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Vážený pane_,

17. 8. 2015 zaevidoval Vaši
dne 14. 8. 2015,

zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přistupu

předpisů (dále jen "InfZ"), poskytnutí následující

Ústav pro studium totalitních režimů (dále též "Ústav") dne
žádost zaslanou emailem
ve které požadujete, ve smyslu
k informacím, ve znění pozdějších

informace (citujeme):

Ve programu Konference Život ve stínu šibenice v Národním památníku Vítkov, je
inserováno na zahájení konference, md., í vystoupení ''Andreje Gjurir;e, pamětníka". Táži
se, dle zákona Č. 10611999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím), zda je tato
osoba totožná s osobou Andreje Gjuriče (dříve povoláním psychologa ve Praze),
uvedeného ve seznamech spolupracovníků StB, či zda jde o náhodnou shodu jmen dvou
od sebe různých osob?

K žádosti se povinný subjekt vyjadřuje následujícím způsobem.

Ústav má za to, že se požadovaná informace nevztahuje k jeho působnosti, neboť povinný
subjekt požadovanou informací nedisponuje, a ani disponovat nemůže. Registr, na který
odkazujete je výhradně v gesci Archivu bezpečnostních složek a jelikož požadujete
informaci o archiválii, je třeba podat badatelskou žádost v režimu zákona o archivnictví,
níkoliv tedy podle InfZ. Dále si Vás Ústav dovoluje upozornit, že citovaný registr není
seznamem spolupracovníků StB, protože obsahuje záznamy i o dalších osobách. Například

osoby v kategorii důvěrník, kandidát tajné spolupráce, kandidát agenta či kandidát
informátora nejsou na základě nálezu Ústavního soudu, sp. zn. PI. ÚS 1/92, kategoriemi
vědomé spolupráce ve smyslu zákona Č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační zákon).

Co se týče pana Andreje Gjurice, pamětníka, který vystoupí na úvod konference "Život ve
stínu šibenice", doporučujeme jeho životopis, který je dostupný na portálu pametnaroda.cz,
konkrétně na adrese http://www.pametnaroda.czlstory/gjuric-andrej-1938-2532. Zde
pravděpodobně naleznete odpověď na Váš dotaz.
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