

" h)vyk6háVá,~ydáv~tels~buapublikačn1:Činrlo~t",'ObOru archlvniCtvi·a vykonU
,,';spísoýéslužby:,dějinsprávy; .p:drriqcných. věghístorickýcha históí:íé,.· . . .

. . '. ,.,,- ", : . -..' . '. ;

i)zaji§ťlJj~ 'Ve .spoluprácis,jNárodnir:i1 archívem J(of)zerva.cLa restaurování
archiválií,

j)podflf'$el;la .,sesfavovánip.elostátních .tematických, soupisů. archiválií .
organizovaných Ministerstvem vnitni.

..• «3) ArchiV je oprávněn .zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném.. . .

pro plněnl svých úkolů.

..§ 14

. . .' , ,(;l)'.MÍj1Íl?WK?wpynifrl;l, ,NJQjsWK§tY9,9bf9ny,yčetně:,Y91~n$k\3ho, , , '. '

::;"';"":;7'+'~:,~~l~~~:~ě~ťť~fJ~:~~~;f~f~~~~~?:~i~~~@ri&e~~~~p~~~~~~~;~~~~h~.",:::::2~:::"::~··':;
:,cc~~:~:kalehdářnrh(),trlěsícé'lrú~'Slé'~ůjícíhdp'odní:V)lhJášení~tQhoto'zákona:eVjdehčnt: ...,',-

á registrační pomůcky, archlvii'í tondy, včetně agenturních, operativních, ...
vyšetřovacích a kádrových svazků nebo spisů, archivní sbírky i jednotlivé
archiválie a dokumenty vzniklé činností bezpečnostních složek a Komunistické
strany Československa a organizaci Národní fronty působících v těchto

složkách v období od 4. dubna 1945 do 15. února 1990, které jsou v jejich
držení. Mini,sterstvo vnitra předá rovněž archiválie vzniklé po 1. lednu 1990
týkající se činností souvisejících se správou archiválií bezpečnostních složek.

(2) Odstavec 1 se nevztahuje na dokumenty a archiválie vzniklé z
člnnosti bezpečnostních složek, které obsahují utajované informace a orgán
uvedený v odstavci 1 je nezbytně potřebuje k plněni svých úkolů. Dokumenty
a archiválie uvedené ve větě první předá orgán uvedený v odstavci 1 Archivu
neprodleně po zrušení stupně utajení.

(3) Archiválie podle odstavce 1 musi být zaevidovány v evidenci
Národního archivního dědictví, a to nejpozději do pěti let ode dne účinnosti

tohoto zákona.

§15

Archív muže odepřít nahližení do archiválii a poskytováni kopii, opisů a



, vypi~ůZ nigh. uni,chŽby.1 zrušen stupe~utaJení,pokudobsahuJíinfbrmacei
i ,'. nadáleďdúl~žitě'pro, ochránuústavníhozřízení, yYznamnýctlekonomických

11ď:~:,~:,t?'%é" v'1/c,:!!~Jik~~lit~:~~j~r~f~~~~;~~~ř~:::$?2"~~:~~ť:j:~~:'[:~X~~~:!::~:Tť::~!~~~JJJ;;t" ;t~
.c-,f- "'s1f

, . " , ',", ,;:tl}}'.t()hi>J·jérÍávYž~(jl<íi1i, 'Ra<il~ ppyJinol:(,;~f6~ádal-IJ,,:zP~ ,
'pb~*YtO>'ak'!Y$\~tlent\c!mo%ňLJjígi j, JI ,sledovwa,yyb,ódnopovatzabe?:F>,e6ení'

F>,fistUF>,R I<dói<úment&ma arohiváUím a' nahlíženi doarchíválií uloženyoh v '
/\rohiyp.Rqda jeqprá\iněnaseznamovat Se ,s příF>,ady oQopÍ'ení nahlížbni, do
arohiválií l\rbhlvemF>,bdle §:J:§; F>,řitom 'Je }\rohi',fF>,óvinen,F>,osl<ytnÓLitRadě
F>,otřebnou součinnost., ' "

, ,(2) Clen Rddy Wpovineh zaohOVávat mlčeiÍlii;'osto informacích tvbřioloh
'obsah archiválie, Li l<tol'Ó Arohiv odeF>,řel nahlížení. a to i F>,o slmněení 'ělenstyí v '
Radě. O zF>,Foštění mlěenlivosli ělena Rady' rozhoduje v těohto F>,říF>,adeoh

SenM. '

SPó[EcNAOstANbVENl

'[}nem1.ledna 2Q3Qse P.rchiv stává součástí Národniho archívu.I ',. " '" ", '", ď.•, ,.. ' "" ,,,. ," ,••" é~" .... , ,,', "ď' ..,e-, "',' -""'; .... ,,' "', .. ' , ..

