
 
 

 

       Vážený pane ministře,                                                                     Ve Štramberku dne 4.4.2022 

velmi pozorně sledujeme a se vší vážnosti vnímáme  Vaše návrhy  na dokončení a vyrovnání se 
s komunistickou minulostí a odstranění finančních rozdílů mezi utlačovanými a utlačovateli 
z dob před rokem 1989. 
Oslovujeme Vás jako ministra, kterého resort má připravit návrh zákona ve znění koaliční 
smlouvy  (…“ Zasadíme se o dokončení vyrovnání české společnosti s minulostí komunistického 
režimu, včetně případů přetrvávajících příjmových nespravedlností mezi utlačovateli a 
utlačovanými…“) .V duchu výše uvedeného koaličního prohlášení bylo ze strany zákonodárců 
přistoupeno již v r.1995 a to v resortu SNB přijetím zákona č.33/1995 Sb., a v AČR přijetím 
zákona č.34/1995 Sb. V případě zákona č.33/1995 Sb. se jednalo o  osoby se zařazením ve 
složce StB a v případě zákona č.34/1995 Sb se jednalo o vojáky z povolání, kteří byly  povoláni 
k výkonu služby v Československé armádě ve Vojenské kontrarozvědce. Oba tyto výše uvedené 
zákony   vyloučili zápočet dob služby v těchto složkách do nároku na výsluhový příspěvek, 
který v Armádě České republiky v té době pobírali vojáci z povolání po odsloužení určitého 
počtu let . 
 Vzhledem k tomu, že tyto zákony měly plošnou působnost, bylo postiženými osobami založeno 
Občanské sdružení AR-95 (aktivováni retroaktivitou). Sekce bývalých vojáků z povolání 
s výkonem služby ve Vojenské kontrarozvědce, která vznikla v rámci tohoto sdružení, oslovila 
v průběhu let 1995 až 1999 poslance PČR napříč politickým spektrem s tím, že se snažila 
objektivizovat poznání navrhovatelů zákona  č 34/1995 Sb.. ( poslanci a navrhovatelé  .za ODS 
p. Fejfar, Krámek, Klas a Kadlecová )  o prověrkových procesech vojáků z povolání. Tyto 
prověrky  proběhly po roce 1989 v Československé armádě na žádost parlamentu ČSFR a to 
jako první formou „atestací“ všech vojáků z povolaní  v první polovině  r.1990. Vzhledem 
k tomu,  že výsledky „atestací“ v Československé armádě Federální shromáždění ČSFR 
nepřijalo, nařídil tehdejší ministr obrany Luboš Dobrovský na základě Usnesení branných a 
bezpečnostních výborů Federálního shromáždění ČSFR ze dne 18. prosince 1990 č. 47, o vyslání 
poslanců Federálního shromáždění ČSFR do prověrkových komisí Ministerstva obrany ČSFR s 
žádostí BBV Federálního shromáždění ČSFR  následně provést v Československé armádě  
„reatestace“. Tyto “reatestační „ komise se skládaly z poslanců Federálního shromáždění ČSFR,  
zvolených zástupců vojenské veřejnosti s obsahovou náplní konkretizovanou Rozkazem MO 
č.015/90. 
 (viz. Příloha č.1). 
Při negativních závěrech jak „atestační,“ tak „reatestačni“ komise ve vztahu k prověřovanému 
vojákovi z povolání, byl tento voják propuštěný z další služby v armádě. Naopak osoby, které ve 
veřejném zájmu byly „úspěšně reatestovány“ se v dalším období plně zapojily do 



 
 

