
 

 

DOTAZ: 

…obracím se na Váš Ústav s žádostí o poskytnutí informací. 

1. Kolují zprávy že na území ČSR v poválečné době příslušníky Organizace ukrajinských nacionalistů – 

Ukrajinské povstalecké armády (OUN – UPA) byla spáchána řada zločinů, zejm. zavraždění 49 

příslušníků armády ČSR a policie. Také v roce 1945 údajně Banderovci přepadli obec (samotu) 

obývanou neozbrojenými Židy, kdy všichni byli Banderovci zavražděni, ženy před smrtí znásilněny. 

Pokud je tato zpráva pravdivá, prosím sdělit k tomu podrobnosti. Zejm. vyjmenovat veškeré zločiny 

spáchané Banderovci na území ČSR, a za jakých okolností, příp. další podrobnosti. 

 

2. Pokud je pravdou, že je OUN – UPA zodpovědná za tzv. Volyňský masakr, Lvovský pogrom příp. 

další skutky – prosím sdělit podrobnosti těchto událostí, zejm. celkový počet údajných zavražděných 

příslušníky OUN – UPA v době Druhé světové války nirových (?) obyvatelů. A také Váš názor, zda tyto 

činy mají být považovány za akty genocidy či spíš přehmat v boji ukrajinského lidu proti komunismu. 

 

3. Jakými zejména skutky se proslavila Divize SS Galicie v době II. Sv. války. A jak celkově hodnotíte 

její roli v boji ukrajinského lidu za svou nezávislost. 

 

4. Jak podle Vás má být vnímána osoba Stepana Bandery, - je to válečný zločinec, či spíš hrdina 

ukrajinského odboje na cestě za Nezávislostí a Demokracií? 

 

5. Dle Vašich závěrů – má či nemá být považována OUN – UPA za zločineckou organizaci? 

 

POSKYTNUTÁ INFORMACE: 

Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen „ÚSTR“) jako povinný subjekt ve smyslu 
§ 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „InfZ“) rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 ve spojení s § 11 odst. 1 písm. a) InfZ 
a § 20 odst. 4 InfZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti o poskytnutí informací ve smyslu InfZ podanou 
žadatelem takto: 
Žádost o poskytnutí informací se odmítá. 
 
Vzhledem k tomu, že žadatel ve výše uvedené žádosti žádá o poskytnutí informací, které se 
týkají historických událostí, nikoliv činnosti ÚSTR jako takové (bod 1 a 3), dále ve své žádosti 



(bod 2 až 5) žádá o poskytnutí názorů, hodnocení či závěrů v žádosti zmiňovaných 
historických 
událostí, je ÚSTR oprávněn v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 InfZ poskytnutí těchto 
informací odmítnout. 
Poučení o opravném prostředku: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad na základě ustanovení § 16, § 20 odst. 4 InfZ ve 
spojení s ustanovením § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů 
(dále jen „správní řád“). Odvolací lhůta činí na základě ustanovení § 20 odst. 4 InfZ ve spojení 
s § 83 odst. 1 správního řádu 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 
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