r"~''';''~~;j' -~::: ':' <,,:ó:~~"h..;.~i ',-' ~..<':'<:c·:W~AYA=IV;·'" ":" ~:.,,:..;.":~,,;; ':,'"'":;::,::,,:;::~~~,;,'cď': ~~ ~~~. '," .,
I . __ ~ . _ _ --_~~:-:. ----~~'''"::::_~~--:_"~~=-, ..-"., _--'e'--_'<-'---"_~""~"~'~~~~_'_~:':_::~":~"'-.""' ~ ~-:-:"'":""":-~-~_- __ -:_~"-'-- ---::::-.~:.:~~--::~_~::~_'::~:~:::~::=~_~:'::-:-. --.,.~"-""",,~~-::,,._::~._~:_:_-=,~_ .. ho-•."~... -~~
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§ 18

Vedoucim zaměstnancem Ústavu přímo podřízeným řediteli a vedoucím
zaměstnancem Archivu přímo podřízeným řediteli Archivu se může stát pouze
osoba spolehlivá a bezúhonná. U ostatních zaměstnanců Ústavu a Archivu se
vyžaduje splnění předpokladů pro výkon funkce ve státních orgánech podle
zákona o některých dalších předpokladech pro výkon funkce ve státních
orpánech",

§19

Spolehlivost a bezúhonnost

(1) Za spolehlivého se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo v
době od 25. února 1948 do 15, února 1990 nebyl

a) členem nebo kandidátem Komunistické strany Československa nebo
Komunistické strany Slovenska,



. p}<lbsolveht~m. vysql*nško! polilických,bezPi3čnosthfch.avojenských a
~koleníopdobnýchsměrůvéstátecn,kferébyly srhluvnístranou \laršElVské .

.'.,~ "';:i'''·''~'\''::i.;;k+h'14~_i~j;nJq~l::P/)(~?~,i',.:;.,;-,--;:;~-:~~-.i~"~7-{~é:ť~:~;t~.•Yc;;;j,:.'~~·:i-;>h;;;:·:;:r·L:iiii':;:'b~,-~;w"~~'::t:'~':'ť-;,;~*.A\.~J~;~~:'4-+~"i"~;:':t~ó~iJ~'I:~~'.l;));:i: .."'<:;:'oi\,:,~;·:t.';';hj'Iť~;;;!".;"!':,!J;~~'b'~~"~'.'.~P-~"Ú;;\J1; ~:'Í~:,t-~F_;:~';.~~~-?_\'f;'~~,

. ""'ďii:;:ď;)'!':Pfí;i~i~;k;~;';'6';;~:;:'~<l~ě;tria'fl~~~ď";b~i~~~hÓ;tn'idh ';16i~r:T~'ri~b~"'; .,"',""'~
",,;:;eVldovaiiý}n';,;spolupr,acO'1nlkem be,zpečnosthlchsloŽel{ 's vYjimkouzákl$dni·, ..

,net)()náhraOnívojenskéčinnésli,JžbY,.· ..... '. < .

".;" .,,' ,;;.; .·,+.,d).přís,li,išhTkem.f\ebospblup)"ac;:ovnfkem' Cizíf:pravOdaji\ké·.·sluzbyitátli,kterY, .....
/' . byl smluvní stranou Varšavské smlouvySl.. '.' .

(2) ,Za bezúhonnéhor'ielze pro účely tohoto zákona považovat toho,' kdo
.bylpn;lVomoc,ně odsouzenpro úmyslný trestný čin, pokud jeho odsouzení

.' nebylo?ahlazenoanebopo~úd sena něj zjiného důvodu hledí, jako by nebylodsouzen. . . . .

. (3)Skutec;nosti pbdrť)iňující spolehlivost podle odstavce 1 písm. a),b) a
d) se dokládají Čestným prohlášením. Skutečnosti podle odstavce 1 písm; c)

'se dokládej] osvěClčěr}ím: v;ydaným Ministerstvem vnitra podle zvláštníhó
. zákon,8íJpravlijíéího

ďněf<teré:

dalšÍpřeqpoklady pro' výkónfunkeř ve"státních .
orgá'léch4laskutečnostipodleodstavóe .'1 písm.: c),kterése osvědčením

.. .: ~'.'::r.:"".:.:'.::":měsíce'::" ''''.:: .:•..•. :',.".."."..,;" ':':'.','c:: "" ... ... . .. ",,",. :::.:..•..r.: ::.:,':::":'..::: ',' ...ď •• ď,,, .ď._ .,,, .. ď'ďď

