Praha, 3. 3. 1988

Vážený příteli,
protože stvk s Vámi není píl nás tak snadný jakfc' S těmi účast
níky naší podpisové akte, kteří žijí v Praze, volíme tuto formu,
abychom Vám poděkovali za podporu a sympatie, JiČhž se nám od
Vás Jako iniciátorem dopisu Wslancům FedéfrálAího ♦brOmáždční
ČSSR dostalo. 3yli bvchlm rádi, kdyby nešlt jeti o jednorázovou

společnou aktivitu a kdyby se na základě tthoto natfého setkání
ve společné věci mohly vyvinout trvalejší praeovřřl kšntakty.

Ozýváme se poměrně ptzdě. Že Jsae ale eelíú ttl dots nelenili,
to je poznat z přílohy k tvmuto dtpisu. Je Jí výzva k
časné politické krize, adresovaná IÍV KSČ. Obsahuje rovněž íMdiťěty

k vypracování několika zákonů, které považujeme za důležité; iv
jsme během podzimu zaslali FS ČSSR v stuvislosti s dopisem poslan
cům FS, který jste i Vy podepsal; Dále pak dtpis generálními ta
jemníkovi ÚV KSČ z ledna t.r., který jsme již pOdepsali Jako De
mokratická iniciativa. 3učíte tak laskav a seznamte s těmito mate
riály své přátele, jak ty, kteří se svým podpisem fta dopise po
slancům FS spolupodíleli, tak i dalšír Zajímal fiý nás Vás i jejich
názor na to, co jsme zatím'podnikli, Vaše kritické připomínky a
samozřejmě i návrhy do budoucna. Zvláště bv nás zajímal Váš názor
nj ustavení Havlíčkovy nadace a Vaše připomínky k předloženému
návrhu.

Těšíme se na Vaoi-odbověč a doufáme, že to, co Jsme zatím
společně učinili, je jen první krek k dlouhé tobějtí plodné spor
lupráci.
Se srdečným pozdravem

Emanuel Mandler
T\Tjd lesním divadlem 121>
Praha 4

Miroslav Štengl
Husitská 1
Praha á

Karel

štindl

Americ-á 39
Praha 2

Návrh na zřízení Havlíčkovy nadace.
pro podporu individuální občanské aktivity na poli vzdělání,
cultury a sociální činnosti

Současnou situaei u nás, stejně jako ve většině d-.lších s~cljIIítických zemí, charakterizuje proces společenské cbrrvv,
cnjhy o přestavbu společnosti na základě větší otevřenosti c de.sokracie. Důležitou úlohu v této přestavbě ty měla mít inkziduální občanská aktivita jaks základní podmínka společenského rccvťje
v oblasti sociální, kulturní i hospodářské. Občanská iniciativa
tohoto dr.hu, pramenící z rozhodnutí lidí, kteří chtějí r.ějak "
póispět i rozvoji společnosti, není v naší novodobé historii
řádnou novinkou: právě na základě iniciativy zcela a občanské své
pomoci se z masy zaostalého venkovského obyvatelstva stal bohem
minulého století moderní český národ, který posléze vytvořil
úctýhodný státní útvar, jenž byl svého času pra sousední země
vzorem demokracie a prosperity.
Rozumí se však samt sebcu, že k tomu, aby individual;:?, o'. ~
čínská aktivita mohla mít nějaký společenský dosah, je tře’:: yoo
ni vytvořit náležité podmínky-. Současné institucionální ’vvbivení
naší společnosti, jak se dotvořilo a upeyuilo pc roce 1971, .je
z-rřřeno výlučně na řízení společnosti z centra a na kontrolu
společenské aktivity a brání se podnětům přicházejícím epačaýqí
směrem. Chybí právě "spojující článek” mezi soukromou a institu
cionální rovinou, který by vytvářel živneu půdu pr~ osobní inici
ativu, nezbavoval ji přirozeného, spontánního charakteru a přitom
jí umožňoval, aby oplodňovala Činnost institucí.
Mezi překážkami, na něž dosud individuální občanská aktivita
naráží, stojí na neposledním místě problém materiálních podmínek,
hmotné podpory potřebné pro rozvoj a uplatnění každé společensky
prospěšné činnosti. Významncu últou při překonávání této prstíč
ky by mohla sehrát na d :< o e , zakotvená v domácích zdrojích
zaměřená k podpoře individuální občanské aktivity především v
LáLčural a sociální oblasti, Její zřízení tímto navrhujeme a
hodláme připravovat, tíčelěm nadace by mělé být:

(1) poskytovat tvůrčí stipendia na vytvoření děl z oblasti spo
lečenský ah věd, kultury a umění, zejména pokud jde o začína
jící ...utery « autory, pro
euríněrtá -oblast není-prof«aí,

nýbrž oborem zájmové činnosti:, dále poskytovat finanční pod
poru nutnou k hrazení výdajů jednotlivcům připravujícím se na
práci v publikacích periodické povahy? chystajících různé
sborníky ap.,

(2) finančně pomáhat takovým autozům, pokud hodlají sví díla vydat
v omezeném množství vlastním nákladem;
krýt náklady jednotlivců, kteří chtějí, organizovat neformální
setkání, diskusní večery a přoJnáěoy sc? cpalcŽenskou, vřbpkcu. náboženskou a kulturní tematikou? veío/na p?"v
J
literární? hudební či výtvarná čila:.
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(4) podporovat kulturní a společenské kontakty našich občanů s
příslušníky sousedních národu, a to:
(a) podporou jedincům připravujícím setkání, semináře a bese
dy., na nichž se budou účastnit i hoste ze zahraničí',
(b) poskytováním stipendií jednotlivedm pro krátkodobé tenstizovoné pobyty v zahraničí,
(?) uhrazováním cestovních o jiných výdajů návštěvnicím z
ciziny, kteří přijíždějí co nosí \ lešti: eby pžvvpčli
k prohloubená kalturn.í a společenské vzájemnosti mezi
národy^

udílet výroční ceny našim občanům i*občanům ze zahraničí za
významnou společenskou aktivitu v některé z výš o uvedených
obla stí činnosti<.

