První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

23. srpna 1996

Pražské pro
testy ze srp
na 1968 se o —
pírají o Cha
rtu OSN a o
zn^ní Varšav
ské smlouvy.
Příslušný
článek 2,od
stavce 4 Cha-|
rty OSN zní:
’’Všichni členové se ve
svých mezi
národních
stycích za
vazují upu
stit od hro- ;
zby či pou- 'i
žití- násilí proti území nebo politické nezávislosti jakého
koliv státu, nebo od jiného, se základními, ďíli OSN neslu
čitelného způsobu jednání.” Článek 1. Varšavské smlouvy ze
14.5.1955: ’’Smluvní strany se zavazují v souhlase s Chart
ou OSN neužívat ve svých mezinárodních vztazích hrozby si
lou nebo jejího použití...’’Rusko nám stále dluží reparace.
---------------------------------------------------------------------------------------------------V.H.
Političtí_Y^zni_zemřelí?_ve_vazbě>./Dosud nepublikováno/
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Sylva, nar .29.8.1906 , velezrada, vyzvědačství, na zánět ledvin 7.4.1953, nem.Brno.
Uhlíř Ladislav, nar.22.1.1927, vyzv^dačství, na TBC
plic zemřel 16.3.1953 v nemocnici Brno.
V a ň u r Rudolf, nar.6.8.1924, velezrada, středoušní zánxt a mozková komplik. 2^3.5.1956, nemoc. Brno.’
Hradil Josef, nar.28.10.1905, zák.č.231/48 Sb., sebe
vražda oběšením 17.9.1950, vaznice Olomouc.
Brož Josef, nar.?9.3.1911, nezjištěno za co, sebevraž
da skokem z oknfe vyštrovny StB. 15.1.1954,Olomouc.
Kocián Jan, nar.12.3.1879, §134 tr.z., zemřel na TBC
plic 24.1.1951 ve vaznici v Šumperku.
Veselý Jan, nar.18*4.1893, §3 tr.z., zemřel na rako
vinu žaludku 22.5.1951 Mírov - nemocnice Brno.
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Prohlášení KPV
Ministr vnitra Jan Ruml před několika dny v souvislosti se
zastavením trestního stihání agenta Minařika a odloženým
stíháním nedovoleného ozbrojováni Lidoxých milicí naznačil,
že "personální složeni orgánů činných v trestném řízeni, tzn. i
státních zastupitelství, nebylo v některých případech důsledně
oproštěno od minulosti."
V dostatečném předstihu předjmenováním státních zástupců
předala KPV dr. Grygárkovi jmenný seznam lidí, kteří podle
našeho názoru nebyli, vzhledem ke své minulosti, vhodnými

kandidáty. Seznam postoupil do Brna nejvyšší státní zástupkyni.
Bohužel na naše námitky nebyl brán zřetel, záležitost nebyla ani
s námi konzultována a téměř všichni bývalí prokurátoři byli
skutečně jmenováni. Nakolik přispívá Státní zastupitelství ke
stiháni zločinů spáchaných v letech nesvobody dokumentuje
zčásti i náš dopis dr. B. Kopečné ze dne 20.12 .1994. který dáváme
tisku k dispozici.
Stanislav Drobný

’’Zpravodaj KPV” č.1/95

Originální snímky z okupa
ce v r.1968, které doposud
nebyly nikde publikovány.
Ve chvíli, kdy vzpomínáme
na okupaci spojenou s vr-ž-j
děním civilního obyvatelst
va se vybavuje odpovědnost
SSSR za tyto zločiny. Je
třeba žádat nástupnický stát t.j. Rusko v prvé řadě o
náhradu rodinám těchto zas
třelených našich sooluobčanů. Nezapomínejme na své
hrdiny padlé v odporu .proti
okupantům. Nezapomínejme na
svůj dluh,aby nám ho nemuse
li přioomínat naši vnukové.,
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■ Tomáš Ježek vytahuje v parlamentní restauraci ešus, jako by se nechumelilo

č .1 /9 5

“Tomu se říká chucpe, ” ko
mentoval Ježkovo počínání Je
ho bývalý stranický kolega
Ivan Mašek.
“U stolu ať si dá třeba čtyři
guláše, když Je tak nenažranej," pravil v rozrušení předse
da poslanecké sněmovny Mi
lan Uhde, “ale ten příšemej
ešus ať mi sem netahá
Zato Tomáš Ježek nevidí
na svém počínání nic divného.
“Nebudeme přece se ženou
chodit do drahých restauraci
když si můžeme v ešusu ohřát
Jídlo donesené odsud. Vaří se
tu výborně a Je to za babku."
Skupina poslanců ODA už
iniciativně připravuje návrh,
podle něhož by zvoleni zástupci
lidu museli v recepci parlamen
tu odkládat nejen zbraně, ale
i ešusy.
LADISLAV VERECKÝ

KPV”

hle se dá ušetřit i tisíc korun
ročně. ” Rád dostává dopisy od
prostých voličů. Nerad naopak
dostává úřední poštu - nejsou
na ni žádné známky.
Doslova skandál však vy
pukl minulé úterý v parlament
ní restauraci, když Ježek vy
táhl z tašky obrovský otlučený
hliníkový ešus, který našel
bůhví kde. Poručil si do něj čty
ři porce hovězího Stroganov.
Personál byl Jeho žádostí uve
den do zjevných rozpaků. Ve
čeřící poslanci nevěřili svým
očím. Ceny v parlamentní kan
týně Jsou totiž uzpůsobeny po
slanecké kapse a Jsou mírně
řečeno lidové. Poslanci to kvitu
jí a s oblibou služby tohoto za
řízeni využívají. Nikdo však ne
měl tu drzost nosit si odtudJíd
lo domů v ešusu. Až teď.

