Disketa "Zákon" obsahuje soubory verzí zákona a dùvodových zpráv z období øíjen 1990-èerven 1991

ZAKON - je "amatérskou" verzí zákona, napsal jsemi ji poté, co jsem se seznámil s verzí dr.Èiháka pøipravenou 30.9.1990 (na diskusích a pøípravì jsem se v záøí úèastnil), která byla dána do pøipomínkového øízení (další následovalo až v kvìtnu 1991) a byla výrazem toho, že jsem nebyl spokojen s tím, jak se vìci formulovaly

ZAKON1 - poté, co jsem se seznámil s pøipomínkami došlými na verzi z 30.9.1990, napsal jsem v listopadu 1990 další verzi, kterou jsem odevzdal na pøedsednictvo vlády, v té dobì dr.Èihák odcházel, øízení práce na zákonu se chopil M.Jakobec, za východisko další práce byla zvolena tato verze, což lze dokázat na porovnání základní architektury a èlenìní zákona, které se již dále nemìnily, by� obsahovì bylo vše zmìnìno

ZAKON2 - verze zákona z 5.12.1990, se kterou se jelo na mezivládní komisi expertù (ustavené na základì jednání z Trenèianských Teplic) do Brna, kde došlo již k nìkterým dohodám, zákon mìl alternativy, ale v Brnì se o nich nediskutovalo

ZAKON3 - po jednání v Brnì byl M.Jakobec povìøen, aby "zapracoval" pøipomínky z Brna, což uèinil 20.12.1990, tato verze byla rozmnožena a dostala se do obìhu, nešla však do pøipomínkového øízení, tuto verzi provázela již dùvodová zpráva
DUVOD - z 25.12.1990 - byly to podklady, které jsem M.Jakobcovi slíbil, aby z toho dùvodovku zpracoval, nestalo se tak a jako "dùvodovka" kolovala s verzí zákona

ZAKON4 - po jednání vlády dr.Rychetský slíbil, že pøevezme garanci nad zákonem, ustavil komisi v èele s JUDr.Boèkem, tajemnicí se stala JUDr.Z.Hùlová opìt jsem byl ve skupinì expertù, která zpracovala podklady, toto je verze ze 14.2.1991, se kterou se jelo na první jednání se slovenskými zástupci v Karlových Varech (19.-22.2.1991)

ZAKON5 - meziverze po Karlových Varech ze 14.3.1991

ZAKON6 - další pracovní meziverze z 25.3.1991

ZAKON7 - verze ze 6.4.1991, se kterou se jelo na jednání do Bratislavy na Ministerstvo kultury (9.-11.4.1991), tato verze byla pro jednání rozmnožena a doprovázela ji i dùvodová zpráva
DUVODBL - tato dùvodová zpráva byla zpracována dr.Stojanem a mnou 5.4.1991 a to na základì podkladù, z nichž nejvìtší èást pøipravil dr.Kroupa, dr.Bárta a já - veškeré tyto podklady byly shromáždìny do pracovního materiálu
DUVOD1 - který byl zpracován 24.3.1991

ZAKON8 - po mnoha meziverzích, které prùbìžnì vznikaly na základì jednání v Bratislavì a které jsem smazal, vznikla tato verze 3.5.1991, pøedána do úøadu, kde dr.Hùlová provedla ještì korektury do pøepisu, a tak vznikla verze

ZAKON9 - byla 4.5.1991 rozmnožena a dána do urychleného pøipomínkového øízení, termín byl 20.5., pøipomínky pak byly zpracovány do souboru ZAKPRIP (disketa kopie "zákon"), byla doprovázena dùvodovou zprávou
DUVOD9 - kterou redigoval na základì zmìn po Bratislavì dr.Stojan a dr.Hùlová

ZAKON9A - pøipomínky se zpracovávaly 2.-4.6.1991 v Jevanech a pak na dalších schùzkách, øadu verzí jsem opìt smazal, toto je verze, kterou jsem odevzdával 9.6. jako definitivní, nicménì dr.Hùlová v ní po konzultacích èinila další zmìny a tak vznikl

ZAKON10 - verze, která 20.6.1991 byla rozmnožena a pøedložena do vlády, tuto verzi doprovázela dùvodová zpráva, pro kterou jsem opìt pøipravoval podklady
DUVODVL - z 10.6.91, kde shromáždìny opìt dosavadní výsledky práce a podle pøipomínek a zmìn jsem novì formuloval vìcné problémy, dr.Hùlová a dr.Stojan upravovali a vznikla z toho dùvodová zpráva DUVOD10, která ovšem na jiné disketì (kopie "zákon")

