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Zápis

9. schůze
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu,
konaná dne 15. března 2007 od 14.30 hod.
v místnosti č. 55/přízemí v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu,
Sněmovní 4, Praha 1

Březen
Z jednání výboru omluvena posl. Zubová.
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Jednání řídil předseda výboru posl. Bartoš
Přítomni dle prezenční listiny.
Hlasování neprobíhá hlasovacím zařízením.

14.30 hod.
k bodu 2. - Senátní návrh zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů
- (tisk 15) - pokračování jednání z 28. 2. 2007
v úvodu předseda Bartoš provedl rekapitulaci:
"jednání bylo přerušeno, aby tisk mohl projednat výbor pro bezpečnost - toto se stalo, ale
bezpečnostní výbor nepřijal žádné usnesení, proto je situace stejná jako byla 28. února,
všichni mají tyto materiály:
1. Usnesení podvýboru pro kulturu a mediální legislativu z 2. schůze ze dne 21. února 2007
2. Pozměňovací návrhy posl. Grebeníčka k tisku 15 ve znění Komplexního pozměňovacího
návrhu
3. Komplexní pozměňovací návrh posl. Kladívka
4. Návrh MV na základě připomínek posl. Jandáka ke komplexnímu návrhu
5. Odpovědi k legislativním připomínkám obsaženým ve stanovisku vlády k senátnímu
návrhu zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů senátní legislativy k
tisku 15
6. Pozměňovací návrhy posl. Novotného ke komplexnímu návrhu
7. usnesení ústavně právního výboru a jeho předseda posl. Benda žádal výbor, aby návrh zákona
projednal ve znění právě jejich usnesení - toto bylo také na minulém jednání odhlasováno
z toho vyplývá, že hlasovat lze pouze o
- pozměňovacích návrzích posl. Grebeníčka s tím, že jeho bod 2. se týká § 11 - nikoli §10 a bod
3. § 19 nikoli §15
- o bodu 1. v návrhu MV na základě připomínek posl. Jandáka - ostatní body jsou v přijatém
usnesení - ale tento návrh není formulován tak, aby bylo možno ho zapracovat bez úpravy
- proto o něm nebylo hlasováno
- o návrhu posl. Novotného, kde bude změna u bodu 3. - jde nyní o § 22 - nikoli o § 21
ostatní návrhy jsou nehlasovatelné
je otevřena podrobná rozprava"
bez rozpravy bylo hlasováno o návrzích:
- posl. Grebeníček :
1. návrh na zamítnutí návrhu zákona - z 12 přítomných - 2 pro 7 proti - návrh nebyl přijat
2.. Vypustit preambuli - ze 13 přítomných - 6 pro 7 proti - návrh nebyl přijat
3. V § 11 odstavec 2 doplnit slova „humanitního oboru".
Odstavec 2 nově zní:

-3 „(2) Předpokladem pro výkon funkce ředitele je jeho spolehlivost, bezúhonnost a
ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu humanitního
oboru.". - ze 13 přítomných - 12 pro - návrh přijat.
4. § 15 nově zní:
„Spolehlivost a bezúhonnost
(1) Za spolehlivého se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo je plně způsobilý k
právním úkonům a je držitelem osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajovaným informacím
stupně Tajné nebo Přísně tajné.
(2) Za bezúhonného nelze pro účely tohoto zákona považovat toho, kdo byl pravomocně
odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud jeho odsouzení nebylo zahlazeno anebo
pokud se na něj z jiného důvodu hledí, jako by nebyl odsouzen.
(3) Podmínka bezúhonnosti podle odstavce 2 se dokládá výpisem z evidence Rejstříku
trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce." - ze 14 přítomných - 7 pro - návrh nebyl přijat
posl. Novotný - celý návrh hlasován jako celek:
K preambuli zákona
1) V odst. 4 se slova „částečně spojeny s ideologií komunismu“ nahrazují slovy „duchovně
spojeny s ideologií a praxí komunismu“.
2) Na konci odst. 4 se doplňují slova „nejrůznějšího ideového původu“.
3) V posledním odstavci na str. 1 se za slova „doprovázený justičními zločiny“ vkládají
slova „ , zločiny proti lidskosti“.
K textu zákona
1) V §13 se vkládá odstavec 3, který zní:
„(3) Archiv převede bez zbytečného odkladu převzaté archiválie do elektronické podoby,
přičemž zajistí i v informačních systémech ochranu utajovaných informací. Nově vzniklé
nebo získané archiválie Archiv převede do elektronické podoby do šesti měsíců od jejich
získání.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
2) V § 22 se za bod 22 vkládá bod 23, který zní:
„23. V § 10 odst. 2 se za slova „v písemné odpovědi“ doplňují slova „nebo v elektronické
podobě“.
Dosavadní body 23 až 33 se označují jako body 24 až 34. - ze 14 přítomných - 10 pro návrh přijat
Hlasováno o usnesení jako celku - ze 14 přítomných - 7 pro, 6 proti - návrh nebyl přijat,
poslanci nepřijali k návrhu zákona usnesení.
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