Z p ra v o d a j

ního majetku: kupónovou pri
vatizaci.
“To Je přece něco úplně Ji
ného, ” komentuje tento zdánli
vý rozpor sám Ježek. “Tam
Jsem rozdával státní majetek,
a z eráru krev neteče."
Až dosud si kolegové po
slanci z Ježkova podivinstvi
spíš přátelsky utahovali. Casto
například s úsměvem komen
tovalifakt, že na stolku v koutě
parlamentní kanceláře předse
dy rozpočtového výboru stoji
elektrický vařič a na něm kraJáč naplněný vodou. Zde To
máš Ježek nad párou odlepuje
známky z došlých dopisů, aby
Je později mohl lepit na obálky
se svou soukromou korespon
denci “Kolegové se mi kvůli to
mu smějou. Kdyby ale dokáza
li počítat, vyšlo by Jim, že tak-

’’

Legend, které kolem sebe
stačil během své politické kari
éry rozšířit Tomáš Ježek, Je ce
lá řada Tvrdí dokonce, že si
ponechává Jen Jeden plat a ostatní své příjmy věnuje na do
bročinné účely. Ovšem všichni,
kdo ho Jenom trochu znají, mu
na tuhle báchorku neskočí
Tomáš JežekJe totiž od na
rození mimořádně
spořivý
a shánčlivý člověk. Tak to for
mulují ti, kteří pro něj mají sla
bost. Ti ostatní mluví spíš o la
kotě. hamounstvi nenasytnos
ti skrblictví, o kolenu vrtaném
pro groš.
Nezasvěcenec Jen tak ne
pochopí. Jak Je možné, že prá
vě takový člověk mohl vypro
jektovat monstrózní akci, při
níž se za symbolické poplat
ky rozdala lidem většina stát-

JU D r

TOMÁŠ JEŽEK BY SI PRO GROŠ
NECHAL VRTAT KOLENO

Vysvětlení právních pojmů
Při vyřizování svých majetkových záležitosti se v dnešní době
setkáváte s pojmy "v tísni" a "za nápadně nevýhodných
podmínek". Bratr Jan Müller z Trutnova se za nás zeptal:
..."k žádosti o výklad pojmů "v tísni" a "za nápadně
nevýhodných podmínek" sdělujeme, že obecně jsou tyto pojmy
upraveny v § 49 zákona č. 40/1964 Sb., občanský’ zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, který- stanoví, že účastník, který’
uzavřel smlouvu v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, má
právo od smlouvy ustoupit.

Za tíseň lze považovat sociální, zejména hospodářský’ stav
osoby, který na ni působí Lak závažným způsobem, že tato osoba
uzavře smlouvu, která jí zřejmě působí újmu, a kterou by proto za
jiných okolnosti neuzavřela. Tíseň je objektivní stav, pro kterv

není rozhodné, jak vznikl (zda událostí, působením třetí osoby,
druhým smluvním objektem, resp. počínáním samotné osoby
postižené tísní).

Tíseň umožňuje oprávněné osobě odstoupit od smlouvy
pouze tehdy, jestliže byla smlouva uzavřena za nápadně

nevýhodných podmínek (zjevný nepoměr vzájemně
poskytnutého plnění, očividná nevýhodnost jiných podmínek a
pod ). Zda Šlo o tíseň, jakož i o existenci nápadně nevýhodných
podmínek, je třeba vždy posuzovat objektivně s přihlížením ke
všem jednotlivým okolnostem konkrétního případu, což je věci
nezávislého soudu, a to v rámci jeho kompetentního rozhodováni
a výkladu právních předpisů.
Vedoucí legislativního odboru Parlamentu C/{
JUDr. Harold Mayer
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p ř e d l o ž t e v čem
js m e s e m ý l i l i p ř i

Vážený pane iministře!

km js e m d o p a d l ú p l 
ně s te jn ě a s t a l i n 
sk o u d ia le k tik o u
js e m b y l v y z v á n : v y

Ing.Jiří Skalický
Ministerstvo pro správu národního majektu
a jeho privatizaci
Lazarská č. 7, 111 21 Praha 1

to to m in is te rs tv o
n e p o s la lo a n i n á h o 
d o u . P o o s o b n ím j e 
d n á n í, p o v a ž te , že
ze v z d á le n o s ti 240

Vážený pan kministr

T a jn á d o k u m e n ta c e .
S a m o z ř e jm ě , ž e ž á 
d n o u d o k u m e n ta c i mi