HLAVA V

PŘECHODNÁ USTANOVENí

§20

Do doby jmenování ředitele Archivu podle § 12 odst. 3 vykonává tuto
funkci prozatímní ředitel, kterého jmenuje ke dni účinnosti tohoto zákona
ministr vnitra; prozatímní ředitel musí splňovat podmínky pro výkon funkce
ředitele Ústavu podle § 12 odst. 4,

§ 21

(1) Výkon práva povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců

České republiky zařazených k výkonu práce v Ministerstvu vnitra, Ministerstvu
obrany včetně Vojenského zpravodajství, Ministerstvu spravedlnosti,
Bezpečnostní informační službě, Úřadu pro zahraniční styky a informace a
Policii České republiky-Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
přechází k prvnímu dni sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni
vyhlášení tohoto zákona na Archiv, pokud tito zaměstnanci vykonávají



-~ ".-: :."

činnQsti,kti?ré bdi:; dne účIrlnosti tohoto zákona vykonává Archiv, a pokud
splňujípo:dmínky podle §18. ' " ~, -, " " ,

;' ;;;p;;;;",q,,; ,~.~r;;,G.'):\; c,;~2')J$prav.nt'~lzfJm_;íy~ajICll>aZpnstlJP\1e[lJctok\.lmentu,prE;lp~nychi\q:;l1lvu' """"';".,e"
, , ý.ý )Jéa,ert,É! ,pQ<lle;~á~or).ad}Z:í?řístypn,ění~vflt~ýViqjklý:ch.. Ři[lrio~tí;bÝ:\I!31~9t~t[lí '

bezpečnostl:;a' ;podl~' i~k9rya'o;a~clih/nibtyí ". ,spisové,',službě.~ah~jehá,
'ry1Irijsti:;rs.tyem Nfl,itra,Mil'li$teristvfJrt),obrany. včetněVoJenského, zpn3vodaJstvi,.

, ,[ijliliisterstvem, spr.avedlnós.tipBezpečnostní'informačníslužbóuaÚi'~de,mpro
~zatJr!'íli9nLšty:kY':ájrif9rtriace.pi'eq,prýrjím',qnlOlm,sgdm$ho:kalE:in.dálníJ)o
měsíce nás:ledujícího pá dni vyhlášení tohoto zákona a před tímto dnem
pravomociJě,neskcnčená'dokončíArchi». '

.-' .

-J.

\, ČÁSTDRUHÁ ,

·Změnazákon'é\ o.zpří~tupňovánísvázkúvzniklých

... ,,:činností bývalé St~tní bezpečnosti

§22

...:'~.-';;; C.":C':·. ··:,,=1';v=§ 2',sé;odStavce:Zaž'8zrušují,.:a záróveň;-se'zruštlje-označeíir;·~·--- --

odstavce 1.

2. V § 3 písm. a) se slova "(dále jen "ministerstvo")" zrušují.

3. V § 3 pism. i) se za dosavadní text vkládají slova "v případě Hlavní
správy rozvědky Sboru národní bezpečnosti (I. správa) se za osobu
evidovanou dále považuje osoba, o které byl v uvedeném období evidován
svazek v kategoriích ideový spolupracovník, důvěrník a důvěrný styk".

4. V nadpisu nad §...:!: se slova "v působnosti Ministerstva vnitra" zrušují.

5. V § 4 odst. 'I úvodní části ustanoveni se slova "Ministerstvo je
povinno" nahrazují slovy "Archiv bezpečnostních složek (dále jen "Archiv") je
povinen" a slova "občana České republiky, který" se nahrazují slovy" , která",

6, V § 4 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova "nejde-Ii o cizince," zrušují.

7. V § 4 odst. 4se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovem "Archiv",

8, V §..§ úvodní části ustanoveni se slova "Ministerstvo je dále povinno"
nahrazují slovy "Archiv je dále povinen".



9,V §5,písftL d)seslóvo"rninisterstvem"nahra;?:ujesldvem"Archivem"

:v;§".t3',o'dsfa"S·~;$I~.vO;ip&.Virilto"h~hr~ujesiovY"AřChív8dvilJe~' ' ....
,sctěli\infor!Jlé:1ce;o:eXistf;lnc) Jd9kument~ďa zpřístupnit +acbovanédP~umétlty

vzniklé' z c3innošU". ..' ". . '. '. .. .

.,12, V§6.0dSt.i1'Písm,.','a) seslova '''MirÍisterstvoobranysdělit'informaq~ .
o existeiiqídokuní€lntů,azpifí'$tuPníLzach()va.né dokumenty vzniklé z činriostl" ..
zrušují. . . . '. . . '.' .

