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K výzvě Ústavního soudu ze dne 23. července 2015, sp. zn. Pl. ÚS 3/14, doručené 
Poslanecké sněmovně téhož dne, ve věci návrhu Nejvyššího soudu na vyslovení 
protiústavnosti ustanovení § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o archivnictví"), ve znění účinném 
do 30. června 2009, podávám v požadované lhůtě za Poslaneckou sněmovnu toto 

v y j á d ř e n í : 

I. 

Nejvyšší soud navrhuje, aby Ústavní soud vyslovil protiústavnost ustanovení § 37 
odst. 6 zákona o archivnictví, ve znění účinném do 30. června 2009. Podle napadeného 
ustanovení se významně snižuje úroveň ochrany osobních údajů, včetně citlivých osobních 
údajů, obsažených v dokumentech bývalé Státní bezpečnosti, což Nejvyšší soud v kontextu 
konkrétní právní věci shledává jako odporující požadavkům obsaženým v Úmluvě o ochraně 
lidských práv a základních svobod. 

Napadená právní úprava byla od svého přijetí několikrát změněna a došlo k posunu 
v číslování odstavců. V platné právní úpravě se jedná o ustanovení § 37 odst. 11 zákona 
o archivnictví, jehož znění nově upravil zákon č. 167/2012 Sb., kterým byl novelizován zákon 
o archivnictví. V otázce, která je předmětem návrhu Nejvyššího soudu, se právní úprava 
zásadně nezměnila a stále vychází z téhož principu. 

V dané věci je napadeno ustanovení § 37 odst. 6 zákona o archivnictví, ve znění 
zákona č. 181/2007 Sb. Změna obsažená v zákoně č. 181/2007 Sb. pouze zohlednila zřízení 
nových institucí a slova „bývalé Státní bezpečnosti" tak byla nahrazena slovy 
„bezpečnostních složek podle zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu 
bezpečnostních složek". V ostatním zůstalo v platnosti dosavadní znění § 37 odst. 6 zákona 
o archivnictví. 

Zákon o archivnictví byl přijat ve čtvrtém volebním období Poslanecké sněmovny. 
Návrh zákona předložila vláda Poslanecké sněmovně dne 11. srpna 2003. Bylo mu přiděleno 
číslo sněmovního tisku 428. Návrh zákona projednala Poslanecká sněmovna ve třech čteních. 
Třetí čtení návrhu zákona proběhlo na 31. schůzi Poslanecké sněmovny dne 11. května 2004. 
Návrh zákona byl schválen ve znění komplexního pozměňovacího návrhu výboru pro 
veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, upraveného dalšími pozměňovacími 
návrhy. V závěrečném hlasování č. 123 o návrhu zákona hlasovalo z přítomných 173 
poslanců pro návrh zákona 116 poslanců, proti návrhu hlasovalo 49 poslanců. Návrh zákona 
byl přijat. 

Návrh zákona vrátil Poslanecké sněmovně Senát s pozměňovacími návrhy. Vrácený 
návrh zákona projednala Poslanecká sněmovna dne 30. června 2004 na své 33 schůzi. 
V hlasování č. 272 hlasovalo z přítomných 182 poslanců pro návrh zákona 109 poslanců, 
proti návrhu hlasovalo 15 poslanců. Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona ve znění 
schváleném Senátem. Zákon byl doručen prezidentovi republiky k podepsání dne 
21. července 2004. Prezident republiky zákon podepsal dne 27. července 2004. Zákon byl po 
podpisu předsedy vlády vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 23. září 2004 jako zákon 
č. 499/2004 Sb. 



II. 

V souladu se zavedenou ústavní praxí se v tomto svém vyjádření za Poslaneckou 
sněmovnu omezuji na popis průběhu legislativního procesu, který vedl k přijetí zákona, jehož 
ustanovení je před Ústavním soudem napadeno. Konstatuji, že s návrhem zákona vyslovily 
ústavně předepsaným postupem souhlas obě komory Parlamentu, zákon byl podepsán 
příslušnými ústavními činiteli a řádně vyhlášen. Je věcí Ústavního soudu, aby o návrhu 
Nejvyššího soudu rozhodl. 

Jan Hamáče 
'da Poslanecké sněmovny 