V Šumperku, dne 7. ledna 1996

Obracím se na Vás se žádostí o možnost zaslání kopií dokumentace
výpočtu naší Restituční náhrady domu na Temenické ul. č. 5 v Šumperku,
vedené na Vašem ministerstvu pod číslem N 113«
Původn* jsem m*l zájem si přímo zajet osobn* na Vaše ministerst
vo a požádat o uvedené kopie, avšmak podle polínek, které jsem obdr
žel od ředitelky odboru paní Ing.V*ry Pospíšilové jsem pochopil, že
bych si musel vybrat asi minimální dva dny dovolené, abych zařídil
všechny v*ci týkající se požadavku než bych odbržel mou matkou poža
dované kopie.
S výší náhrady, kterou jsem od Vašeho úřadu obdržel jsem nespoko
jen, nebol se jednalo o rozsálhlý stavební komplex a navíc obytná bu
dova byla vlastn* stavbou podobná malému zámečku a cena, která vyšla
je dle mého náboru podhodnocená. Je pravdou, že ředitelka odboru mne
vyzvala abych se obrátil při své nespokojenosti na soud, ale jak sama
dobře ví, rozhodnutí soudu pokud bude v můj prospěch předurčuji sám a
pokud nemám Vaše podklady nemohu včd*t v čem byl náš nárok ukrácen. Z
toho důvodu jsem žádal o zaslání téchto dokumentů na adresu restituentky paní Emilie Hajné, bytem ČSA 34, 787 01 Šumperk. Nechce se mi v*řit pane ministře, že moje matka nemá nárok na zaslání kopii dokumen
tů, kde je její nárok vypočítán podle zákona.
K tomu všemu jenom podotýkám a také jsem to napsal panu Ing.Tomá
ši Ježkovi, který se chlubil tím, že jeho tým prý na kolen* tvořili
ten první restituční zákon č.403/90 Sb. Až do té doby než se k n*mu
tak hrd* přihlásil jsem si myslel, že jej vytvořila původní komunisti
cká Igegislativa, nebol je to jediný zákon, kdy se restituuje podle
cen z r.1964, tedy podle cen, které vlastnč poskytovali i komunisté.A
jaké to byly ceny není třeba se rozepisovat. Ježek mi ani neodpovědí,
doufám, že od Vás mne Vaše odpověS nemine. Rád bych totiž znal jména
týmu o kterém pan Ježek stále ješt* prohlašuje, ze jsou otci a nátky re
stitučních zákonů a spedieln* tohoto 403/90 Sb. Chci se jich totiž otá
zat, co je vedlo k tomu, že použili komunistické ceny, které u ostat
ních restitučních zákonů nebyly vzaty do úvgrhy vůbec a naopak se resti
tuuje podle cen platných k dob* účinnosti zákonů.
Pane ministře populistické odpovědi typu jako že restituce jsou
jen částečné a jedná se jen o zmírnění křivd a nebo, že nám restituen
ti ujídají ze společného koláče již aiám. K tomu zmírnění říkám při dne
šních zkušenostech jen toto: jak komu.
Parcela na které dům stál uprostřed okresního m*sta nám dodnes vrá
cena nebyla a úředníci pozemkového úřcdu nám s výsměchem oznamují, že
nám ji zase s chutí proplatíte, nebol dobře ví, že Vaše ministerstvo
nám za & dá podle zákona 2.000,- Kč ačkoliv její tržní hodnota je dnes
M 500.000,- Kč. Kvůli takovému režimu mne pane ministře do krve na Ná
rodní tříd* nezmlátili a to platí o tiaících dalších, které takto res
tituujete.
Ing.Vladimír Hajný
S projevem hluboké úcty
ČSA 34, 787 01 Šumperk

Zoufalý stav českého
zpravodajství
Sidonia Dédinová
Hodlám v tomto článku trochu přehánět a trochu zjednodušovat,, ale ne
příliš. Jde o rychlou skicu, která by podtrhla to nejbolestnější — a naznačila
možnou léčbu.
Tedy, současná, údajně „svobodná“ česká média (o slovenských nechť
hovoří zasvěcenější, se vyznačují ukolébávající jednotvárností a naivní ne
vědomostí o tom, co se děje ve světě; podle řiďounkého zpravodajství se
zdá, že se na našem kontinentu, globu, neděje takřka nic, co by mohlo zají
mat, inspirovat, vzrušit českého čtenáře a posluchače.
Číst noviny je málo vydatné a sledo právo osobují, jsou lidé s mozkem roku
1968. Je však takový člověk, takový no
vinář, práv roku 1990? Vždyť se mezitím
rozpadlo minimálně jedno velké impe
rium a vyvinul se mechanismus nové Ev
ropy, do níž se, jak še tvrdí, chceme vrá
tit. Či snad nechceme?