demokratizačních procesů a budování bezpečnostních struktur v Československé armádě  a 
později AČR. 
Při osobních jednáních sekce bývalých vojáků z povolání  se službou ve Vojenské 
kontrarozvědce  s  MO ČR, poslanci PČR a těmi poslanci PČR , kteří novely připravovali se 
ukázalo, že tito nebyli ze strany armády komplexně,pravdivě a objektivně informováni o 
skutečném poslání, postavení a náplni práce vojáků z povolání, kteří v minulosti vykonávaly 
službu ve voj. kontrarozvědce. Rovněž nebyli informováni o provedení dobrovolných  
„reatestací“ vojáků z povolání vykonávajících službu v bývalé vojenské kontrarozvědce na 
základě usnesení branných a bezpečnostních výborů Federálního shromáždění ČSFR ze dne 18. 
12.1990 č. 47. V polovině roku 1997 bylo zástupcům AR 95  - sekce bývalých vojáků z povolání 
se službou ve vojenské kontrarozvědce umožněno vystoupit před předsedou BBV  PČR RNDr. 
Petrem Nečasem, místopředsedou Doc.Milošem Titzem, navrhovatelem zákona č.34/95 Sb. a 
současně  členem  výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. 
Janem Klasem. Na tomto jednání byli  podrobně obeznámeni s prací vojáků z povolání se 
službou ve Vojenské kontrarozvědce v porovnání s prací Vojenského obranného zpravodajství, 
Vojenské policie, apod., reatestacemi, a dalšími zjištěními týkajícími se Vojenské 
kontrarozvědky a armády.   
 
Výsledky „reatestačního“ řízení pro vojáky z povolání, kteří ho úspěšně absolvovali, byly pro 
další konání PS PČR  podkladem toho, že tito vojáci z povolání ve svém služebním zařazení 
nevykonávali činnosti, které podle § 2 zákona č. 198/1993 Sb. směřovaly k potlačování 
lidských práv a demokratického systému. 
 
Na základě výše uvedených nových skutečností poslanci Výboru pro obranu a bezpečnost 
Poslanecké sněmovny ČR iniciovali novelizaci § 33 odst. 9 písm. a) zák. č. 76/1959 Sb. tak, aby 
vyňali z jeho působnosti znění čl. I. písm. a) zákona č. 34/95 Sb. ty vojáky z povolání zařazené v 
armádě se službou ve Vojenské kontrarozvědce, kteří úspěšně absolvovali reatestační řízení na 
základě usnesení BBV FS ČSFR a rozkazu MO ČSFR č. 015/90 z 26. 11. 1990. Vzhledem 
k přípravným pracím na novém zákonu o vojácích z povolání (č. 221/1999 Sb.), byl návrh 
zákona o vynětí z působnosti zákona č.34/1995 Sb. „reatestované „ vojáky z povolání ze strany 
navrhovatelů stažen s předpokladem zapracování této otázky do nového zákona o vojácích 
z povolání.  
(viz. Příloha č.2).  
 
Na základě přijetí tohoto zákona byla vojákům z povolání, kteří úspěšně absolvovali 
„reatestační“ řízení , zpětně započítána léta služby vojáka z povolání se službou ve Vojenské 
kontrarozvědce  a přiznán  výsluhový příspěvek  v plné výši zpětně. . 

Výše uvedené skutečnosti Vám sdělujeme v dobré víře s tím, že od roku 1999 došlo k obměně 
obsazení PS PČR co se týká osob i politických stran a uvedená fakta nemusí být všem 
poslancům známa, tak jak se to stalo v r. 1995 při přijímání zákona č.34/1995 Sb. (Z poslanců  
té doby r. 1995 až 1999 je v PČR pan Marek Benda a p.Bašta Jaroslav.)  
 
Závěrem snad jenom tolik, že k přijetí  výjimky pro „reatestované „ vojáky z povolání se kladně 
vyjádřili i ti  poslanci  zastoupení v PČR v létech 1995 až 1999,kteří byli  za svoji činnost  
skutečně persekuováni  jako panové Doc. Milan Uhde, Pavel Dostál, Jaroslav Bašta, Ing.Miloš 
Titz, PhDr. Jan Šolc, člen reatestační komise, pozdější ředitel odboru vnitřní politiky Kanceláře 

prezidenta republiky, kdy byl prezidentem Václav Havel  a další  při vědomí toho, že takovým 



 
 

stupněm prověrky v Armádě České republiky ani v jiných státních strukturách nedisponuje 
nikdo jiný . 
 