Jmění nadace se získává peněžními davy jednotlivců i instiÍUCÍ o

Základním orgánem nadace je výroční_..plenární ^shromáždění
donátorů, Právo účastnit se shromáždění získává každý, kdo slo
ží obnos minimální výše 1 000Kčs nebo odpovídající obnos v
oizí měně na bankovní konto nadace.

V době mezi výročními shromážděními donátorů spravuje jmění
nadace jako výkonný správní orgán nadace tříčlenný_sekretavist
Sekretariát odpovídá za hospodaření se jmě
ním nadace, poskytuje potvrzení na přijaté částky a skládá účt.v
ze všech provedených plateb

- jednou ročně výročnímu plenárnímu shromáždění donátorů.
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- průběžně Šestičlenému kuratoriu, dohlížejícímu orgánu, Jejž
volí výroční plenární shromáždění donátorů»
Navrhujeme dále, aby nadace neslia jméno význačného českého
novináře Karla Havlíčku BorovskéhoJ V tomto případě nejde jen o
pístní vzpomínku xu zasloužilého českého veřejného činitele; po
jmenování má širší symbolický význam 7 protože oblasti, v nichž chce
nadace působit, kultrzra, sociální a společenskovědní ob lase, patři
ly vždy do centi-a Havlíčkovy pozornosti.»
Návrh bude po konzultacích? jejichž účelem je zjistit, zda
by o podíl v nadici byl u naší kulturní veřejnosti zájem, předlo
žen příslušným orgánům ke schválení...

Jsme přesvědčeni, že na základě
by se- mohla rozvinout řada prospěšný
obohatily náš společenský i kulturní
potřebné demokratické přestavbě nůší

podpory, poskytované nadací,
;h aktivit, jež by podstatně
život a přispěly by k tolik
společnosti.
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P.. T,
Ústřední výbor
Komunistické strany Československa
nábřeží Lft Svobody 12
Praha 1

V Praze dne 19. února 1988

Paní a pánové,

obracíme se na Vás v této významné a výjimečné době, kdy
demokratické myšlení a hnutí se stál? mocněji uplatňují v sou
sedních socialistických státech a vytvářejí spolu s rostoucí
vůlí po spolupráci mezi národy Evropy a světa příznivé pod
mínky pro uskutečnění zásadních změn v živote československé
společnosti«

Obracíme se tedy na Vás s výzvou, abyste v zájmu našeho
národa a celé č^sk^^lovens^4 spolcčn^ ?'M vyuč’’li 40, výročí
únorových událostí roku 194$ k rychlým, závažným a naléhavě
nutným Činům,,
Stejně jako mnoho dalších občanů i my chápeme Únor 1948

především jaks bod historického obratuo Na základě skutečnos
ti, kterou Únor vytvořil, se odehrával čtyřicetiletý vývoj
naší republiky včetně změn, které tento vývoj přinesl« Nyní
jsme se ocitli v situaci, která může být pro budoucnost nás
všech více než závažná, a srovnání nynějšího stavu českoslo
venské společnosti se stavem tehdejším lze tedy považovat za
významné a důležité.
Únor 1948 znamenal důsledný revoluční převrat. Většina
institucí, jejichž smyslem je zajišťovat občanské soužití
a produktivní chod společnosti - mezi nimi vlastnické vztahy,
kulturní struktury, společenské organizace a spolky i'celá
informační soustava - byly radikálně obráceny tak, aby slou
žily upevňování nové moci a potlačování nepřátel« K tomu účelu také zesílily represivní složky; nové, revolučně nesná
šenlivé zákonodárství přispělo k zaujatému výkladu právních
norem a k podstatnému ©nížení úrovně lidských práv a svobod.

rokové poměryj vytvořené revolučním zvratem, jsou ovšem
vžly př?eho£nA Posláním porevolučních společenských Inatiť;wí jo hlavně zabránit tomu nby se mohla uplatnit vůle a ektiťÍ!‘? potlačených i některých dalších společenských vrstev
e skupin* Je pak otázkou p^r|h**y spolsX..?n^kých zájmů, sil a vli
vů, aby přechodný a tav skončil, instituce aby se obrátily k pro
duktlvním účelům, právo a morálka k občanskému "oužltí.

V Československu s* však výrrj ubíral jinými. anatomi. P-j ť/ý-•
kyv ach na ote ^tr^ny nastal počátkem psdmůasátých let pod náz
vem normalizace nelítostný pr?'«^ obnosy revoluční ch ppúncrových
strt±turj sloužící k represím, potlačováni celých sociálních
vrstev, k rokliny
nenávj.u 1. u nup;M i:olť; b/í „
O"
doby se naše společnost ocitá z rozpc.-r^n rozpoložení»
Mčl<? žit a t/ořivš pra^ovnt v poměvoch, ď-,^rá sw vydávaly za
normě? ^í a trvalé? v a s’mtečnc«*!,J v?'^ byly krajně nesvobodné,
nouzové a přechodná. Tu jo tn?:é p/úl« n?.j<ho náboru obecná pří
čina se-:časného atavu. Je to atiu tc/wé noríLní5 politické,
všeobecně produktivní u vftuco erlkoví krize, jakd dooud v mo
derních dějinách načeho národa nebyle.