Nejenže, nechť mi dotyční promi
nou, jsou mnozí hlasatelé neatraktivní a
dámy bezvýrazné; nejde tolik o zevně
jšek jako o chybějící osobnost. Zřejmě je
to tradice přizpůsobených totalitních
hlasatelů, kterým bylo lhostejné, co
vezmou do úst. Jejich medové hlasy nel
ze poslouchat, aniž se vnucuje otázka,
zdali to myslí doopravdy. Je nutno upo
zornit, že klasický stav hlasatelské lho
stejnosti je v soutěžících televizních spo
lečnostech dneška překonán jako nepro
fesionální a profilu stanice škodlivý.
Hlavním problémem však zůstává
obsah sdělení; a za ten jsou odpovědni
redaktoři, jejich představení, ředitelé a
šéfredaktoři. Jejich pramenem je dodnes
monopolní zpravodajská agentura ČTK.
Její neexistující světový rozhled se denně
podpisuje svou šedí a jalovostí na větším
dílu československého tisku.

Pro člověka zvyklého pestrosti,
možná až matoucí mnohotvárnosti svo
bodného tisku (který nemusí mít vž
dycky pravdu), je jediný pohled na čes
koslovenskou obrazovku nebo do ob
vyklých tiskových orgánů zároveň dia
gnózou: tady o „svobodě tisku“ zatím
mluvit nelze. Chybí analýzy světových
událostí; chybí různorodá mínění, pro
tože není informací, na kterých lze sta
vět; chybí podrobné a bezprostřední
zprávy o tom, co se v různých koutech
světa děje. A stejně tak chybí informace o
tom, co se opravdu děje doma.
To poslední je už alarmující, polototalitní, a nasvědčuje tomu, že existuje
síto, kterým se zprávy prosívají. Kdo tím
sítem potřásá? čeho tím hodlá docílit a
koho chce izolovat od koho?

Ve vnitřním i mezinárodním zpravo
dajství panuje nadále monopol smutně
proslulé ČTK, která vždy byla a dosud
zůstala tím nejmocnějším, kdo třese
sítem. Jejím novým ředitelem je Petr
Uhl, soukromým vyznáním trockista,
který pravděpodobně vlastní selektivní
vidění světa přenáší do „svého“ úřadu.
Nepropouští objektivní zprávy a infor
mace ze světa dovnitř, ani zevnitř ven. Po
'řadě měsíců své působnosti se Uhl kva
lifikuje jako nevhodný ředitel tiskové
agentury, která by měla rozmnožovat in

poznává pozadí událostí a nedává se opít
demagogickými rohlíky; je nutno konečně zavrhnout servilní interviewy; učit
se klást drzé otázky i těm, kdo jsou ověnčeni mocí a slávou, a vyžadovat přesné
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Avšak do čela jediné tiskové kanceláře
ky v menšině
svobodného, svrchovaného státu není Á tak pravdu mají zákonitě ti dru
ideální osobností. Jeho tisková agentura
zí. Co na tom, že jsou to větší
blokuje prohlášení politických vězňů z
či
menší kolaboranti s jakýmkoliv
50. let, stejně jako prohlášení zahrani
čních krajanů, kteří se vyjadřují k zákazu režimem. Mají přece absolutní vět
komunistické strany (také mnozí z nich šinu a tedy přijímají zákony, kte
jsou bývalými vězni režimu), k nespra
ré vyhovují jim, dokonce zákony,
vedlivému odvolávání některých ve
které
jsou proti jejich odpůrcům.
doucích osobností, k nevhodným proh
lášením ministrů. Samá nepohodlná té V.v.
formace a vědění. Pravděpodobně by byl namického světa.
dobrým kolportérem stranického tisku.

mata. Pan Uhl a jeho agentura v podobě
pohádkové žáby sedí na prameni těchto a
podobných informací. Komu chce zam
lčovat, co si lidé skutečně myslí?

Občanům? Vládě? Poslancům? Preziden
tovi? Ale snad ani není jeho vinou, sedí-li
v křesle pro něj nepatřičném. Snad by mu
lépe prospíval vlastní, nazávislý plátek,
v němž by srdnatě zastával svá stanoviska,
jako to činí druzí — místo aby jejich sta
noviska prosíval z moci úřední.

Předním kamenem úrazu českého
zpravodajství zůstává ta jediná, mono
polní zpravodajská agentura ČTK, jejíž
obsazení, jakož i její oficiální patent na
informaci, rozum, vzdělanost, na přeh
led po světě, by si zasloužily zásadního
kritického rozboru. Také o domácích
událostech ČTK prokazatelně propouští
pouze hlediska jedné strany nebo jen
určitých skupin.

Po loňské revoluci vznikla euforie
svobody, vzápětí však zbrzděná, snad
podvědomě, zkušeností z roku 1968, kdy
údajně došlo k přílišnému rozpuku svo
body, takže se Velký bratr nahněval.
Proto prý budme nyní obezřetní, brzdě
me své touhy po svobodé informaci, po
Nelze se divit, šachuje-li dodnes
volné výměně názorů, nenakusujme například Svobodná Evropa většinu čes
všechny problémy najednou. Jsou věci, koslovenských médií právě svým vše
které údajně musí počkat. Jenže, kdo je stranným zpravodajstvím: tajemství
oprávněn rozhodovat, který problém spočívá v čerpání informací minimálně
„může počkat“? Jedinci, kteří si takové z desíti světových agentur, Reuterem