Vzhledem k výše uvedenému Vás žádáme, aby v případě Vámi připravované novely zákona o 
odstranění přetrvávajících nesrovnalostí mezi utlačovanými a utlačovateli byly vzaty v potaz 
skutečnosti, že v Armádě České republiky  proces o nezapočítaní odsloužených let pro službu 
ve vyjmenovaných složkách  již proběhl dle zák. č.34/1995 Sb. a znovu započítávání 
odsloužených let „reatestovaným“ vojákům z povolání zákonem č.221/1999Ab. § 165 odst.7 
v aktuálním znění, vnímáme jako akt demokraticky zvoleného  zákonodárce, který tímto 
vyjádřil skutečnost, že tyto osoby nevykonávaly činnosti, které podle § 2 zákona č. 198/1993 
Sb. směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému a tudíž by měly být 
z Vámi připravované novely zákona rovněž vyňaty.  
 
 
Vážený pane ministře, děkujeme za Váš čas věnovaný tomuto našemu podnětu a v případě 
potřeby velice rádi naši argumentaci blíže osvětlíme na osobním jednání s Vámi nebo Vámi 
určené osobě. Zároveň Vás žádáme, aby tento náš podnět, podrobně popsaný v příloze č.3 , byl 
předán pracovní skupině MPSV připravující novelu zákona č. 155/1995 Sb. K zohlednění při 
přípravě novely zákona. 
 

Za dotčenou skupinu osob                                                                                    Mgr.Bc.  Dušan Krajčír  
 
 
Příloha :  č.1 list    2 
                 č.2 listy  2 
                 č.3 listů  9 
 
 
 
Kontakt :  742 66 Štramberk, K Očnímu 951,          tel . 420 603 506 371 ,                 email :  krajcir@cbox.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      Příloha č.1:                      

V resortu   SNB byl přijat zákon č. 33 /1995 Sb.,  kterým se mění a doplňuje zákon České 
národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní 
bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů . 
 
V resoru Armády České republiky byl přijat zákon  č.:34/1995 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 
76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.        
Výsluhový příspěvek  byl  přiznáván příslušníkům AČR a tedy i vojákům povolaným k výkonu 
služby ve vojenské kontrarozvědce podle předpisů, které obecně upravovaly peněžní náležitosti 
a systém odměňování vojáků z povolání (tehdejší předpis Všeob P-16 práv.), kde žádné 
speciální výhody pro vojáky povolané k výkonu služby ve vojenské kontrarozvědce oproti jiným 
vojákům z povolání zařazeným v Československé armádě a později v AČR nebyly. Pokud se v 
odůvodnění uvádí výsluhový příspěvek,  byla to a i dnes je dávka mající kompenzační povahu i 
povahu sociální jistoty za dobu služby, a to s přihlédnutím k psychické a fyzické náročnosti 
vojenského zaměstnání, potenciálnímu ohrožení života v přípravě na bojovou činnost, konání 
služby v různých místech podle potřeb ozbrojených sil bez ohledu na vliv na rodinný život a na 
ztrátu civilní profese, řada omezení a povinnosti, které v civilu nebyly a nejsou ( blíže viz 
důvodová zpráva k zák. č. 221/1999 Sb.) a jde o standardní dávku pro ozbrojené sbory i 
dnešních demokratických státu.  
    
 Atestační komise byly složené mimo jiné i z reaktivovaných důstojníků (propuštěných 
z armády po r. 1968 pro jejich polit. postoje ).  
 
Reatestace byly provedeny v Československé armádě na základě Usnesení branných a 
bezpečnostních výborů Federálního shromáždění ČSFR ze dne 18. prosince 1990 č. 47, o vyslání 
poslanců Federálního shromáždění ČSFR do prověrkových komisí Ministerstva obrany ČSFR s 
žádostí BBV FS ČSFR. Tyto “reatestační „ komise se skládaly z poslanců FS ČSFR, zvolených 
zástupců vojenské veřejnosti, reaktivovaných důstojníků armády, zástupců Sdružení vojenská 
obroda s obsahovou náplní konkretizovanou Rozkazem MO č.015/90    ( rozkaz č. 015/1990 MO 
ČSFR a výsledky reatestací byly v té době utajovanou skutečností).   
 
