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ETICKÁ KOMISE ČESKÉ REPUBLIKY
PRO OCENĚNí ÚČASTNíKŮ
ODBOJE A ODPORU PROTI KOMUNISMU

_
_

Usnesení Etické komise České republiky
pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
ke zpochybňování další potřebnosti tzv. lustračního zákona
Při znalosti společenských poměrů v Československu v době nesvobody (od 25. 2. 1948
do 17. ll. 1989) a u vědomí zavrženíhodných skutků, které se v této době ze strany představitelů
komunistického režimu a tehdejšího státu vůči občanům Československa staly, jakož i u vědomí
utrpení mnohých statečných občanů, kteří projevili příkladnou odvahu a vytrvalost postavit se
komunistickému režimu a jejichž osudy, s nimiž se máme povinnost i čest zabývat při výkonu své
rozhodovací činnosti, nám nemohou být lhostejné, považuje Etická komise za potřebné vyjádřit se
k nutnosti dalšího vyloučení osob, které se za zločinného komunistického režimu podílely
na potlačování základních lidských práv a občanských svobod či tento režim aktivně podporovaly
z vybraných funkcí v orgánech veřejné moci a vyjádřit se k otázce ochrany demokratického právního
státu a jeho orgánů.

Etická komise

připomíná,

že další existence 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, ve znění pozdějších
předpisů,

známého pod označením "lustrační zákon", jenž brání osobám, uvedeným v § 2 odst. 1
tohoto zákonat, které aktivně pracovaly pro komunistický režim a podporovaly jej v období
od 25. 2. 1948 do 17. ll. 1989, aby byly obsazovány volbou, jmenováním nebo ustanovováním
do zákonem definovaných veřejných funkcí, má pro další demokratický vývoj České republiky
i nadále zásadní smysl.

Etická komise proto považuje za nezbytné, aby osoby ve funkcích ve vrcholných
orgánech veřejné moci, splňovaly alespoň tyto zákonem stanovené podmínky mravní integrity.

V Praze dne 17. listopadu 2013

J~in~~)
předseda Etické komise České republiky pro ocenění
účastníků

odboje a odporu proti komunismu

1 § 2 odst. 1 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:
"Předpokladem pro výkon funkce uvedené v § 1 je, že občan v období od 25. 2. 1948 do 17. ll. 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) (ztratilo účinnost)
d) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního
nebo jemu na roveň po staveného 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,
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
republík pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických
republík pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických
republík nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách."