1'3•. ,V§6ódSt.1,písm. b)se slova "Ministerstvo spravedlností sdělit
irtřormaóeo existenGidokumeritu a ipřístúj:mitZachovallé doklfmenty vzniklé z
činnosti" zru$ují.

14. V §..§ Se odstavec Z zrušuje.

.Dosavadnř odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

'15~ V.§'6odstavec2zní:'·
~ ;~ ,'.' , .. ,', .. - ',_: ',;: :•..• ":>.,,',,:...:,,,.,:. -', ''o i.'

j
'

"i;:","~:;_:'-;,~,:~;:'i<';::_;~~:"~::~_"C'-~-::'~"+:'-=' _ '~" ' -<L": '_'::' _ ' ;r '~S0:~':'; ': :'''~-'~'~~ ,"~-; i ' ':~(~ :;_~:,i~, _ ~" :~,l;~~ <.,,~,;,~;_~,,~-, : j . ;~,;:j,;.';.,i,/~;i -:~'~~~lu;.,g"';-" ;;" : "- ' ·" ,~;; -"'-:;j{i~~" o ,",~~A:,i. ,: .~::*,;~,<-ú~j~j,~_:' : c.._,:;.~::,-,.~~:_{:~_-L_::;i-io:::";~_~-,~~,; :t~-f _! ,~,ť;:i 'f:I :: " .:- <i-~ ~ť1~;Í '2 "" ;"
.... ~".' .:;" .i.~.. . " ~":-~t21_.Na~postuf}:při.~zpi'fstupněflí.,dokumentů-.uvedenýctt.·\hodstavd,,;I~sé~~",",.~, ,- ;, ;.....
.•~. i. .•... i.. -.:c.vztilhujl::~Qbdohi:iě:přísluši:ia"itstanovéril=o~zpřístupněnidokúníentti ~$tatnl. :.. . ~-~__:..

bezpečnosti.".

16. V § 7 odst 1 se-slova "Ministerstvo a Ministerstvo obrany vydají"
nahrazují slovy "Archiv vydává".

17. V § 7 odst. 2 se slova "Ministerstvo spravedlnosti vydá" nahrazují
slovy "Archiv vydává",

18. V § 7 odst 3 se slova "Ministerstvo a Ministerstvo obrany průběžně

vydávají" nahrazují slovy "Archiv průběžně vydává".

19. V § 8 odst 1 se slova "podle § 4 a 5" nahrazují slovy "podle § 4 až
6" a slovo "ministerstvu" se nahrazuje slovem "Archívu".

20. V § 8 odst 2 písm, c) se slovo "ministerstvem" nahrazuje slovem
"Archivem" .

21. V §..2 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovem "Archiv".

22. V § 10 odst. 1 se slovo "ministerstvem" nahrazuje slovem
"Archivem" .



;.

.ce', c,2qj\{'§.1JOandst>yse SloVO' "Mhiisterstvo"nahta,zuje'slovel;lr"Archiv". ... . . . . . . . -

2q. Vs:1()a odst 2se sldVO "~iriist~rst~u" nahrazuje slovem "Archivu" a"
sloVa ':ministerstvb povinno" se rtahtaz!iH slOVY "Archív povinen"... . .'

27. V §1 Ob se slovo "ministerstvo" nalirazujeslovem "Archiv".

28:V§1Óc 6ďst.+se slovb"Minlstersťvo"lÍáhr~zujeslovem "Archiv".

....... :2~, V§ ..10C odst.2se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovem "Archiv".

30, V§10d odst 1: a 2 se slovo "rninisterstvo'' nahrazuje slovem
"Archiv".

.... ".:" , " :.3l:'V'·§ 1DdťJdsti 3:se:,slove"Ministerstvo rrenl povinno'" nahrazují slovy
.' .: ·.~~.~:~"Ar'é;hi~~!l~.QLR~YlnE>rj:::~ ~" ..•,~.':.;; :P7.~:"~:...t.: ':~" ,. "'.: ~~. ·Jd'~."::.~: ,'... :.'

.·33.m se-včetně nadpisu a poznámky pod čarou Č. 7 zrušuje.

34. V §.J2 se slova" , s výjimkou postupu podle § 11 tohoto zákona"
zrušují.

§ 23

Přechodné ustanovení

Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí na Archiv
bezpečnostních složek práva a povinnosti správce informačních systémů

dokumentů provozovaných Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany a
Ministerstvem spravedlnosti podle § 10d a § 6 odst. 2 zákona Č. 140/1996 Sb.,
o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění

zákona Č. 107/2002 Sb.