"N áro d n í p o litik a "

vat třeba televizní zpravodajství je z in
formačního hlediska bezpředmětné. Můj
otec vlastní hrkající a frkající černobílý či
spíše temněšedý televizor, při němž jsem
to vydržela celé dva večery a pochopila,
proč řekl: „Já.se na to stejně nedívám.“
Po oněch dvou večerech jsem přitakala:
„Já bych se na to taky nedívala.“

Ani fines
se situace
nezlepšila.
Vládní or^á
ny .jako ČTK
vlastni tím
Ani v ČSFR už není nemožné rozra
zit okna do světa. Zástupci řady světo že prosívaj.
—události a
vých tiskových agentur sedí v přímo Pra
ze. Stačilo by navázat s nimi normální ty nepohodl
novinářské, obchodní spojení. Bylo by né vylikvidí
naléhavě třeba, aby šéfredaktoři a vyda vávají vlas
vatelé jednotlivých tiskovin, rozhlasu i
tně takřka
televize, sebrali dost odvahy, opovrhli
monopolem ČTK a orientovali se na svě podle přání
tové zpravodajství. Z těchto pramenů se vlády tak ulze učit i tomu, jak pracuje skutečný(á) rovnávají
novinář(ka), jak činí vlastní průzkum, jak ideální cespočínaje a -dpa- a AFP konče. Poctivá
novinářská robota, mnohostranné a se
riozně potvrzené informace z agentur ce
lého světa dodnes tvoří podklad pro
přesné a podrobné diferencované zprávy,
hodinu co hodinu.
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Antonín Procházka: »Řešení restitučních sporů Ústavním
soudem vyžadují mimořádně citlivý přístup a péči«
Žadatelé o vrácení zemědělských usedlostí, pozemků a lesů jsou podle vlastních slov honěni z úřadu na úřad, utrácejí tisíce za advokáty a cítí se být
podvedeni. Tvrdí, že restituční zákony nejsou respektovány, řešení sporů považují za pomalé a nedokonalé. Úředníci ministerstva zemědělství ovšem
jejich názor odmítají: Restituce se údajně zrychlily, letos jich bude devadesát procent vyřízeno. Přesto řada sporů končí až u Ústavního soudu ČR v Brně.

Josef Maraczi

R

estituenti se organizuji v Klu
bu oklamaných sametem
(KOS) a jirohlašují. že pro
řadové občany není v této zemi
dovolání. Venkovský restituent je
podle nich přes čtyřicet let obklíčen
teritoriálně i ekonomicky nomenkla
turami uzurpátorsky panujícími
našemu venkovu. Po ministru země
dělství Luxovi požadují, aby byl jeho
úřadem zpracován návrh na zabrá
nění přetugistraci podniků. Tím by
se zamezilo úniku těchto subjektů
od jejich povinností jako dlužníků
vyplývajících z titulu osob povin
ných. Navrhují rovněž pozastavit
rozprodej půdy do doby, než budou
zcela ukončeny a vypořádány pohle
dávky restituentů na náhradní
pozemky. Dokumentační středisko
KOS eviduje kolem 150 případů
majetkoprávního útisku restituentů
v České republice.

Oklamaní nespokojenci
. Věci veřejné přestávají hýl kont ro
lovány. byrokracie stále líce prosa
zuje svou hegemonii. demokracie
umírá a je formální, tvrdí Antonín
Dušek, předseda Českomoravského
sdružení zemědělců a vlastníků
půdy. ..Je nepopiratelnou skutečnos
tí že sice byly vydány restituční
zákony, ale ty nejenže nejsou
respektovány, ale dokonce jejich
filosofie i formulace jsou mnohdy
v rozporu se zákonitými normami
vyšší právní síly, zejména s Listinou
lidských práv a svobod. Karel Bur
da, prsní náměstek ministra země
dělství. Duškovi oponuje: Restituce
se nezpomalily, spíše zrychlily."
A pokračuje . V letošním roce by
devadesát procent restitucí mělo být
vyřízeno. Problem v jejich vyřízordní nastane, pokud v tom řetězci je
někdo na koho ministerstvo země
dělství nedosáhne Rylo třeba vyřešit
250 000 restitučních sporů, což
může být až milion fyzických osob
Do restitucí významně zasáhla take
vláda, i když se na ni hubuje,' do
dává Burda. František Janda, před
seda Svazu vlastníků půdy a sou
kromých rolníků v ČR s nim však
nesouhlasí. ..Většina restitucí vypo
řádána není, říká

Slovo ústavního soudce
O vyjádřeni jsme požádali Antonína
Procházku, soudce Ústavního soudu
České republiky
Problematiku je nutno uvést dvě
mi základními skutečnostmi.
První z nich jsou pojmy restituce,
restituční zákon, restituent. Právní
význam restituce (restitutio in integ
rum) znamená uvedeni věci v před
chozí stav. Zákon i. 229/1991 Sb.
v platném znění o úpravě vlastnic
kých vztahů k půdě a jinému země
dělskému majetku není restitučním
zákonem v pravém slova smyslu,
neboť neuvádí věci v předešlý stav,
ale - jak sám deklaruje ■ pouze zmír
ňuje následky některých majetko
vých křivd, ke kterým došlo v době
totality. Uvědomění si tohoto účelu
zákona může ušetřit mnoho lidí
zklamání. Pro vžitost a jednodu
chost budu těchto pojmů nadále
užívat.
Druhým závažným činitelem pro
pochopení našich restituentů jsou
rozhixlnutí Evropské komise pro lid
ská práva. Tato komise prohlásila ve
všech uplatněných případech našich
občanů pro porušováni lidských práv
při aplikaci zákona o půdě, že není
kompetentní k posuzováni těchto
stížností, a to proto, že ke konfiska
cím majetku došlo před datem 18. 3
1992. kdy Evropská úmluva o ochra
ně lidských práv a základních svořxxl nabyla platnosti pro ČSFR jako
právního předchůdce ČR