Nechceme re teá 'vyjadřovat k hoěn^ ;zrť ťfenra 19ŤC« Domnívá
me se však, že 40» výročí únoxwýah událostí j« nezbytně třeba
využít právě k řešení krize národa a státu. Následující odstav
ce, vycházející z předchozích návrhů Demokrat'1 ^ké iniciativy
/dopisy poslancům PS, dopis generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ/

vyjadřují naši představu o tom, jakým způsobem ja třeba k to
muto krizovému títuvr. přistoupit a Jgtóü:. l-'j řešit.
XXX

I
Ve srovnání s průmyslově vyspělými zeměmi se Československo
velmi odlišuje, pokud jde o zajišťování životní úrovně a vůbec

životních podmínek jednotlivce® U nás převzal všechny starosti
stát: zajistil a zajišťuje plnou zaměstnanost, pečuje o vzdě
lání i zdraví obyvatelstva atd® Bylo však zrušeno veškeré sou
kromé podnikání včetně řemesel a drobného podnikání«
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Po Čtyřiceti letech je více než patrné, k jak obrovským
škodám vedlo toto vymýcení soukromé aktivity ze života spo
lečnosti a výsadní právo státu provozovat výrobu, obchod i služ
by. Stát nahradil tržní ekonomiku ekonomikou založenou na admi
nistrativně byrokratických vztazích. Ta však není schopna za
jistit osobní spotřebu, jejíž úroveň by bylo možno úspěšně

srovnávat s osobní spotřebou v průmyslově vyspělých státech;
organizační a technická úroveň výroby je zaostalá a obstarávání

zboží a služeb, které jsou nutné pro individuální spotřebu, si
vynutilo vznik vedlejšího, paralelního společens^áb^ provozu.
Ničením životního prostředí a nízkou úrovní československého
zdravotnictví je ohroženo přímo národní zdraví.
Všeobecné zaostávání československé ekonomiky, které pro
Vás jistě není ničím novým, má ovšem mnoho příčin a souvisí
s dalšími okolnostmi* Nicméně neexistence řemesel, drobného
n°áry.k ání
dalších Vyspělých soukromých.služeb, jejímž důslcdk°m je celkové ochromení soukromé aktivity a iniciativy, je
jednou z příčin nejvážnějších. Její odstranění by rovněž při
spělo k posílení tržních vztahů, to však vyžaduje celkové kon
cepční řešení /nikoli vyhlášku jednoho ministerstva/'.
Mezi dalšími nezbytnými opatřeními v oblasti hmotných pod
mínek života společnosti je jedno, které nesnese odkladu: nut
nost podstatného zvýšení péče o obnovu zničeného životního
prostředí a úsilí o zabránění dalším škodám. Je známo, že ak
tivita státní správy se v tomto směru dosti zvýšila. To však
nestačí ani co do pozornosti věnované životnímu prostředí, ani
co do vynaložených prostředků a zdrojů.. Ekologická situace ČSSR

a zdravotní stav společnosti vyžadují, aby tato otázka byla vy
členěna, aby se jí dostalo patřičné publicity i zcela mimořádné
všestranné pozornosti.
II
Stát má tedy veškerou starost o životní podmínky občanů. Ob
dobně zase má Vaše strana ve svých rukou vedení státu a řízení
politických záležitostí jeho obyvatel, V důsledku toho u nás
není společnost občanů, kteří by si byli svými skutečnými právy
rovni. Je rozdělena na menšinu straníků a většinu nestraníků.
Nestraníci jsou citelně znevýhodněni a toto jejich podřízené
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postavení bylo silně zvýrazněno v posledních dvou desetile
tích, kdy byla znovu zavedena celostátní kádrová a nomenkla
turní soustavao Ta znevýhodňuje značné množství nestraníků
platově, ztěžuje jim přístup ke vzdělání, k cestám do ciziny,
k vědecké a pedagogické práci apod.
Odstranění kádrové a nomenklaturní soustavy je základním
předpokladem demokratizace naší společnosti /návrh Demokratic
ké iniciativy je v příl. čís« 2/ a není orgánu, který by měl
kompetenci k uskutečnění této reformy kromě ústředního výboru
KSČ.

Kádrové dotazníky nejsou však jedinou překážkou rozvoje po
litického života československé společnosti. Za další vážnou
zábranu v tomto smyslu lze považovat diraktivní řízení ost at—
ní ch poli 'ti ckých stran a snol e č en ských organi žací » V po sl ední ch
dvou desetiletích se situace v této oblasti znatelně zhoršila»
Někuvu é organizace zcela ztratily svůj přirozený ráz /odbory
předtaly hájit zájmy svých členů a cd»/ a nové, obdobné organi
zace zakládat nelze.
Navrhli jsme již v dopise poslancům Federálního shromáždění,
aby byl vypracován zákon o Národní frontě /příl, čís, 1, bod 3/.
Takový zákon by jednak mel vyřešit tragikům!cké postavení ostat
ních politických stran, jednak umožnit svobodný rozvoj spole
čenských organizací a znemožnit, aby byly napříště použity jako
tzv. převodní páky» Zákon o Národní frontě jsme navrhli doplnit
novým spolčovacím zákonem /podnět Demokratické iniciativy viz
přílohu čís® 3/, který by umožnil zakládat v rámci zákonných
norem nové spolky, a to i mimo Národní frontu»
III

Do celostátní politické struktury zasahují další významné
oblasti našeho života, ku? tura a náboženství»
Kultura a umění hrály v rozhodujících obdobích vývoje na
šeho života významnou úlohu sjednocujícího činitele» Ve svém
celku přestala kultura tuto funkci plnit již na počátku sedm
desátých let, a to právě proto, že organizačně byl tento celek
rozbit. Od té doby jsou monopolně působící a kádrově výběrové
-t
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i.’~ace; aktivity, které usilují o nezávislost, se místo podpoi.- setkávají s pronásledováním /případ jazzové sekce/. Tento
star vyvolal faktická rozdělení kultury na oficiální a ncofic-^?ní» Přirozeně žo nesvoboda v této oblasti a rozdělení kuI•var.;.’ oostihují zejména mládež, je však třeba vidět, že nesvo
boda kultury podminuj :• celonárodní krizi a je její součástí,
P.,o zlepšení p-.m/rů v kulturní a umělecké oblasti nestačí
svoocdnějěí spolčovací a provozovaní podmínky; kultura a umění
jsou také závislá na předpokladech, které poskytuj- existující
i nformační sou stav c,

V našich podmínkách je informační soustava, založená na
centralizované síti sdělovacích prostředků a nakladatelství,
řízena rovněž div ú1 něu Ještě donedávna sice propouštěla
n.i z.-J-'í. nepravdivých a zkreslených informací, ale pro infor
mace, které siřídíní centrum z jakéhokoli důvodu nepřálo šířit,
ryla zcela neprup~^tná. Zvýšením otevřenosti se informační souobava poněkud pcuvťvla, a tím : mimo jiné ukázalo, jak je
dosud krajně sub jun tivrml. Pro kulturu a umění je nezbytné, aby
dosavadní sub jek li
--.lui soustavu nahradila nová, ob
jektivní a zakotvená v zákonech ,'vlz bod 2 dopisu Demokre+ické
‘-’.^iutlvy poslancům FS - příle Čís„ 1/,
Je ovšem třeba dodat, že refox-ma informační soustavy je
stejně jako pro kulturu a umění nutná pro celý společenský pro
voz - včetně výroby - a pru uspokojení potřeb jednoho každého
občana.

