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Vážení, 

zájmové sdružení právnických osob Platforma evropské paměti a svědomí (dále též jen 

„Platforma“) pozastavila, dle informací prezidenta Platformy pana Görana Lindblada, 

České republice – Ústavu pro studium totalitních režimů (dále též jen „Ústav“) členství 

v Platformě. 

 

Ústav má za to, že Platforma, resp. její orgány, nepostupovaly v souladu s vlastními 

stanovami. Svá stanoviska a postoje Ústav opakovaně vysvětloval. 

 

Rada Ústavu jakožto nejvyšší orgán Ústavu vyzvala Platformu k poskytnutí zápisu 

z jednání Členské rady Platformy, na němž bylo o pozastavení členství rozhodnuto, 

a k revokaci tohoto usnesení, které nemá oporu ve stanovách Platformy. V termínu do 

15. února 2014 prezident Platformy v dopise ze dne 13. února Ústavu odpověděl: doložil 

pouze úryvek ze zápisu z jednání Platformy s tím, že žádost Ústavu o revokaci 

pozastavení členství Ústavu v Platformě je nedůvodná. 

 

Na základě poskytnutého úryvku zápisu je Ústav přesvědčen, že rozhodnutí o pozastavení 

členství v Platformě není platné. Dle zápisu Členská rada pouze uložila prezidentovi 

vyšetřit podezření z domnělého porušení Kodexu Platformy, a až podle výsledku by mělo 

být členství pozastaveno. O vlastním zrušení / „pozastavení“ členství by opět musela 

rozhodnout jen a pouze Členská rada – nikoliv jiný orgán Platformy. V souladu 

s poskytnutým úryvkem zápisu prezident Platformy skutečně vyzval Ústav, aby se vyjádřil 
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k údajnému porušení Kodexu. Na tento dopis Ústav odpověděl, že Kodex neporušuje, a 

uvedl důvody. Tuto odpověď však shledal prezident, nikoli Členská rada Platformy, jako 

nedostačující, a sdělil nám (ale ještě dříve médiím!), že Ústav má v Platformě 

pozastavené členství. 

 

S ohledem na vývoj komunikace mezi Ústavem a Platformou, kdy byl Ústav prezidentem 

Platformy opakovaně vyzýván k porušování právního řádu České republiky a kdy 

prezident Platformy vůbec nereflektoval věcné argumenty a stanoviska Ústavu, Rada 

Ústavu na svém 2. jednání konaném dne 22. ledna 2014 uložila vedení Ústavu, aby 

v případě negativní odpovědi na žádost o revokaci usnesení Platformy podniklo kroky 

k ukončení členství Ústavu v zájmovém sdružení právnických osob Platforma evropské 

paměti a svědomí. Ústav předpokládá, že Předsednictvo Platformy a všichni členové 

Platformy byli o obsahu komunikace Platformy s Ústavem průběžně informováni. 

 

S politováním Vám tedy oznamuji, že dle č. 4 odst. 3 stanov Platformy, Česká 

republika – Ústav pro studium totalitních režimů vystupuje z Platformy evropské 

paměti a svědomí. 

 

Ústav považuje za politováníhodné, že vývoj dospěl až do tohoto stavu, a pevně věří, že 

vzájemná spolupráce Ústavu s jednotlivými členy Platformy na dvou či vícestranné úrovni 

nebude nikterak ovlivněna. Ústav zdůrazňuje, že nikdy nerezignoval na cíle, které jsou 

definovány v čl. 3 Smlouvy o založení Platformy evropské paměti a svědomí, a ani 

na ně rezignovat nehodlá. 

 
 
S pozdravem 
 
 
 

Mgr. Pavla Foglová v.r. 
ředitelka Ústavu pro studium totalitních režimů 
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