K námitce, že .porušení práva'
v daných případech pokračuje i po
tomto datu, komise prohlásila, že
zbaveni vlastnictví v podstatě před
stavuje okamžitý akt a nevyvolává
soustavnou situaci .absence práva".
Komise dále potvrdila právo každé
ho státu stanovit vlastní podmínky
pro zákonnou restituci majetku.
Těmito rozhodnutími uplatněné
případy ve Štrasburku skončily,
neboť bylo stanoveno, že ani komi
se. ani Evropský soud pro lidská
práva se dále nebudou podobnými
stížnostmi zabývat.

Práva restituenta
• Listina základních lidských práv
a svobod deklaruje právo restituenta
na včasné projednání a konečné
vyřešeni restituce či rehabilitace. Jak
toto právo prakticky zabezpečit, když
v občanském soudním řádu nejsou
uvedeny závazné termíny pro časový
postup při projednávání soudní kau
zy? Neměl by Ústavní soud poukázat
na tento organizační nedostatek
v zajištěni tak významného občan
ského práva?
Listina základních práv a svobod
žádná práva restituentů na včasné
projednáni a konečné řešení restitu
ce a rehabilitace neuvádí. Pouze
v obecné poloze č. 36 pojednává
o právu na soudní a jinou právní
txhranu. aniž by uváděla jakékoliv
termíny pro jejích vyřizování.
Správně připomínáte, že podob
né terminy neuvádí ani občanský
soudní řád. Ani je uvádět nemůže,
neboť každý soudem projednávaný
případ |e osobný ve své podstatě
a vedle jednoduchých případů jsou
případy časově velmi náročné. Jaké
koliv časové omezení by mohlo vést
soudce k unáhlenému a vadnému
rozlit xlnutí.
• Došlo k přerušeni vlastnického
práva k majetku, jestliže byl odňat
podle nelegitimního zák. 46/48 Sb.,
který v době svého vzniku a užití byl
v rozporu s tehdy platnou ústavou?
Proč se takové případy znovu řeší
jako sporné?
Vámi citovaný zákon o nové
pozemkové reformě z r. 1948 není
nelegitimní a nebyl do dnešního dne
zrušen. Pouze <xl účinnosti zákona
č. 229/1991 Sb. se nemohou použít
jeho ustanoveni.
Spornost případů spočívá v tom.
že i zákon o půdě stanoví oprávně
nost osoby pro zpětné vydání jejílio
majetku jen v případě, že došlo
k jeho odnětí postupem podle záko
na č. 4/1948 Sb. bez náhrady. A tato
skutečnost se musí prokazovat.
• Proč se prodeje majetku v době
nesvobody, u nichž lze prokázat
odpor nebo nesouhlas původního
vlastníka, považují za zákonné
a nejsou prohlášeny za neplatné bez
dalšího zjišťování? Rozhodování
o oprávněnosti restitučních nároků
se v mnoha případech neúnosně
protahuje. Vidíte nějaké rezervy
v činnosti soudů nebo v legislativě,
kterými by bylo možno tento proces
urychlit?
Odpověď je obsažena již ve vaší
otázce, neboť hovoříte pouze o pří
padech, kde lze prokázat odpor
nebo nesouhlas původního vlastní
ka. A tento odpor, popř. nesouhlas,
musí přece kvalifikovat nestranný
veřejný orgán Mnoho prrxlejů a kou
pí bylo nezávadných. Paušální pro
hlášeni všech těchto aktů za neplat
né by vedlo k právnímu chaosu
a narušeni právních jistot občanů
a celkového právního řádu.

»Plánovaný
bankrot« družstva
V současné době vzniká tzv. druhá
transformace družstev, kdy původní
družstvo (povinná osoba) založí
akciovou společnost či družstvo, kte

ré není nástupnickou organizací. Do
této nové organizace se převedou
lukrativní aktiva a v původním druž
stvu se ponechají nezpeněžitelná
aktiva a závazky. Družstvo se pak
pošle do likvidace a později do kon
kursu. Jedná se o druh -plánovaného
bankrotu-.
• Stát omezil zákonem č. 42/1992
Sb. některé oprávněné osoby v právu
nakládat se svým majetkem tím, že
jim majetkový podíl bude vydán až
po sedmi letech. Může dojít k přípa
dům, že po sedmí letech nebude co
vydávat. Je tento postup v souladu se
zákonem, čí ne a lze se proti němu

majetku může dojít k situací, že pro
posledjií oprávněné osoby zbude
majetek podnikatelsky nevyužitel
ný, jako jsou například meliorace,
komunikace. Jak budou řešeny tyto
případy'
Nejenom, že k takové situaci
může dojít, ale ono k ní skutečné
dochází. Sám znám několik tako
vých případů. Chyba je v tom, že
hodnota členského podílu je vyčíslována ve finanční hodnotě, kterou
následně povinná družstva vypořá
dávají nemovitostmi i movitými věc
mi, kterých se sama snaží zbavit.

