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Odpověď: 
 

A) ÚSTR a PB spolupracují na základě smlouvy o spolupráci ze dne 31. 7 2008. Vztah je 
soukromoprávní a oba subjekty spolupracují za účelem realizace projektu „Paměť 
národa“ (dále jen „projekt“). ÚSTR se v ní zavazuje spolupracovat na projektu, a to 
zejména tím, že po dobu projektu bude zajišťovat nejméně jedno pracovní místo na 
pozici webeditora projektu (plný úvazek). 

B) ÚSTR nese odpovědnost za formální správnost a aktuální funkčnost webových stránek 
projektu (viz odpověď na bod A). ÚSTR nenese odpovědnost za obsah a věcnou 
správnost webu. Vaše tvrzení, že na webu projektu jsou publikovány „vědomě i 
skutečnosti neodpovídající věcné údaje a nepravdivá tvrzení například o pamětníkovi 
Janu Janků“ nebude povinný subjekt v rámci vyřízení žádosti podle InfZ komentovat. 

C) Pokud máte za to, že na webu projektu jsou uvedeny nesprávné informace, můžete se 
obrátit přímo na správce portálu https://www.pametnaroda.cz/cs/kontaktujte-nas. Tuto 
možnost májí samozřejmě i zaměstnanci ÚSTR a vzhledem k tomu, že se jedná o 
veřejnou webovou prezentaci, má tuto možnost i kdokoliv z široké veřejnosti, tedy 
kterákoliv fyzická nebo právnická osoba. Pokud jste již pracovníky PB upozornil na 
nesprávný údaj a požádal o nápravu a Vaší žádosti nebylo vyhověno, jistě jste i obdržel 
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nějaké zdůvodnění. To, že „pracovníci Post Bellum nepravdivé údaje neopravují 
a nepravdivá tvrzení neuvádějí na pravou míru a ignorují a zamlčují v této souvislosti 
svědectví pravdivá“, považuje povinný subjekt pouze za Vaše subjektivní tvrzení 
a nebude se k němu v rámci poskytování informací podle InfZ vyjadřovat.  

D) ÚSTR v rámci spolupráce na projektu komunikuje s PB průběžně a web projektu je 
průběžně upravován a aktualizován. Jak již bylo uvedeno v bodě B), USTR nenese 
odpovědnost za obsah a věcnou správnost informací na webu projektu. 

E) Jak již bylo uvedeno v bodě B), USTR nenese odpovědnost za obsah a věcnou 
správnost webu projektu. S odkazem na odpověď na Vaši žádost ze dne 12. 6. 2019 
(č.j. USTR 522-2/2019) uvádíme, že obsah vzpomínek pamětníků nemůže být věcně 
upravován. Z povahy věci je vyprávění pamětníka pramen jako každý jiný pramen 
historického bádání. Pro všechny prameny platí stejná pravidla, což znamená, že musí 
být každým, kdo s ním chce dále pracovat, podroben tzv. kritice pramene. Web projektu 
obsahuje kompletní audiovizuální záznamy rozhovorů s pamětníky. Doprovodné texty, 
o kterých tvrdíte, že jsou „vytvářené pracovníky a spolupracovníky Post Bellum, v nichž 
tito v konkrétních případech z nekvalifikovanosti nebo jiného důvodu publikují jen 
výňatky z výpovědí pamětníků (někdy i v kompilacích zkreslujících a zastírajících 
podstatnou skutečnost sdělenou pamětníkem) zasazované do vlastních interpretačních 
textů, které v konkrétních případech v rozporu s etikou a zásadou odbornosti zamlčují 
před veřejností některé podstatné skutečnosti a obsahy výpovědí pamětníků a které 
nekriticky akceptují a vydávají i mylná, nepravdivá tvrzení a křivá svědectví pamětníků 
za skutečnost“, jsou pouze anotacemi k těmto úplným záznamům. Veřejnost přístup 
pramenu historického bádání má, anotace je informací pomocnou nebo dodatečnou 
a slouží k rychlé orientaci uživatele. 

 