Zvláště citlivá a aktuální je v současné době oblast nábo
ženství.;, vír?/’ a.cj.tevního života. Vztahy mezi církvemi /věří
cími/ a státem se odehrávají na neobyčejně zastaralé rovině,
jak je to dáno dosud platným poúnorovým církevním zákonem. Ten
v rozporu s obecně se prosazujícím trendem nezávislosti církve
a státu staví československé církve do jednoznačné závislosti
na státu a podrobuje je direktivní kontrole, V nedávné době
vystupňoval stát napjatý vztah s nejsilnější československou

církví,katolickou, až k otevřené konfrontaci - a jeho vyhlíd
ky, jak ukazuje protestní akce čtvrt miliónu českých a sloven

ských katolíků, jsou minimální. Je to ovšem také proto, že
stát pojímá církve ideologicky a zastarale. Nechápe mimo jiné,
že křaaíanaké církve zprostředkovávají i pro světský život

nepostradatelné tradice evropské ninulosti e že bez působc-ní
křesťanské morálk?, by byl rozvrat naší dnešní společnosti a to

hoto státu ne poch,/oř?’ podstatně větší«

Kromě nové úpra -y církevního a náboženského života na zákla
dě odluky církve o< státu a uznání, základních principů nábožen
ské svobody /viz pr ,U čí3, 5/ by stát neměl zanedbávat právě
již zmíněnou otázku. 'cradic, zvláště těch, které jsou dnes mi
mořádně aktuální«
Právě proti jejich pA?^benť byly v 70« a 80« letech vytvoře
ny mocné přehrady, klouží dosud k ternu, aby se naši lidé, zej
ména mladí, nemohli seznámit s demokratickými. tradi cemi našeho
národa. To je otázka informační soustavy i školství.všech stupnú« Na suAách dutala v dějepise, v literatuře i v občanské
nauce demokratická px-;ní republiku přízvisko "buržoazní", o je
jích dějinách se mladí lidé dovídají jen to nejhorší a o světo
vém českém politikovi a zakladateli oa^ostatného Českosloven
ského státu T, G,
rysovi se ,.zr;lí způsobem velmi pohoršlivým« Potlačení ó
/’ * - c- cky cli tradic má velký vliv na současnou
morální krizi náredr# c? zapotřebí rychlých a zásadních úprav
- jak v oblasti sděl macích prostředků, tak ve Školství - k to
mu, aby se tato situace, kterou íze
nadsázky nazvat L-agickou, mc1.-ip obrátit k lepšímu /k ixmu viz m.j« náš návrh na vy
hlášení jubilejního roku 1988 - příl« čís« 4/#
IV

Velké struktury r <Lostátního politického, hospodářského
i dalších provozu i.,aaohují do života jednotlivců zejména tla
kem na úroveň lidských práv a svobod., V předchozích odstavcích
bylo naznačeno, jak obnova revolučních poúnorových struktur
v 70» letech vedla k faktické nerovnosti občanů, že radikální
zrušení soukromého.vlastnictví, a individuálního práva podnikat
poškozuje celou společnost; uvedli jsme, že žádná nebo takřka
žádná práva jednotlivce na svobodu spolčovací a svobodu nábo
ženskou. patří mezi příčiny dnešní krize#
Zbývá upozornit na palčivý problém tzv* práv hospodářských
a sociálních« Tato práva vstupovala postupná od roku 1945 do
našeho Život« a zvyšovala životní úroveň širokých lidových mas
í jejich sociální jistotu# Protože vš«h Mfcgftfe prevfaena zvy

šováním úrovně politických práv 8 svobod, nýbrž často - v obdo
bí sedmdesátých a osmdesátých let výlučně - jejích potlačováním,
vystupovaly čím dále tím víc do popředí jejich záporné rysy*
Vzhledem k nynějšímu centralizovanému modelu společenského uspo
řádání a výsadě státu vlastnit majetek a podnikat je právo na
práci zaručeno pouze za cenu pra co vní povinnosti a sociální jis
tota se uskutečňuje v rámci jednotné třídy pracujících. Pracu
jící je pak v podřízeném a nerovnoprávném vztahu ke státu, kte
rý je jeho jediným zaměstnavatelem, určuje mu jednotné pracovní,
mzdové i sociální podmínky a prostřednictvím direktivního ří
zení stanovuje i činnost takových organizací, jako jsou odbory.

Tak uspořádaná a v takových souvislostech existující hospo
dářská a sociální práva jsou dnes nepochybně brzdou vývoje, a to
nejen v hospodářské, ale i v sociální uolasti, Bez přehánění
lze říci, že uskutečněná hospodářská a sociální práva likvidují
postupně sama sebe. Východiskem k zlií čolkové situace /nebot hospodářská a sociální práva rarvhují do velké většiny ob
lastí našeho života/ je podle našeho nácc-ru proces, ve kterém
se budou aktivní, ale dosud umrtvená hospodářská a sociální
práva uskutečňovat /napříkladi právu na vytvoření odborové sa
mosprávy/, zatímco se budou
hospodářská a sociální prá
va, to je taková, která zajišťuje
mínit v hospodářské
a sociální svobody, /Například: právo na práci ve svobodu prá
ce a svobodu volby zaměstnavatele při současném zrušení pra
covní povinnosti. Nebo: právo na bezplatné lékařské ošetření
na právo volby lékaře a příspěvkem zdravotního pojištění,/

V
Pokud v tomto výčtu krizových prvků figuruje současné čes
koslovenské orávo na posledním místě, je to nepochybně neza
sloužené, Patří totiž mezi ony společenské struktury, které
se během čtyřicetiletého vývoje nejméně přizpůsobily potřebě
zajišťovat společenský i soukromý provoz a občanské soužití
a které se naopak v uplynulých dvou desetiletích co nejvíce na1
vrátily do porevolučního, přechodného stavu. Právní řád *- od
ústavy přes zákony s celostátní působností až po nižší normy
- je v Československu mezerovítý, nejednotný a rozkolísaný,
Zákony obsahují množství ustanovení, která nejsou jednoznačná.