Jedinou možnost vidím ve finanční

fyzické osobě může okresní úřad
zvýšit pokutu až do částky padesát
tisíc Kč.
Rovněž tak na návrh oprávněné
osoby, jejíž oprávněné nároky pxlle
zvláštních předpisů nebyly povin
nou fyzickou nebo právnickou oso
bou vypořádány v zákonem stano
veném termínu, může zase okresní
úřad uložit povinné osobě.složeni
kauce, rovnající se součtu všech
oprávněných nároků, které povinná
osoba oprávněné osobě dosud nevy
pořádala. Kolik oprávněných osob
ještě včas a před transformacemi
použilo tohoto zákona? Složení kau

■ Evropská komise pro lidská práva prohlásila, že k vyřizováni stížností našich občanů ve věci nevydařených res
titucí není kompetentní, říká Antonín Procházka (na snímku), soudce Ústavního soudu ČR.
Foto Robert Richter
bránit? Vychází se zde ze zásady, že
co není zakázáno, je dovoleno?
Plné s vámi souhlasím, že stano
vení vypořádání vneseného majet
ku do družstva u nezemědělců na
dobu 7 let a současné připuštění
transformace družstev vede mnoh
dy k záludným machinacím v ne
prospěch oprávněných osob. Sama
tato skutečnost je právně nepostižitelná, i když byly stanoveny určité
záruky, které se ukázaly být napros
to nepraktické. Mám na mysli Výbo
ry oprávněných osob podle zákona
o půdě, nebo ustanovení Transfor
mační rady podle zák. č. 42/1992
Sb. pro transformaci zemědělských
družstev. Shledáváme se zde
podobně s tím, co je běžným jevem
u ostatních hospodářských podni
katelských organizací, které kon
kursy, změnou firem nebo transfor
macemi řeší svou platební neschop
nost. Chtělo by to zákonnou úpra
vu, i když se domnívám, že v země
dělství je pro to již pozdě.

O finanční náhradě
Při vypořádání restitucí dle zák.
229/91 Sb. a transformačních podí
lů dle zák. 42/92 Sb. se předpoklá
dala při vypořádání oprávněných
osob jako základní forma naturální.
V případech, kdy se oprávněná
osoba domáhá vypořádání soudní
cestou, prozatím soudy rozhodly
o vypořádání formou peněžní. Jed
ná se mnohdy o značně vysoké
částky, které není schopná povin
ná osoba vyplatit. Proto dochází
k zablokování účtů povinné osobě,
která většinou není schopna tuto
situaci vyřešit jinak než vstupem do
likvidace.
• Při postupném vypořádávání
majetkových podílů vydáním

náhradě, pokud bude ještě čím pla
tit nebo jít do sporu z titulu obchá
zení zákona nezajišťováním zlepše
ní péče o zemědělskou a lesní půdu
při obnovování původních vlastnic
kých vztahů. Smyslem zákona je
také podporovat hosprxJářský roz
voj venkova, který je podobným
postupem družstev ohrožován.
Navíc zákon č. 229/1991 Sb. stano
ví, kdy nemovitost vydat nelze
a kdy za ní přísluší finanční náhra
da. Právě posouzení toho, co spadá
pod nevydání nemovitostí, nebo
i posouzení výše určené ceny, se
mnohdy stává předmětem sporů,
které v konečné fázi musí řešit sou
dy. Zjistí-li soud, že nemovitost sku
tečně nelze vydat, stanoví se peněž
ní náhrada.
• Někdy se zástupci povinné osoby
brání vypořádáni restitučních
nároků, i když je pravomocně roz
hodnuto o jejich oprávněnosti.
Nevyřešila by tuto situaci trestní
odjřovědnost statutárních zástupců
povinných osob?
Odpovědnost statutárních zás
tupců povinných osob je dávno
zákonem stanovena, jenomže mno
ho lidí o tom neví a hlavně nikdo
nenutí odpovědné orgány k roz
hodné činnosti. Jedná se o zákon
CNR č. 39/1993 Sb. o pokutách
a kaucích za nedodržování zákonů
upravujících transformaci v země
dělských družstvech a nápravu
majetkových křivd v oblasti vlast
nických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku.
Při neplněni povinnosti povin
ných osob (organizací) není tímto
zákonem pokutována organizace,
ale přímo osoba odpovědná za
neplněni. Pokuta činí 25 tisíc Kč
a při opětovném uložení téže

ce se mohly domáhat také oprávně
né osoby, kterým bez právního
důvodu nebyl vydán majetkový
podíl ve stanovené lhůtě.