ČÁST TŘETí

Změna zákona o archivnictví a spisové službě



!. §24
!'<}!'i:r\,:;:;,;'i~:,~, ,;!'" ,_"",-,~ <"1""" ~':;>, :''-;:;~~-',i,r·i+;f,;:;,;:';L:;f';;~Yf'::i-1 ;C':;";>'-"';>:" fct"-:::'i,'<~i;;':~.:-~c;,-;:-:':"'Ú~~:'J.~~'h!--1H~;~i::;: .i i( ;::;~ ;-;',':s;:r,)','-;:- ;'\>;j'#':':~7~-'--JA'~'/;::-';;:i"f$~;:-""'''i~''';---'.:';' ;". ",>;",{.~'" "w{j;-;f:itk_H·ť'it,~?~\"Z·~~;;;j!_;?_ ;,"

0';";';"1,", t, "~"~;; " Zák0I1"ť:<\499/.2004'Sb.;- o',archlvhictvLa'spispvécSlužběáeQ: změně~-""':C'.,. !

"~r, '';'"tiěkterých:;!:ákQ·n\lii~:zllěťlCzáké>na;č,413/2005Sh., zákona č, 444/2005 Sb. a,
zákonač, 112/20065b:, sěffiěi1í takto:'··, ". . ., '

", . -~ ...
_ ''''~~~~'~:;-~''~~'''c5_:V:,:§.j2 ..ÓdsL5Ls~,zasloVa:;óNárodnímarchivu">,,tklada1L siova~~T;"" :" ~,~
··~-~==-=~~·~=~!~lIl~Q-t5~žp.~n:o.~:nlJ(;~ ~IOž~k'::~ •~·:·'~··":-~-::~·:-~7._--"."~==~=~ď~:--~==·~=~:~·;~ ;: ,._= :-==

6. V §37oclst. 6 se slova "bývalé Státní bezpečnosti'; nahrazují slovy
"bezpečnóstnlch složek pádle zákona Cl ÚstavuproStDdiUrn totalitních režimů

a o Archivu bezpečnostních složek".

7. V § 42 odsl. 2 se za písmeno a) vkládá písmeno b), které zni:

"b) Archiv bezpečnostních složek,".

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

8. V § 46 odst. 1 Pism. m) se slova "Národní archiv" nahrazují slovy
"Archiv bezpečnostních složek nebo státní oblastni archív".

9. V § 46 odst. 2 písm. a) se za slova "České republiky" vkládají slova "s
výjimkou těch, o něž pečuje Archiv bezpečnostních složek,".

10. V § 71 odst. 1 písm. a) se za bod 1 vkládá bod 2, který zní:

"2. Archivu bezpečnostních složek,".

Dosavadní body 2 a 3 se označuji jako body 3 a 4.
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;>,<~'.;,;,;)~~'r:"'i~',;~,· ~,·~Mr.~H~:.;~~~.~1!$~~;~~~~;:\Q);,,~;I~~P~,~:~:, ~::~~1:::~,,~~~r~~:,,:c~:::~~:'~,~,§;y' ,,~.~.. ~,.'.....i'.~
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'!~cOArcbiVP\3ip\:lq[ÍÓstqí(;b slci~~kvUstavu pro sruq[um totí3litn.íc!lr~~im~.". '
~ ":','-:;-'-"':'-"-';':'-:,-;:;',,"': --:.'- : .. --'.. :.;..~>-.'.-.,:.- ..-.:-;._,_..r :••.. '.- •.••-" ..-:: •. , : '.." •.....•<:>-, .. , - -.

~~!. H12,Vi§.85'odst,2ve ,1iět~t~etíse slovo: ;'Pqdrobl'losti" rlé,ll)razl!je ~I()vy; " .
"!Dalšípo'drobnostl",' .. " ~ . .... ~. "

. ,'13:V příloze Č.2 bbdě 11' se na koli~i pism~ne p)ťěčka nahrazuje čá;kou
I ' .. adppli}uje se písmeno q), kterézn]: " '.

"q), dokumenty vzniklévz! činnosti bezpečnostních složek v období
komunistického totalitního režimu.". . ~

ČÁST ČTVRTÁ.

Zrněnazakon~;oplatu a dalších náležítostechspojených
s výkonemfunk~e představitelůstátní moci a něktěiých

státriíc.h orgánúa soudců a poslancŮ Evropsk.ého
'-", •. ,,- 'I. .:parlámentU' ',~.,~~., .~.

"."