8
Na základě takových zákonů mohly soudy, které v zásadě jsou
u nás závislé na administrativě, shledat vinnými mnoho politic
kých odpůrců, věřících občanů i lidí z jiných důvodů nepohodl
ných.

Demokratická iniciativa již navrhla /příl, čís» 2/, aby
z výše uvedených hledisek byl co nejrychleji prověřen občanský
zákoník a aby byly zračeny všechny normy a všechna ustanovení,
na jejichž základě lze bez udání pravého důvodu soudit a tres
tat politické odpůrce, náboženské aktivisty apod, Současně je
nutno zajistit nezávislost soudů a soudního aparátu. Má-li ovšem
právo plnit svůj pravý účel, bude nutné v dohledné době přikro
čit k demokratickému přebudování celého právního systému.
X

X

Paní a pánové! Předložené návrhy nemají ucelený ráz. Jde
o iniciativu k překonání současné krine, Aby bylo možno tuto
krizi, postihující nás všechny. -ošiti\,uím způsobem překonat,
je zapotřebí dobře a ostře ji vlč u Snažili jsme se o to;
doufáme, že tak naši výzvu a uaŠ;
přijmete»
Za Demokratickou iniciativu

Emanuel Mandler
Bohumil Doležal
Karel Štindl
Jan Stráský
Martin Litomiský
Jana Chržová
Josef Voseček
Ondřej Horák
Miroslav Štengl

Nad lesním divadlem 1213, Praha 4
Vinohradská 6, Praha 2
Americká 39, Praha 2
Kotovova 1332, Praha 5
Doudova 6, Praha 4
Olbrachtova bCC. Roztoky u Prahy
Slévačská 903/A79, Praha 9
Vyšehradská 27'. rx-uha 2
Husitská 1, Prahu 3
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Příloha č.1
Dopis poslancům Federálního shromáždění ČSFR

Vážený pene/Vážená pění,

obracíme se ne Vás v naléhavé záležitosti společného zájmu:
v naší společnosti se nahromadily závažné problémy, jejichž ře
šení, jek jsme přesvědčeni, nelze oddalovat. To je ostatně zřej
mé i z rostoucího zájmu veřejnosti o otázky přestavby a z toho,
že se jimi zabývají státní 8 stranické orgány. To vše vzbuzuje
neduje a očekávání; nechceme však skrývat, že také starosti.

Dosavadní uvažování se totiž soustřeďuje ne oblast národní

ho hospodářství, zejména jeho řízení« .Avšak problémy, potíže
a komplikace, které se před námi všemi nahromadily, pronikají
oblastí ekonomiky 8 výrazné ji přesahují. Jde o to, že se velmi
obtížná uplatňují talentovaní a cheivkberuv* vyspělí jedinci, že
existují četné překážky bránící v činorodosti jednotlivců, orga
nizací i podniků, že upadá morálka a šíří se nepoctivost. Jde
o vážné zábrany v předávání úplných a pravdivých informací, o prob
lémy mládeže, která není zakotvena v tradicích minulosti a je
skeptická k jakýmkoli ideám, o znerovnoprávnění těch, kteří se
trvávají p*i svém přesvědčení,, i o rychle se zhoršující životní
prostředí. Jde přirozeně také o nedostatek mnoha důležitých dru
hů zboží a o špatné fungování klíčových odvětví služeb. Tyto po
tíže a nedostatky souvisí s nedemokratickým systémem řízení spo
lečnosti; jak tento systém sám, tak negativní důsledky, které
přinesl, lze v dané situaci odstranit pouze tak, že život naší
společnosti bude demokratizován.
Obracím se osobně na Vás, jelikož jsme přesvědčeni, Že toho
lze dosáhnout $ouze osobním přičiněním zákonných zástupců lidu
8 aktivní účastí širokých vrstev obyvatelstva. V této souvislostí
všek nelze přehlédnout názor, že vrcholné orgány, jejichž slože*
ní se od doby, kdy byl vybudován nedemokratický způsob řízení
společnosti, v podstatě nemění, těžko mohou usilovat • důslednou
demokratizaci společnosti.

2© této situace je prvořadým požadavkem dne a základní pod-
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minkou pro započetí demokratické přestavby obnovení důvěry mezi
vládou & obyvatelstvem. K tomu je vsak zapotřebí postupných, dobře
uvážených persanálních zm^n. Považujeme za velmi důležité, ©by co
nejdříve začal tento proces obnovy vrcholných orgánů, © ©by tak
v nich v dohledné době začaly působit také nové osobnosti, jejichž
jméně a činnost nejsou spojeny s minulým obdobím a které by byly
schopny samostatného přístupu k závažným otázkám našeho společen
ského živote.

Je zřejmé, že především a nezávisle na tom by měl© začít spo
lečenské přestavba. Problematika změn, které jsou k tomu nezbyt
né, je ov*em značné rozsáhlá, a následujících pět bodů je proto
pokusem vyjádřit její základní prvky.

1. Budoucí prospěch nynějších generací i těch, kteří přijdou
po nás, záleží do značné míry na tom, ©by se v orgánech a insti
tucích raší společnosti opět vytvořily podmínky pro uplatnění li
dí podle jejich nedání, schopností © povahových vlastností. Chceme,
©byste se zasadil© o to, ©by ne úrovni podniků, ústavů, škol
© kulturních institucí bylo zrušeno dosavadní kádrové řízení a
posuzování podle politické příslušnosti, víry, původu, příbuzných
v zahraničí ©pod. Věcné zásady odvozené z kritérií odborné způso
bilosti by bylo třeba uplatnit také při přijímání mladých lidí
na střední © vysoké školy i k vědecké práci.
2. Již delší dobu je zřejmé, že vinou dosavadní informační
soustavy je množství důležitých informací zamlčováno nebo zkreslo
váno'. Ztěžuje to veškerý společenský provoz, a proto by měla být
vytvořen© informační soustava objektivní, zakotvená v zákonech.
Nejde jen o otázky současnosti; neméně důležité, a to zvláště pro
to, aby mladí lidé mohli pochopit své místo 8 poslání ve společ
nosti, je umožnit ve všech oblastech šíření informací, zejména však
na školách,, pravdivé poznání naší minulosti včetně dějin první re
publiky.

