
estné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona . 451/1991 Sb., kterým se stanoví 
které další p edpoklady pro výkon n kterých funkcí ve státních orgánech 

a organizacích eské a Slovenské Federativní Republiky, eské republiky 
a Slovenské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis  

 
Já, níže podepsaný/á 
 
 

Jméno, p íjmení: .............................................................................................................. 
 
Datum narození: .............................................................................................................. 
 
Adresa místa trvalého pobytu:  
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 

 
estn  prohlašuji, že jsem v období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 nebyl/a v postavení 

uvedeném v § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona . 451/1991 Sb., kterým se stanoví n které 
další p edpoklady pro výkon n kterých funkcí ve státních orgánech a organizacích eské 
a Slovenské Federativní Republiky, eské republiky a Slovenské republiky, ve zn ní 
pozd jších p edpis , tj.: 
 
a) tajemníkem orgánu Komunistické strany eskoslovenska nebo Komunistické strany 

Slovenska od stupn  okresního nebo jemu na rove  postaveného výboru výše, lenem 
edsednictva t chto výbor , lenem úst edního výboru Komunistické strany 
eskoslovenska nebo úst edního výboru Komunistické strany Slovenska, lenem Byra 

pro ízení stranické práce v eských zemích nebo lenem Výboru pro ízení stranické 
práce v eských zemích, s výjimkou t ch, kte í tyto funkce zastávali pouze v období od 
1. 1. 1968 do 1. 5. 1969, 

 
b) pracovníkem aparátu orgán  uvedených pod písmenem a) na úseku politického ízení 

Sboru národní bezpe nosti, 
 
c) p íslušníkem Lidových milicí, 
 
d) lenem ak ního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prov rkových komisí po 

25. 2. 1948 nebo prov rkových a normaliza ních komisí po 21. 8. 1968, 
 
e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundovi e Dzeržinského p i Rad  ministr  Svazu 

sov tských socialistických republik pro p íslušníky Státní bezpe nosti, Vysoké škole 
ministerstva vnitra Svazu sov tských socialistických republik pro p íslušníky Ve ejné 
bezpe nosti, Vyšší politické škole ministerstva vnitra Svazu sov tských socialistických 
republik nebo v deckým aspirantem anebo ú astníkem kurs  delších než 3 m síce na 

chto školách. 
 
 
V ………………………………………… dne …………………………… 
 

 

Podpis……………………………….. 