- ".•.-,,=-.=-,c,--.'_._"'-~':7-",'_'_ jl'1.",~~~".:~~;,i:~-20~~":;;.~'.;-"''.'=--'" <"'~:"' ;;:;;;-,~;~~_~_~~,i;":~".cc,~-O;';;'$;;::il-=c_:-;;"';":~,-';;~":.;..,;,,.~~~:;:_;,'" ::<..,-;,~+:,;t~\;~~~Ú~-;":~;,~-;~:;~~~~;';~: ,.,: .:.,.:;'";;:__,,,._,,~,;,.:_ ;f;,;:·";,,,,,;'.;"'I""';";;';:'-;i~ _:~ __,-- -~;._~-~,;~,~>~

~:,,-~_."~:';;':_~-:-, -:;~';~~~~:.~;;;'_;~'1?,,"'~~~"'~;""';""""':";";;';';~;"!'.","";;';';'".;..~;';;;""';'~_~~~~;C';;~~~_: ,_ ,~ i: : :, : : _ :' - -_ ;-r., : -,: : . : ;:'* . ·~ , ~ ď ' .':,:.' .::"-.•... ~.,~,~
" ••••. , ~ .. c ..• , .... _ •. ,.

_~_ ••• ~ __~ O ''.::-'~·'~_'~':':~.'''·_ •. C;'''~·.':_.. ''---''.' .• '·''~~~_

., Zákonč, 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostecbspojených s
výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a
soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.,
zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona e, 231/2001 Sb"
zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona e. 362/2003 Sb.,
zákona e. 427/2003 Sb., zákona č. 4912004 Sb., zákona e. 359/2004 Sb.,
zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb"
zákona č. 388/2005 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 pism. fl se za slova "televizní vysílání" vkládaji slova" , člena,

místopředsedy a předsedy Rady Ústavu pro studium totalitnich režimů".

2. V části druhé se za hlavu sedmou vkládá hlava osmá, která zní:

"HLAVA OSMÁ

NÁLEŽiTOSTI ČLENA, MíSTOPŘEDSEDYA PŘEDSEDY RADY
ÚSTAVU PRO STUDIUM TOTALITNíCH REŽiMŮ

Plat



• ;. C'.· ...

! - " ' !.. _.' - :'-'"

. MístopřědsedOVíR~dytÚstavu pro studium totalitních režlmůnáležíplat
určer)ýzplatové základny platovým kó~ficientenivevýši0,48, . . .

§27e

Předsedovi RádV Ostavu pro studium totalitních režimů náleHpfa!
.určeríýzplatOvé základny platovým koeficientem ve výšiQ,S1. ""..

ČÁST PÁTÁ

,.•. ,-,.·,.•.'---'.",c.,~, .._,
....... .---.-.- _ -..--.. -.-.-..----,..- .--.--..--.--._-,,--_ ..- - -- ---- - ------

.Změna z(lkonaoipojl~tnérÍl na sociální zabezpeceníá
•• , ., J _ .příSR~v~l:Il1é:1!:>~~tnípolitil.<ú.'7.<lm"''':''''''<ln

v §30ds!.1plsm.b)zákona č. 589/19928b., o pojistÍ'lérn na soCiální
zábežpečenl a příspěvkU nastátnl politiku zarněstnančsfi, \Je znění zákčnač.

307/1993 Sb., zákona e. 241/1994 Sb., zákona e. 160/1995 Sb., zákona e.
18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona e.
362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona e. 425/2003 Sb., zákona č.

359/ /2004 Sb., zákona č, 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č.

361/200SSb. a zákona č. 189/2006 Sb., se v bodu 8 za slova "členové Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání," vkládají slova "členové Rady Ústavu pro
studium totalitních režimů,".

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o
změně a doplnění některých souvisejících zákonů

§ 27

v § 5 písm. a) zákona Č. 48/'1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a
o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona Č.

'18/2000 Sb., zákona Č. 176/2002 Sb., zákona Č. 309/2002 Sb., zákona Č.



O" ~

362J2003Sb;~ zákona 'č: 424i2003Sb.,~akonač. 425/2003 Sb" zákona .č. .. '
85/2004Sb'FzákPnač.3~9/2004 Sb" •zakonač.436/200~Sb, ,zákona.č.

i;Itl:ó,(~4~;r('"!t\f':~~:~~l~i~~l~~~l!~~§~~gt~2~%~f~~&~~~~{II~~Ttdr~~~»~~I~~~ťá\:~1['~1~~"<"é:'::';'i:;':;:.;i:'r~·
'. " .• ,'!člw\oVéRl:ldYÚsla,vtl pr6studíl1rritotalitníéhre~imů/';ď .., . ď" .,. .