3. Současné řízení společenských organizací, práce národních
výborů i činnosti uměleckých institucí je nedemokratické 8 ne
umožňuje rozvinout činorodou aktivitu. Žádáme Vás, ©byste se spo
lu s dalšími poslanci zasadil© o vypracování návrhu nových kritérií
pro práci.Národní _fronty. Tsto nová kritéria by měl© vést k tomu,
že se důsledně uplatní samosprávné prvky, že se zvýší význam těch*
to organized a že vznikne možnost zakládat při dodržení předem

stanovených podmínek také nové zájmové skupiny a spolky jako sou*
část Národní fronty 1 mimo ni.
4. Věcí prvořadého společenského zájmu jsou účinná opatření
na záchranu nejvíce ohrožených oblastí životního prostředí a při
jetí zásad pro jeho ochranu. Věci došly tak daleko, že i znečiš*
tání ovzduší hlavního města Prahy mnohonásobní převyšuje povole
né hodnoty. S ohledem na mimořádný význam Prahy Vás žádáme, abys
te pomohl/a/ vypracovat program radikální]i_<3_,zl qpAeŮ, Pružského ži
votního prostředí. Měl by být vzorem úpravy životního prostředí
v dalších městech a oblastech republiky.

5. Změny, které vyžaduje dnešní doba, směřují vesměs k vy
tvoření společnosti rovnoprávných občanů, lidí, kteří netrpí
diskriminací z důvodů národnostních, politických ani náboženských.
Žádáme Vás, abyste se spolu s ostatními poslanci zasazoval/a/ o za
členění všech těch, kteří byli jakýmkoli způsobem znerovncmrávněni
pro své přesvědčení, clo občanských po/olání, pro která jsou kvali
fikováni. Je také zapotřebí, abyste so zasadil/a/ již u příleži
tosti letošního výročí vzniku samostatného československého státu
0 amnestii pro všechny če^koslqvenHk* r b.čany > ktnří byli odsouze
ni nebo jsou trestně stíháni z politiokýoh důvodů.

Vážený pane poslanče/Vážená paní poslankyně, přijměte
náš dopis jako výraz stejné osobní odpovědnosti, jakou oč^1--‘várna
od vás. Prosíme Vás, abyste potvrdil/a/ Jeho přijetí a případnou
odpovéd na naše návrhy zaslal/a/ na něktorou z uvedených adres.
Emanuel Mandler
Nad lesním divadlem 1213
Praha 4

Miroslav Stengl
Husitská 1
Praha 3

Jan Stern
Bělčického 2846
Praha 4

Karel Stindl
Americká 39
Praha 2

V Praze, !♦ září 1987

** Í2 **
Příloha č. 2
Podnět k vypracování zákonů podporujících občanskou
rovnoprávnost

Cílem navrhované zákonodárné činnosti je:
1. Odstranit faktickou nerovnost občanů v zaměstnání, na
školách e při cestách do zahraničí
2, Odstranit nerovnost občanů vzniklou trestním stíháním
g politických nebo náboženských důvodů

ad 1, Zákon^nebo noveli arcs pl* tných zákonů a nižních právních
norem - má zaručit, »by p*i přijímání, hodnocení ® odměňování

pracovníků ne úrovni podniků, ústavů, seřízení, Skol etd, byla
uplatňován® pouge odborná a v^cná hlediska. Ze tím účelem mé určit
hlavní navřená hlediska, podle kterých nesmějí být občané hodno
ceni. Za hlavní nevřená hlediska považujeme:
• požadavek stranické příslušnosti, popřípadě angažovanosti ve
společenských organizacíchj
r- hledisko náboženské příslušnosti a víry obden©|
- hledisko společenského postavení rodičů a příbuzných, popřípadě
zásluh /provinění/ rodičů 8 příbuzných}
- hledisko kontaktů občane s příbuznými, delšími civilními osoba
mi a institucemi v zahraničí}
- závěry a hodnocení nynějších kádrových posudků, déle posudků,
které ©beahují jakékoli z výše uvedených nevřených hledisek,
a posléze posudků, k nimž se posuzovaný neměl možnost vyjádřit,
Zákon se mé vztahovat na rozsah celého společenského provozu
a života společnosti, v jeho textu se však mají vyjmenovat tři
případy, kdy je třeba zvláště dbát o to, aby se nevácná hlediska
neuplatňovala, © to:
a/ při přijímání, funkčním zařazení a stanovení pletu pra
covníkům na úrrvni podniků, ústavů, zařízení, Škol etd.
b/ Při přijímání ne střední, odborné a vysoké školy a při
hodnocení jejich žáků © posluchačů během studie,
c/ Při výjezdu občanů do zahraničí, tedy zvláště^
* při služebních cestách
- při individuálních a skupinových turistických zájezdech

- při cestách zp příbuznými a známými
- při cestách konaných na pozvání zahraničních institucí
a organizací.