Nevyřízené restituce
Působnost zákona č. 229/91 Sb.
a jeho zákonných dodatků ponecha
la téměř veškeré pravomoci při
vydávání majetku v rukou povin
ných osob. Výsledkem tohoto stavu
jsou tisíce nevyřízených restitucí,
vesměs v soudním řízení. K těmto
případům přibudou v roce 1999 dal
ší tisíce neuspokojených oprávně
ných osob při vydáváni majetkových
podílů z transformace zemědělských
družstev (ZD). Soudní jednání jsou
složitá a zdlouhavá a proces možná
přesáhne rok 2000.
• Nevyřízené restituce jsou destabilizačním faktorem v republice, který
může přesáhnoutjejí rámec. Souhla
síte s tímto turzením?
Pokud se týká nevyřízených resti
tucí, mám k dispozici oficiální statis
tiku ministerstva zemědělství, podle
které k 31-12.1995 požádalo v otev
řené lhůtě o navrácení zemědělského
majetku celkem 231.451 restituentů.
Z toho bylo ukončeno 189.652 pří
padů, tj. 81,94 procenta. V odvola
cím řízení je to 12.966 případů, z to
ho 2/3 u soudů a 1/3 na ministerstvu
zemědělství.
• Bylo-lí ve věci pravomocně roz
hodnuto v neprospěch původního

vlastníka a najde se k ní ve lhůtě do
Iři let nový doklad, svědčící v pro
spěch navrhovatelů, zažádá se
o obnovit řízeni Když soud obnovil
řízeni nepovolí, je možné se obrátil
na krujský nebo Ústavní soud?
Pochopitelné že v rámci právní
ochrany i ve věci povoleni obnosy
se může v odvolacím řízení opráv
něná osoba obrátit na soud a nic
nebraní tomu, aby v případě proká
zání porušení ústavních práv se
i s tímto případem nakonec obrátila
na Ustavní soud CR. když vyčerpala
všechny přípustné prostředky.

Zánik restitučního práva
Zákon o půdě je v mnoha ustanove
ních, zejména ve lhůtách na uplat
nění vlastnického nároku restituen
tů, v rozporu např. s občanským zá
koníkem. V něm se hovoří o deseti
leté promlčecí lhůtě k nemovitosti,
avšak zákon o půdě určuje lhůty
k uplatnění a zániku restitučního
práva mnohem kratší. Kdyby se
zákon o půdě zrušil, platilo by logic
ky. že pcdle zákona o době nesvo
body promlčecí lhůta nemohla běžet
během let 1948 - 1989 a nároky res
tituentů k nemovitostem by bylo
možné uplatňovat 10 let. až do roku
1999. Za nynější situace je restituční
zákon nástrojem k ukráceni práv
restituentů, která již totalitní režim
tak porušil. Mnozí nemohou svá
podání do těchto termínů zdůvcxJnrt
přiměřenými podklady. Nutno brát
v úvahu katastrofálně nízkou úroveň
advokacie. finanční problémy resti
tuentů. ale i povinnost státu aktiv
něji se angažovat v odstraňování
křivd, u kterých bere na sebe práv
ní kontinuitu.
• Co lze v této souvislosti říci kf 100
odst. 2 občanského zákoníku, i■ němž
se praví, že všechna práva lze proml
čet s výjimkou práva vlastnického?
Restituční zákon klidně ponechá po
nepřiměřeně krátké lhůtě nárok
i právo vlastnika-reslituenta zanik
nout?
Nelze než souhlasit, že restituce
vyžadují mimořádně citlivý přístup
a péči. Ústavní soud CR ve své roz
hodovací činnosti právě v těchto
otázkách, které tvoří velkou část
podaných ústavních stížností, si byl
a je této skutečnosti vědom. Proto
došlo ke zrušeni oněch částí záko
na, které byly shledány |ako protiú
stavní. Ústavní soud CR dále musel
pro účely svých nálezů provést
výklad některých základních usta
novení zákona. Jsou to lak závažné
termíny, jako například: tíseň,
nápadně nevýhodné podmínky,
porušování znárodňovacích dekretů
apod. Stanovil také vztah mezi
zákonem 119/1991 Sb. o rehabilita
cích a zákonem o půdě v jeho vý
kladové právních důsledcích. A ne
váhal ani sáhnout do restitučních
dekretů prezidenta republiky, po
kud zjistil jejich zneužití po únoru
1948 za účelem konfiskace země
dělského majetku.
Není možné - a i toho jsme svěd
ky - aby právě ustanoveni tohoto
speciálního zákona bylo rozhodují
cími orgány posuzováno právními
hledisky a výklady totalitní praxe.
Mechanický výklad poškozuje ob
čany i při aplikaci zákona č. 243/1992
Sb. vytvářením nerovnosti mezi čes
kými občany s německou národ
ností a Němci, kterým bylo později
přiznáno naše státní občanství Pře
devším je zapotřebí dobré vůle.

FIRMU KRlJCOf spovstto., UŠENORV U PMMV

přijme pro pracovišti va Všenorach

Požadujeme střední odborné vzdělání, praxe 5 let
Nabídky na teL č 02/991 10 06, 991 10 24,991 13 73
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