.. ".-. .." .;",.-' .. --.; "'_.' '0'''- '..._ .. - ý: .... Óý ý ., •• - '_._. ._,., ..... " ._ ........ , ...... ;" _ -, .- ,'",,' -', , •• ' •• _ ... ". .. ' ...,." _. C, ','-, _.. ", _.- •• - .. ,_ ."" .,

...;"..... .'"'ČASTSEDNÍA
. ,

Zmeházákóhaodůchodbvémpojištěhí

, "

, l ,§28

V§,50dst1.písm,i)zákona Č, 155/1995 Sb., o důchodovém, pojištění,
veiriěrií,zákonač.'134119971Sb .• zákona č,224/1999 Sb.• zákona č. 18/2000

," . Sb., žákona č. 132/2000:Sb',·. zákonač,116/2001 Sb., zákona č, 36212003
Sb., žáJsona č;424/2003:8!:í,; zákona č. 359/20048b.• zákona č. 436/2004

'... Sb:,iákOlli'l č,.168/2005Sb:/zákonač.361/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb.
a zákonač. 189/2006 Sb." se za slovavčleriové Rady pro rozhlasové a

:'.' televiznívysíládí/,vkládajislova "členové Rady Ústavu pro studium totalitních
režimů....· .... ." .

-,".' -.
. . '-,

. - .-
~~"_.~_._, ",""_~. .. ._.._."'""-._"•._..."- •. _.__..~&j._."_.,~ ..._.__ ..•~.. _ ._-_.~~. ,-_,_._.~ _... _~ ~_, ..__"_._.~~:",""",.."_~,,,,,~ .. ,,",'0 ., •..• '.~'._...-_". ._•._,~~,_ ~.."_. .. __"~._~._~_ ..~••"~ ,,_."'-_".~ •• , •.••.-;

... , .. ",ZifíeiláiákonáOnemoceriSkempójištění

§ 29

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištěn i, ve zněn í zákona č.

585/2006 Sb,. se mění takto:

1, V § 5 písm. á) se v bodu 10 za slova "členové Rady pro rozhlasové a
televizní vysílání." vkládají slova "členové Rady Ústavu pro studium totalitních
režimů,",

2. V § 92 odst 2 písm, k) se za slova "Úřad Rady pro rozhlasové a
televizní vysíláni" vkládají slova" . členů Rady Ústavu pro studium totalitnich
režimů Ústav pro studíum totalitních režimů".

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení



.... -. _....

. . §30

~.",~'~jYJ;j't1L12:~~b.~~ffita~~li;~~~';:~~~~~}~~b'~~:·:~f;gs~h~~~?~&;;'~~~~~e~r~11~~~il~g~J:0J1~":;~:;,;:;.';
.:::-~i;;:: Lď.tá~Q9~.p.J60/t993-So,;~:iákon~č: 307/1993.8b:,zál{oní'!č.p41/1 9948b~, .' .'

;;,·.jp\)[L~1·;-';;:Zál<oll'á.'ih;i1~8/;f995:EK,~á,~oilí:Lc~'.1tlO/1995.sK).··2:ákpna.if.134i1.997,Sb;;··· .
. -;ď/: 'c"}. ''-~á.kqJia.č.'306t1997·j8b.,'JZ§konEi:Č, .9311998 Sb., zákona Č.225/t9998b., ., .

. ... . .' •. iákqnač ...35611999.:$b:,::iákona.· it 360f1999Sb.,:zákoná č.18/20·00Sb.; .'.' ..'
< '. "f~koJiač.:29l2000:SI)'.;.~$~OiJai{132/2000Sb.,z.ákoliaČ.. 133/20Ud Sb.,."

Zákona.či J5512000"Sb,,'zákona č.159/2000 Sb.,' zákona Č. 220/2000 Sb.;
2:ákOha č, 23S/2000Sb., zákona Č. 25812000 Sb., zákona.K 411/2000 Sb.;
zákona Č, 116/2001Sb.;.zákonač: 353/2001 Sb., zákona č.151/2002Sb"
zákonač. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákonač.309/2002 Sb., .:
zá.konač.320f2002Sb;.,zákona č. 518/2002 Sb;, zákona č. 362/2Ó03 Sb.,

·zákónclč. 424/2003 Sb., záÍ<bna č, 425/2003 Sb:, zákOnač.453/2003 Sb.', .
, . zákona č.•53/20048b.', zákona č, 16712004 Sb., zákona.č, 28112004Sb.i

zá.konač;359/2004Sb.,zá,konač.436/2004 Sb.; zákona e. 50112004 Sb.,
zákona č.168/2005Sb.,zákona č.361/2005 Sb., zákona č. 38112005 Sb.,

. zákonač. 413/2005'8b.;zákona č.2412006 Sb., zákona č. 7012006 Sb.;
. .. '" : zákona č.,81/2006'.Sb(\Zákona·Č. 109/2006 Sb" zákcnač. H2/iooesty.,'

