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DOTAZ: 
 
1) Nahrávka a přepis nahrávky pořízené s pamětníkem Stanislavem Lekavým, včetně informace 
o datu a místu pořízení a o osobách pořizovatelů, kterou ÚSTR využil při zpracování a publikaci 
informace o pamětníkovi Lekavém publikované dlouhodobě na webu ÚSTR s údajem Vojtěch Vlček, 
red. 

 
2) Informace o finančních nákladech a obsahu a rozsahu odpovědnosti ředitele ÚSTR Z. Hazdry 
a případně dalších funkcionářů a zaměstnanců v letech 2019 a 2020 za naplňování smluvní 
odpovědnosti dle smlouvy ze dne 31. 7. 2008, kterou se ÚSTR bezvýhradně zavázal k plnění 
povinností a k výkonu činností: „hlavního odborného garanta a edičního garanta projektu“ a „editora“ 
projektu Paměť národa, „zpracovatele veškerých natočených a sebraných materiálů vztahujících se 
k projektu a jejich zveřejnění na stránkách projektu“, odpovědného „provádět školení k projektu“ 
a „vypracovávat metodiku projektu“. 
 
3) Kolik žádostí a podnětů k nápravě chybných údajů a k nápravě falsifikace obsahu výpovědí 
pamětníků v textech a informacích, které ÚSTR jako hlavní odborný garant editoval a prezentoval na 
webu projektu Paměť národa, ÚSTR a jeho odpovědní zaměstnanci obdrželi v letech 2019 a 2020. 
Kolik z nich bylo adresováno přímo řediteli ÚSTR Z. Hazdrovi. Jak a kým byly konkrétní žádosti 
a podněty vyřízeny. 
 
 
POSKYTNUTÁ INFORMACE: 
 
Ad 1) 
Nahrávka je k dispozici zde: https://www.pametnaroda.cz/cs/lekavy-stanislav-1930. Přepis nahrávky 
nemá povinný subjekt k dispozici. Nahrávka byla pořízena Vítem Lucukem dne 29. 3. 2010 ve Zlatých 
Horách. 
 
Ad 2) 
Finanční náklady v roce 2019 činily 747 358,- Kč a v roce 2020 to bylo 873 069,- Kč. Rozsah 
odpovědnosti ředitele ÚSTR a dalších zaměstnanců je dán smlouvou ze dne 31. 7. 2008 a právními 
předpisy ČR. 
 
Ad 3) 
Povinný subjekt neeviduje počty žádostí a podnětů k nápravě chybných údajů uvedených na portálu 
Paměti národa, ani způsob jejich vyřízení. Podněty, ve kterých by se požadovala „náprava falsifikace 
obsahu výpovědí“, dostává ÚSTR pouze od tazatele. Ostatních podnětů jsou řádově desítky ročně 
a přicházejí různými kanály (např. e-maily, osobně, telefonicky, skrz sociální sítě). Z tohoto důvodu 
povinný subjekt nedisponuje informací, kolik podnětů nebo žádostí bylo adresováno přímo řediteli 
ÚSTR; adresování podnětu řediteli instituce ostatně neznamená, že se jím ředitel osobně zabývá. 
Jednotlivé případy jsou řešeny individuálně. Někdy není třeba provést žádné změny, v dalších 
případech je žádosti vyhověno (částečně nebo zcela) a zveřejňované texty jsou upraveny. 
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