Rozkaz MO ČSFR 015/1990  mimo jiné stanovil  ,že  poslanci a členové komisí posoudí 
s konečnou platností odborné,charakterové a morální vlastnosti, občanské postoje a 
celkovou způsobilost reatestovaných důstojníků a praporčíků pro službu v Československé 
armádě.  Dále, že  komise vypracují na základě vyhodnocení výsledků reatestací stručné závěry 
k jednotlivým důstojníkům a praporčíkům VOZ. Uložil jim současně vybrat kandidáty způsobilé  

https://www.zakony.cz/zakony/1959/1/zakon-76-1959-Sb-SB195976


 
 

k ustanovení do funkcí v nově koncipovaném  Vojenském obranném zpravodajství a Vojenské 
policii.                                                                                                                                                                                                                   
Vyslaní poslanci tehdejšího Federálního shromáždění ČSFR a bezpečnostních výborů, zástupci 
Sdružení vojenská obroda a zástupci vojenské veřejnosti. Členové hlavní komise byli : 
plk.PhDr.Jan Duchek, poslanec PhDr.Jan Šolc a Ing. Alois Rainič, genmjr. v zál. Ing.Josef 
Němec a pplk.JUDr. Michal Val’o. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

           Příloha č.2:     
Na 20. schůzi výboru pro obranu a bezpečnost dne 11.6.1999, usnesením č.61 k vládnímu 
návrhu zákona o vojácích z povolání (tisk 139) bylo doporučeno poslanecké sněmovně PČR,aby 
vládní návrh schválila ve znění pozměňovacích  návrhů,kdy  pod bodem č. 58 byl uveden 
pozměňovací návrh ohledně § 165 kdy se doplňuje o odstavec 8,(aktuálně se jedná o odst.7) 
který včetně poznámek pod čarou zní: 
       „(8) Vojákovi, který byl na základě dobrovolnosti reatestován *) a shledán způsobilým konat 
dále službu, se do doby trvání služebního poměru rozhodné pro přiznání výsluhových náležitostí 
započítává doba služby v rozsahu uvedeném v předchozím odstavci, bez přihlédnutí k vyloučení 
doby podle zvláštního právního předpisu. **)   Pokud byl takovému vojákovi po skončení 
služebního poměru přiznán výsluhový příspěvek, který mu byl snížen nebo zastaven z důvodu 
uvedeného zvláštním právním předpisem,**) přiznává se výsluhový příspěvek zpětně a jeho výše 
se přepočte ode dne účinnosti tohoto zákona, a to za podmínek a ve výši náležející ke dni 
skončení služebního poměru po přičtení všech zvýšení, která by k němu náležela od tohoto dne, 
pokud nárok na výsluhový příspěvek nezanikl uplynutím doby nebo dosažením 60 let.. 
*) Rozkaz ministra obrany č. 015/90 a usnesení branných a bezpečnostních výborů Federálního 
shromáždění ČSFR ze dne 18. prosince 1990 č. 47 o vyslání poslanců Federálního shromáždění 
ČSFR do prověrkových komisí Ministerstva obrany ČSFR. 
Na jednání schůze Poslanecké sněmovny dne 30.6.1999 byl poslancem Ing.Janem Klasem 
přednesen shora citovaný pozměňovací návrh. K tomuto návrhu nebylo zaznamenáno žádné 
negativní stanovisko a zákon byl včetně tohoto návrhu přijat. Výsledek hlasování dokládá 
tabulka: 

Klub Poslanců A Ano N Ne 0 Nepřihlášen Z Zdržel se M Omluven   

ODS 63 57 0 6 0 0   

KDU-ČSL 20 17 0 3 0 0   

ČSSD 74 64 0 7 3 0   

KSČM 24 21 0 2 1 0   

US 19 16 0 3 0 0   

Celkem 200 175 0 21 4 0   



 
 

Za KDÚ-ČSL hlasovali pro zákon, včetně pozměňovacího návrhu a tedy se i s ním ztotožnili 
známe osobnosti jako např. JUDr. Miloslav Výborný,  RNDr. Vilém Holáň, Ing. Miroslav 
Kalousek, Ing.Pavel Tollner, Bc. Pavel Severa, JUDr.Ing.Jiří Karas, Ing.Jan Kasal, Ing. 
Jaroslav Lobkowicz, RNDr.Libor Ambrozek, JUDr. Vlasta Parkanová. 
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