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Lustrační zákon po dvaceti letech
PAVEL ŽÁČEK
Počátkem října uplynulo dvacet let od
přijetí tzv. velkého lustračního zákona, o nějž byl v tehdejším federálním
parlamentu sveden lítý politický boj,
který pokračoval u Ústavního soudu.1
Zákon je stále čas od času terčem
kritiky ze strany jeho odpůrců. Přitom
šlo a stále ještě jde o jeden z ústředních symbolů politických změn po
listopadu 1989, který umožnil zásadní diskontinuitu v personálním obsazení vedení státu, ochranu špiček
veřejné správy a zčásti i podnikové či
ﬁ nanční sféry, prevenci před řadou
afér, jež se nevyhnuly jiným postkomunistickým zemím, stanovení podmínek pro vybrané funkce a výraznou
podporu postupnému utváření právního státu.
Bohužel je však nutno také konstatovat, že jde o právní úpravu opředenou řadou mýtů, přičemž její znění, dopad i aplikace nejsou z různých
důvodů ve veřejném prostoru příliš
známy. Tento stav je mj. způsoben
nepřesným politicky motivovaným
a v podstatě zavádějícím označením
– tzv. velký lustrační zákon.2
Obecně panuje přesvědčení, že
jediným gestorem zákona je Ministerstvo vnitra ČR, a to prostřednictvím vydávání tzv. osvědčení. Minis-
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terstvo však formou evidenčního
šetření v Archivu bezpečnostních
složek, případně i na dalších místech,
pouze ověřuje, zda občan byl nebo
nebyl příslušníkem Sboru národní
bezpečnosti zařazeným ve složce
Státní bezpečnosti anebo zda byl či
nebyl evidován v materiálech Státní
bezpečnosti jako tajný nebo ideový
spolupracovník. Druhým gestorem
je samotný občan, který musí čestným prohlášením potvrdit, že nebyl
členem či příslušníkem komunistické stranické či vládní nomenklatury,
hierarchicky seřazeno konkrétně:
a/ ústředního výboru KSČ (KSS),
Byra pro řízení stranické práce v českých zemích (Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích), tajemníkem orgánu KSČ (KSS) od stupně
okresního (či jemu na roveň postaveného) výboru výše, předsednictva
těchto výborů, s výjimkou těch, kteří
zastávali tyto funkce výhradně v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
b/ akčního výboru Národní fronty
po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po
25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,3
c/ Lidových milicí,
d/ pracovníkem aparátu od okresního výboru po ÚV KSČ (KSS) na

úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
e/ studentem Vysoké školy KGB
Felixe Edmundoviče Dzeržinského
při Radě ministrů SSSR pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké
školy ministerstva vnitra SSSR pro
příslušníky Veřejné bezpečnosti,
Vyšší politické školy ministerstva
vnitra SSSR, vědeckým aspirantem
nebo účastníkem kurzů delších než
tři měsíce na těchto školách.
Teprve po těchto kategoriích, které
jsou z hlediska významu pro komunistický totalitní režim podstatnější,
přicházejí na řadu kategorie, které má
v gesci Ministerstvo vnitra:
f/ příslušníci Sboru národní bezpečnosti zařazení ve složce Státní
bezpečnosti,
g/ občané evidovaní v materiálech
Státní bezpečnosti jako rezidenti,
agenti, držitelé propůjčeného bytu,
držitelé konspiračního bytu, informátoři nebo ideoví spolupracovníci
Státní bezpečnosti.4
Z výše uvedeného vyplývá, že kritika zákona jako normy zaměřené pouze proti spolupráci či příslušnosti ke
Státní bezpečnosti je lichá anebo účelová.5 Faktem však zůstává, že na
rozdíl od aplikace zákona č. 262/2011