.. zákonač, ,jťll/200lFSb,;,zá!<ona. č.189/200e'Sb:,zákonač.21412006Sb.;

• zákonač;26'l12006 Sb. airiálezu Ústavního 'souduvyhlášeného pod č,

p'·",•....•w,,'", ••::;c,::;21g51~QO(tSR.:L~~.:m~!llJ!~i2i! ,,~; ď.;::.: ;~ •....:~,,;:.,::;Lď.;:.::.~.~::.:.,.;·.;,:L ; :. ,: ,: ,;:,r";." ,:L.:.,:.~ .:: :";t " 'i",1, ,' , éC.;~;: \
~;;',-~~':;-_' ,-t.i~~;.,~~!~~:ji~~,;.;,;~;;~;;~;~)i<~_~~-i.:~:_:;;-; .,;;;:;; /~-,-":-:'-_-::;,;::t.#~jg;.;.-;f,:';,:,"::-,~~"~.#~~-_. :'ď":~~~::-'-';:;:_::' .',-_~~,;;:., ,~::i:'·;:,:';",·:;:i,0,~~I;Q;:,;:\i.-,;;,;',:"_~;~',:;;·;;:: :":'P.:~~~

.'. ' ·'·::.:':':liV'§-:36fsliňa'kopdicplsmene -za)'tecká náJirazŮje čárkou·á dÓpl!íl.ljii·se': :: : ,,:' · ::: : ~ Cé=·;

písrneno zb),kteréiní: .

"zb) členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Ústav pro studium
totalitních režimů.".

2. V § 38 odst. -1 se slova "y) a z)" nahrazují slovy "y) až zb)",

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o zaměstnanosti

§ 31

V § 25 odst. -I písm. o) zákona Č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se za
slova "členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání," vkládají slova "členem

Rady Ústavu pro studium totalitních režimů nebo členem Rady Českého

telekomunikačního úřadu,".

ČÁST JEDENÁCTÁ



ZlllěnazftkonJku. práce

'. .:'..- >-" .•.. : .' ." :., 1

Dosavadní bod 15 se óznačuje jako bod 16.

ČÁSTDVANÁCTÁ

ÚČiNNOST
. ",

, .

•.... :-...
'. :

.. Tento zákon .nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního

měsíce následujícího po dni vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 13 odst. 1
písm. a) a Q} a části druhé, které nabývají účinnosti prvním dnem sedmého
kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

1) Čl. 1 odst. 2 ústavního dekretu prezidenta republiky č. 11/1945 Úř. vést. čsl. (příloha k
vyhlášce č. 30/1945 Sb.), o obnovení právnlho pořádku.

Vládní nařízení č. 31/1945 Sb., jímž se stanoví konec doby nesvobody pro obor předpisů

o obnovení právního pořádku.

3) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce



, představltelůstáínl.moeia-některých státnlchorqánůa soudců a poslanců Evropského
parlamentu, vezněnlpozdějšlch předpisů, " , ,

l\'~"!)\~~~~rffilk1i~)i,zákcrn~á11i:45i!),~ifg'ť;JSÓ7;iYt<těN~;'~$e+cstaflpVhlí~~te"r~"'~$lšlt'fjrét1pQkiaiIY'~rq"Wk!1n'" ';,%>i'i~"ff(,~i'i
ď',ciď''''')J''T'l1';!'11'!'';něKt~fYcí'ťfUl:lKaíI!'i!é''%taliiléh't'órgi!ľí1echď'~to1'garlízaclbli 'CesKé'aSldV'ěnsKe:Pe'deratí"nl;"';'~"""0"''''''''''
'; !,,"'},,;\\i;/""RepubliRY;,,č;ě5ké'repúblíkya~HoVenské republiky"veznění poidějšichpředplsů' ' ,

, ..~

,·,5)$rhlollVP;9"pltltél!'tVI,,·,spoI9pníci,a ,vzájl'lmn€l,pomqcL rpezLAlb8os)<oP,)IRoVo\1' "",' " "',
.repdblikolli,!;lulharskQu:,!idóvóu .republlkou, Maďarskou IídovoUTepublíkott;, Německou -,

,.•.,. :detn(lJ<r~tibkoV,ťePu.l;íJik9JJ; 'F'i;liskou!k!Qvou, rePlJblíkou, RumU[lskOu: íldovou r!?p~bllkou, '
Svazem,sovětskychsociálístlékýchrepublík a Českosloveriskourepubíikou, sjednaná ve

'Varša\tě dne14.května 1955 a publikovaná pod č. 45/1955 Sb.
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