Zákon má obsahovat ustanovení, že zavedením jeho platnosti
se anulují kádrová a jiná obdobné hodnocení, při kterých se
uplatňovala nevřená hlediska, zejména prověrky po roce 1968

e akce jim ne roven pastované. Pro osoby, které byly těmito
akcemi jekkoli postiženy, pak přestanou platit omezení v oblas
ti pracovních příležitostí, publikování, cestování, sdružování
a vystupování ne veřejnostia
ed 2/ Odstranění ner^vnořti vzniklé trestním stíháním z politic
kých nebo náboženských důvodů.
Zákonodárná činnost, důsledně vycházející z čl.20 a čl,3k
Ústavy, mé zaručit, aby se politické smýšlení a náboženská víra
nemohly stát zu žádných okolností příčinou trestního stíhání
československých občanů. Dále pak aby pro ty, kteří z těchto dů
vodů trestné stíhání byli nebo jsou, byle vyhlášena amnestie,
a/ Mé se novelizovat trestní zákoník, a to:
- zrušením paragrafů sloužících výlučné k trestnímu stí
hání z politických důvodů /např.:§98 podvracel... repub
liky, §100 pobuřování, §101 zneužívání náboženské
funkce/, popřípadě odporující mezinárodně platným nor
mám /napěeb 109 opuštění republiky/;

- doplněním nebu přesnějším formulováním paragrafů stáno'
vujících trestní činy hospodářské povshy /nepř. § 118
nedovolené podnikání/;

b/ Pro osoby, které byly odsouzeny nebo jsou trestně stíhá
ny z politických nebo náboženských důvodů, má být vyhlá
šena amnestie.
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Příloha Č.3
Podnít k_vytvoření nového spolčovacího zákona

Demokratické obnova - jek už jsme na to upozornili v prvním
dopise poslancům FS - není myslitelná bez skutečného uplatnění
shromažSovacích a spolčovacích svobod, Zákonem by měla být zaru
čena možnost vzniku dobrovolných organizací, zájmových sdružení
a spolků bez byrokratických překážek 8 bez ohledu na to, zde již
existuje organizace s obdobným či totožným zaměřením. Těmto potře
bám spolčovací zákon čv 68/51 Sb., který je silně poznamenán do
bou svého vzniku, nevyhovuje.

Dáváme prot jvdnět k formulaci a přijetí nového spolčovací
ho zákona, který by vycházel z těchto zásad:
1 . Právo na plnoprávnou existenci má být přiznáno každé or
ganizaci /sdružení, spolku/, jejíž poslání neodporuje Ústavě ČSSB

a- jejíž stanovy jsou v souladu s československým právním řádem.
Lhůt© k registraci nové organizace má být časově limitován©t aby
nedocházelo k faktickému zamítnutí odkladem. Pokud by žádost
o registraci nebyla do stanovené lhůty s řádným zdůvodněním od
mítnuta, vstupuje organizace /sdružení, spolek/ do života. Proti
odmítnutí registrace mají mít navrhovatelé možnost odvolat se
k příslušnému soudu, přičemž má být povinností soudu rozhodnout
o odvolání v zákonem určené lhůtě.
2. Žádost o re 'ý-ctroci nové organizace /spo2 ku,sdružení/
nemůže být odmítnuta s odůvodněním, že již existuje organizace
/sdružení, spolek/ s obdobným nebo totožným posláním/.
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Příloha 5.4
Podnět k vytvoření zákonů a na ně navazujících nižších norem
o jubilejním roce 1988

V roce 1968 uplyne sedmdesát let od založení samostatného
československého státu, Československé republiky. Okolnosti e

krátká historie republiky jsou bohužel dnešním mledým generacím
známy pouze podle jejich zveličených negativních stránek. Semostetný stát Čechů e Slováků byl všok výsledkem dlouhodobého
demokratického úsilí 8 snažení, přičemž nový stát při vší složi
tosti tehdejšího evropského vývoje tyto demokratické tendence dá
le rozvíjel. To vše dnss upadá v zapomnění.
V dob*, kdy v evropských socialistických státech sílí poža
davky demokratických reforem, je účelem jubilejního roku 1988
seznámit českou-3 slovenskou veřejnost s demokratickými trrdicemi našich národů se zvláštním zřetelem k vzniku © vývoji před
mnichovské republiky e k ^obě jejího prvního prezident© Tomáše
G.Masaryk©.
I

V jubilejním roce ČSSR 1988 mají být připomenut© rovněž dal

ší významná výročí, e to únorových událostí 1948 e mnichovské do
hody z roku 1938.
V roce 1988 budeme vzpomínat také událostí roku 1968, je
jichž' průběh i vyústění ovlivnily osudy všech obyvatel naší země
až do dnešních dnů. Nezaujatý výklad našich poválečných dějin je
jedním 2 předpokladů pro to, ©by budoucnost české a slovenské
společnosti mohla navázat n© nedávnou minulost, © má proto být
druhým hlavním posláním jubilejního roku ČSSR 1988.

K jubilejnímu roku 1988 předkládáme FS ČSSR:
a/ podnět k vypracování zákon© o státním svátku ČSSR. Státním
svátkem necht je opět 28. říjen, den zeložení samostatného
Československého státu. 9« kveten nechí se stene památným
dnem osvobození českého e slovenského lidu a státem uznaným
svátkemj
b/ podnět k ustanovení, joŽ by mělo občanům umožnit, aby se hlou
běji seznámili s životem © dílem prvního prezidenta Česko-

-«r
sltvenské republiky T.G.Masaryka. V tomto smyslu by mele být:
- obnovena Masarykova společnost a Masarykův ústav
- obnoven a zpřístupněn fond Masarykových spisů ve veřejných
knihovnách
- urychleně započato s vydáváním vybraných spisů T.G.Meseryka
- obnoveno vydávání Masarykova sborníku
- ustavena vládní komise pro důstojné připomenutí památky
T.G.Masaryka ne veřejnosti /nepř. obnovením pamětních de
sek, pomníků etp./;
c/ podnět k ustanovení, jímž se zřizuje koordinační výbor pro
osvětovou činnost u příležitosti jubilejního roku 1968. S po>mocí k tomu účelu zřízených fondů má koordinační výbor dávat
podněty a vytvářet institucionální předpoklady pr©
- osvětovou činnost o dějinách demokratických tradic v čes
kých zemích a na Slovensku, zejména o založení a vývoji čes
koslovenského státu
- nezaujaté podání dějin Československa po roce 1945 včetně
událostí roku 1968. Cestu k tomu by měla připravit veřejná
a svobodná diskuse historiků o pamětníků ke klíčovým událos
tem poválečného období.
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Příloha č. 5