Srov. ŽÁČEK, Pavel: Boje o minulost. Deset let vyrovnávání se s komunistickou minulostí. Pokus o předběžnou bilanci. Barrister & Principal,
Brno 2000, s. 47–56; SUK, Jiří: Prezident Václav Havel a břemeno (komunistické) minulosti. Lustrace jako politický a morální problém
1989–1992. In: GJURIČOVÁ, Adéla – KOPEČEK, Michal – ROUBAL, Petr – SUK, Jiří – ZAHRADNÍČEK, Tomáš: Rozděleni minulostí. Vytváření politických identit v České republice po roce 1989. Knihovna Václava Havla, Praha 2011, s. 163–181; NĚMEČEK, Tomáš: Zákon ničivý jako
penicilin. Lidové noviny, 3. 10. 2011, s. 17, 19.
Přesný název je: Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.
Určitý problém např. v Radě České televize v minulosti způsoboval fakt, že „normalizační“ komise nebyly v zákoně nijak blíže deﬁ novány.
ŽÁČEK, Pavel: Lustrační zákony v České republice. Aplikace zákonů č. 451/1991 Sb. a č. 279/1992 Sb. Viz http://www.ustrcr.cz/data/pdf/
konference/20let-pote/twenty-years-after-zacek.pdf, s. 2 (citováno k 5. 11. 2011). § 3 zákona č. 451/1991 Sb. navíc stanovil předpoklady
pro výkon funkcí ve Federálním ministerstvu vnitra, Federální bezpečnostní informační službě, Federálním policejním sboru a Sboru
hradní policie; zde se otvíral prostor pro jistou právní kolizi při aplikaci tzv. velkého lustračního zákona se zákonem č. 279/1992 Sb.
(tzv. malý lustrační zákon) po 1. 1. 1993.
Spíše preventivní charakter zákona v oblasti komunistických bezpečnostních složek potvrzuje celkový přehled o provedených
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Sb., o odboji a odporu proti komunismu,
žádný orgán veřejné správy pravdivost
čestných prohlášení neověřuje.6
Zákon z hlediska logiky fungování komunistického režimu pominul
některé mocenské instituce existující v různých etapách komunistického totalitního režimu, včetně
Pohraniční stráže, Veřejné bezpečnosti, zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA a jejich agenturních
sítí, příslušníků Správy pasů a víz
SNB, Správy vývoje automatizace,
Hlavní správy vojenské kontrarozvědky z řad ČSLA atp.7
Po dvaceti letech aplikace zákona
není navíc veřejně přístupný ani úplný přehled funkcí – obsazovaných
volbou, jmenováním nebo ustanovováním (vedoucí organizací a vedoucí
pracovníci v jejich přímé řídící působnosti)8 –, na něž se stanovené zákonné podmínky (předpoklady) vztahují,
a to v orgánech státní (veřejné) správy, ozbrojených silách a Generálním
štábu Armády České republiky (funkce s plánovanou hodností plukovník,
generál a vojenští přidělenci), Bezpečnostní informační službě, Kanceláři
prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, Úřadu vlády ČR, Kanceláři Ústavního soudu ČR, prezídiu
Akademie věd ČR, u Nejvyššího správního soudu, v Českém rozhlase, České televizi, České tiskové kanceláři,
státních podnicích a organizacích,
akciových společnostech s většinovým
státním podílem, podnicích zahraničního obchodu, Českých státních drahách, státních fondech, České národní bance; na (veřejných) vysokých

Takzvané karusely, pořadače na archivní materiály

školách jde rovněž o funkce volených
akademických funkcionářů a funkce
schvalované akademických senátem
vysoké školy (fakulty); dále vedoucí
pracovníky v úřadech územních samosprávných celků.9 Zároveň se stejné předpoklady vztahují na soudce,
přísedící, státní zástupce, státní notáře a arbitry, justiční, notářské a arbitrážní čekatele.10
Snahu eliminovat příslušníky Státní bezpečnosti i jejich tajné spolupracovníky z médií i politických stran
či hnutí potvrzuje příslušný paragraf
zákona umožňující jejich představitelům požádat Ministerstvo vnitra
o vydání osvědčení.11
Logickým omezením účinnosti
zákona je časový faktor: stanovené

Foto: Petr Blažek

podmínky se vztahují pouze na občany České republiky narozené před
1. prosincem 1970, tj. k 1. prosinci
1989 starší devatenácti let.12
Názory na lustrace jako evergreen
postkomunistické politiky, zužující
navíc problém utilitárně v podstatě
výhradně na Státní bezpečnost,13 lze
bezesporu označit za opakující se
klišé zastírající pravou povahu problému. Zjednodušeně řečeno, zákon
č. 451/1991 Sb. byl a stále ještě je legitimní ústavně konformní formou
ochrany ve vztahu k nedemokratické
minulosti, z morálního a politického
hlediska pak vyvození odpovědnosti
z aktivní účasti na fungování komunistického totalitního režimu a jeho
podpory.

„lustracích“ od roku 1991: z celkového počtu 458 440 žádostí bylo dle zák. 451/1991 Sb. pouze 10 045 pozitivních a dle zák. č. 279/1992
Sb. z 24 295 žádostí pouze 4745 pozitivních. Srov. http://www.mvcr.cz/clanek/lustrace-29644.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d (citováno k 5. 11. 2011).
6 Srov. ŽÁČEK, Pavel: Aplikace zákona o III. odboji. In: Paměť a dějiny, 2011, č. 3, s. 116–117.
7 Ke kritice zákona z pohledu bezpečnostních složek viz ŽÁČEK, Pavel: Boje o minulost, s. 53–54.
8 Speciﬁckou výjimkou je Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek, kde s ohledem na povahu jejich činnosti se tzv. velký lustrační zákon vztahuje na všechny zaměstnance. Srov. zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů
a Archivu bezpečnostních složek, § 18.
9 Zákon č. 451/1991 Sb., § 1; písm. c) § 1 se vztahovalo také na Federální policejní sbor a Sbor hradní policie.
10 Tamtéž, § 1, odst. 4).
11 Tamtéž, § 21.
12 Tamtéž, § 20.
13 SUK, Jiří: Prezident Václav Havel a břemeno (komunistické) minulosti, s. 173.
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