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ŽÁDOST: 
 
Dobrý den, 
rád bych Vás tímto požádal v souladu se zák. č. 106/1999 Sb. o několik informací ohledně invaze 
vojsk Varšavské smlouvy na území Československa a následující okupace do roku 1989 (1991). 
1) Existují prameny úřední povahy obsahující informace o obětech okupace v období 1969-1991 z této 
doby, které jsou stále vedeny v režimu utajení? Pokud ano, o jaké prameny se jedná a jaké orgány 
veřejné moci je mají k dispozici? 
2) Představovala invaze a následná okupace válečný zločin, zločin proti míru nebo zločin proti 
lidskosti? 
3) Dopustily se invazní a okupační armády v roce 1968 i jiných válečných zločinů, zločinů proti míru 
nebo zločinů proti lidskosti? Pokud ano, jakých a v jakém rozsahu? 
 
 
ODPOVĚĎ: 
 
K jednotlivým částem Vaší žádosti povinný subjekt uvádí následující. 
 
K dotazu č. 1) sdělujeme, že povinnému subjektu není známo, že by některá z institucí měla ve svém 
držení dokumenty k obětem okupace let 1968-1989 a držela je v režimu utajení.  
 
Dostupnost těchto dokumentů je spíše ovlivněna tím, že větší část z nich se nachází v archivech 
v nezpracovaných fondech (např. fond zmocněnce vlády ČSSR pro záležitosti dočasného pobytu 
Sovětských vojsk v ČSSR deponovaný ve Vojenském historickém archivu, případně v archivech 
soudů a prokuratur). 
 
Dotazy č. 2) a 3) jsou dotazy na právní názor ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ, nikoliv žádostí o informace. 
Povinný subjekt požadovanými informacemi nedisponuje a ani ze své podstaty disponovat nemůže. 
Pokud má kdokoliv podezření na spáchání zločinu proti lidskosti apod., lze se obrátit na příslušné 
orgány. ÚSTR nepřísluší o tomto jakkoliv rozhodovat.  
 
Nad rámec dotazu si dovolujeme uvést, že právníci se v současné době spíše kloní k tomu, že o výše 
uvedené zločiny v tomto případě nešlo. Zásadním problémem je absence procesů, které by v době 
po roce 1989 odsoudily představitele bývalého režimu a stanovily, jestli jejich jednání budou 
považována za zločiny proti lidskosti či jiný podobný zločin. Zákon o protiprávnosti komunistického 
režimu se otázkou možných Vámi uváděných zločinů nezabývá. 
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