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5. 
Ústav pro studium totalitních režimů nepodal v letech 2012 až 2016 žádnou žalobu ke 
správnímu soudu. 
 
6. 
Ústav nemá k dispozici žádné relevantní informace, dokumenty ani materiály. Informací 
o počtu případů násilného odnětí dětí z bývalé NDR a dalších východoevropských zemí  
Ústav nedisponuje a vzhledem k charakteru této informace, ani disponovat dost dobře 
nemůže. Stejně tak Ústav nemá k dispozici žádný zápis z projednání Vámi uváděných 
zločinů proti lidskosti v Evropské komisi v r. 2016. Tímto dokumentem bude 
pravděpodobně disponovat Evropská komise. K dotazu na podnět poslanců Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR k novele § 7 odst. 2 zákona č. 181/2007 Sb., Vám rovněž 
sdělujeme, že žádnou podobnou informací Ústav nedisponuje – o žádném návrhu změny 
zákona, podle kterého se řídí činnost Ústavu, nebyl Ústav zatím spraven a ani z veřejně 
dostupných informací není žádná změna zákona na pořadu dne. V tomto případě bude asi 
lepší obrátit se přímo na Poslaneckou sněmovnu nebo konkrétní poslance. 
 
7. 
1. Kdy obdržel ÚSTR žádost MO k vyjádření se o Pavlu Wonkovi? 
Žádost Ministerstva obrany o vypracování odborného stanoviska k osobě Pavla Wonky 
byla Ústavem přijata dne 21. 1. 2016. 
 
2. Kdy může MO očekávat vyjádření ÚSTR? 
Přestože má povinný subjekt za to, že se jedná o dotaz na názor podle § 2 odst. 4 InfZ, 
žadateli sděluje, že odborné stanovisko, jehož součástí je v tomto případě i značně 
obsáhlá rešerše v příslušných archivech, by mělo být dokončeno v průběhu prosince 
2016. Poté projde schvalovacím procesem v rámci Ústavu a následně bude odesláno 
Ministerstvu – stane se tak pravděpodobněna v průběhu ledna 2017. 
 
3. Kolik žádostí od MO dosud ÚSTR obdržel? 
Ke dni 12. 12. 2016 dosud Ústav obdržel 221 žádostí Ministerstva obrany o odborná 
stanoviska ve smyslu zákona 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti 
komunismu.  
 
4. Kolik jich bylo dosud vyřízeno? 
Ke dni 12. 12. 2016 bylo na Ministerstvo obrany zasláno celkem 213 odborných 
stanovisek, zpracování jednoho stanoviska bylo zastaveno z důvodu úmrtí žadatele. Další 
odborná stanoviska byla vypracována na žádost Etické komise České republiky pro 
ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. 
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