Miloš Jakeš
generální tajemník
čv Komunistické střeny
Československo

V Praze dne 18. ledna 1988

Vážený pane Generální tajemník,./
využíváme příležitosti Vašeho zvoloni do funkce generální ho tajemníka ŮV K3C a zasíláme Vám souhrn naších návrhů a podmě

tů s názvem demokratická iniciativa« Chtěli jsme jimi prispOř
k co nej rychlejšímu započetí demokrati začni ho procesu v Česko-

Slovensku a s tímto záměrem jsmo je v době od září do listopadu
minulého roku zaslali poslancům Federálního shromážděni CSSß«

Věřiraez že jim budete věnovat pozornost«
Chceme se při této příležitosti stručná dotknout dvou otá
zek/ o kterých jsme v dopisech poslancům federálního shromážděni
ještě nehovořili a které pokládáme za zvláště aktuální« Jde jed
nak o demokratizací

týkající se hospodářské a sociální politiky

stáiiu, jednak o nezbytnost snášenlivostí vo apolešenském měřítku«
XXX

Nedávno ukončené diskuse o návrzích nových hospodářských

zákonů/ které se vyznačovaly mimořádně velkou publicitou^ přispě
ly svým dílem k tomuz že se šiří přesvědčení/ jako by těžiště
demokratizace v hospodářských a sociálních otázkách spočívaLo prá
vo v taksvý.ch diskusích« Nepodceňujeme jejich významz pokud jsou
to diskuse opravdu svobodné« Pomnlvámo so však/ že zatím zůstá-

voji stranou bezprostřední zájmy každého jednotlivého Člena spo

lečnosti/ be£ jejichž respektováni nelze skutečně demokraticky
orientovat hospodářskou a sociální politiku«

Tyto bezprostřední individuální zájmy se soustřeďuji kolem
naší žlyaXDi.ůxfiMUŽ«» Týkají

se reálné mzdyz sortimentu 1 pří

stupnosti zboží a služeb/ množství volného čtou a možnosti jeho

využiti/ čistoty či neopak nečistoty životního prostředí atd«
Velká většina občanů sí přejez aby se hospodářská politika státu

■

brátilir směrem k zabezpečeni těchto bezprostředních potřeb

jednotlivců; k tomu také všichni, specialisté i neodbornici, mů
žeme něco podstatného řičí□ K takto pojatým ekonomickým otázkám

se vztahuji dvě významnější obecné zásady, které jsme již připome
nuli v dopisech poslancům Federálního shromáždění a dnes je zmiňu

jeme znovu«
První z nich se týká výběru a odměňováni

lidi výlučné podle

jejich odborné a charakterové způsobilosti /a v důsledku toho zru

šeni dosavadní kádrové politiky podle nynějších kádrových dotazní

ků/; v druhém případě jde o všeobecný přístup k pravdivým- yěcně

neupravovaným informacím a o zavedeni objektivní informační

sou

stavy , zakotvené v zákonecho

Bez uskutečněni obou zásad
ní

individuálních zájmů

sí

lze těžko představit uspokoje

obyvatelstva, a to nejen zájmů hospo

dářských a sociálních« V této souvislosti považujeme za zvlášt
důležité, že obě vyžaduji a zároveň dokládají nezbytnost ßslitic-

Éá_a_0á^2Í£Q21íÍ_aQŮŠÉQHvo5tl, která je podmínkou přechodu k de
mokratickému způsobu vlády« V Československu až do nynější doby
komunistická strana, která je výhradní držitelkou státní moci, ne

byla tolerantní ani k lidem, kteří mají odlišné přesvědčeni a ná

zory, ani k zprávám a informacím pro vládu z toho či onoho důvodu
nepřijatelnýma Všichni víme, k jakým důsledkům tento nedemokratic 

ký způsob vlády vedla
S ohledem na to vše chápeme, že už samotný počátek demokrati
začního procesu bude pro vládnoucí stranu velkou zkouškou tole

rance; jedním z jeho hlavních předpokladů je to, že vláda vezme

na vědomi nejen dosud nepřijatelné zprávy a informace, ale že také
přizná rovnoprávnost všech občanů - včetně těch skupinu obyvatelst
va, které až dosud považovala za nepřátelské«
Jde tedy o zásadní uznání přirozeného a nezadatelného psává

obyvatelstva být základem politického, hospodářského i obecně

kulturního děni« 0 toto právo se hlásíme a v tomto smyslu vznáší
me jako návrhy a požadavky pro samý počátek demokratizačního procesu;

- vyhlásit amnestii vztahující se na osoby, které byly nebo
jsou trstně stíhány z politických nebo náboženských důvodů;
- celkově rozšířit ediční možnosti« Zejména jde o nová poli

tická a kulturně politická periodika a o odstraněni zábran pro
vystoupeni v hromadných sdělovacích prostředcích; oboji má sloužit

- lí
k rozvoji politického myšleni 8 ke komunikaci

s lidmi, kterým byla

až dosud upírána možnost vystupovat na veřejností;

- dát větší prostor společensky <xrientovaným spolkům a dobro*
volným sdružením, jakož i pro veřejné vystupováni a provozování ume*
leckých skupin a hudebních souborů;

- odstranit direktivní kontrolu církvi a nastolit soužití
s církvemi a věřícími, které by respektovalo hlavni principy nábo

ženské svobody.

/Tyto návrhy navazují na požadavky obsažené v dopisech poslan
cům Federálního shromážděni, které jsou uvedeny v příloze«/
XXX

Vážený pane genrrálni tajemníku! Déletrvající ochromeni veřej
ného života, znerovnoprávnčni odlišně smýšlejících občanů a zno-

možnš-ní komunikace mezi jednotlivci i

sociálními skupinami

ve spo

lečenském měřítku» Velká většina naších spoluobčanů si nepochybně

přeje, aby demokratizace byla oním pozitivním procesem, který nás

dovede k lepši budoucnost*,? pak ovše^ noůže n«?být založena na sná
šenlivosti« Je toho nezbytně třeba, má--lí v našem národě a státě

nastat stav celkové & vzájemné spol’jp/£~aw Dospějeme k němu tehdy,
stane-li

se to cílem a úkolem i Vaši

strany a vrcholných orgánů

st átuo
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