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DOTAZ: 

 

1) Jaké finanční prostředky vyčlenil ÚSTR pro rok 2022 k plnění svých smluvních povinností 

»hlavního odborného a edičního garanta« projektu Paměť národa, »editora projektu« a k plnění 

smluvní povinnosti „zpracovat veškeré natočené a sebrané materiály vztahující se k projektu a 

jejich zveřejnění na stránkách projektu“ a „provádět školení k projektu a vypracovat metodiku 

projektu“ (výčet činností a povinností ÚSTR viz smlouva podepsaná ÚSTR o účasti v projektu 

Paměť národa z 31. července 2008). 

2) Kterými konkrétními osobami, v jakém rozsahu pracovních úvazků a s jakou konkrétní 

odborností ÚSTR plní své smluvní povinnosti »hlavního odborného a edičního garanta« 

projektu Paměť národa, »editora projektu« a »zpracovatele veškerých natočených a sebraných 

materiálů... a jejich zveřejňovatele na stránkách projektu« a realizátora »školení a vypracovatele 

metodiky« v roce 2022. 

3) Jaké finanční prostředky rozpočtově vyčlenil a jaké skutečně vynaložil ÚSTR v roce 2019 

k plnění svých smluvních povinností »hlavního odborného a edičního garanta« projektu Paměť 

národa, »editora projektu« a »zpracovatele veškerých natočených a sebraných materiálů... a 

jejich zveřejňovatele na stránkách projektu« a na školení k projektu a vypracování metodiky 

projektu (úplný výčet činností a povinností ÚSTR viz smlouva podepsaná ÚSTR o projektu 

Paměť národa z 31. července 2008).   

4) Kterými konkrétními osobami, v jakém rozsahu pracovních úvazků a s jakou konkrétní 

pracovní funkcí a odborností ÚSTR v roce 2019 plnil své smluvní povinnosti v rámci projektu 

Paměť národa v členění: 

   a) osoby plnící povinnosti hlavního odborného garanta projektu 

   b) osoby plnící povinnost hlavního edičního garanta projektu 

   c) osoby plnící povinnost editora projektu 

   d) osoby plnící povinnost zpracovatele veškerých natočených a sebraných materiálů 

   e) osoby plnící povinnost zveřejňovatele na stránkách projektu   

   f) osoby plnící povinnost provádět školení k projektu a vypracovat metodiku projektu.  

5) Kterými konkrétními osobami, v jakém rozsahu pracovních úvazků a s jakou konkrétní 

pracovní funkcí a odborností ÚSTR v roce 2020 plnil své smluvní povinnosti v rámci projektu 

Paměť národa v členění: 

   a) osoby plnící povinnosti hlavního odborného garanta projektu 

   b) osoby plnící povinnost hlavního edičního garanta projektu 

   c) osoby plnící povinnost editora projektu 

   d) osoby plnící povinnost zpracovatele veškerých natočených a sebraných materiálů 
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   e) osoby plnící povinnost zveřejňovatele na stránkách projektu   

   f) osoby plnící povinnost provádět školení k projektu a vypracovat metodiku projektu.  

6) Kterými konkrétními osobami, v jakém rozsahu pracovních úvazků a s jakou konkrétní 

pracovní funkcí a odborností ÚSTR v roce 2021 plnil své smluvní povinnosti v rámci projektu 

Paměť národa v členění: 

   a) osoby plnící povinnosti hlavního odborného garanta projektu 

   b) osoby plnící povinnost hlavního edičního garanta projektu 

   c) osoby plnící povinnost editora projektu 

   d) osoby plnící povinnost zpracovatele veškerých natočených a sebraných materiálů 

   e) osoby plnící povinnost zveřejňovatele na stránkách projektu   

   f) osoby plnící povinnost provádět školení k projektu a vypracovat metodiku projektu. 

7) Kteří zaměstnanci a funkcionáři ÚSTR v jaké funkci a s jakou odborností se v roce 2019 

zabývali kauzou podvodné pamětnice Věry Sosnarové. Bylo následné stažení dlouhodobě 

prezentovaného medailonu a nepravdivých pamětí Věry Sosnarové z veřejné stránky 

projektového portálu Paměti národa do "Badatelny" provedeno na podnět ÚSTR? 

8) Kteří zaměstnanci a funkcionáři ÚSTR a v jaké funkci a s jakou odborností se v roce 2019 

zabývali opakovanými podněty upozorňujícími na prezentaci konkrétní falzifikace obsahu 

výpovědi a prezentaci konkrétních nepravdivých informací o pamětníkovi Janu Janků 

v projektu Paměť národa. Bylo stažení části textu o pamětníkovi z webu projektu v srpnu 2019 

provedeno na podnět a zásahem ÚSTR? Kým byl spolu se stažením části textu o pamětníkovi 

J. Janků učiněn a kým byl zveřejněn na webu projektu příslib provedení a zveřejnění revize 

stažené části textu o pamětníkovi termínovaný koncem září 2019? 

 

K výše uvedenému povinný subjekt sděluje následující: 

Ad 1)  

k plnění smluvních povinností bylo realizováno na rok 2022 384 000,- Kč. 

Ad 2) 

Osobou pověřenou ÚSTR k výkonu funkce správce portálu Paměť národa je zaměstnanec 

Odboru produkčního Michal Šmíd (pozice referent státní správy a samosprávy), jeho pracovní 

úvazek je v rozsahu 1,0. 

Ad 3) Z rozpočtu ÚSTR bylo vynaloženo na tuto položku 398 520,- Kč.   

Ad 4) až 6) 

Osobou pověřenou ÚSTR k výkonu funkce správce portálu Paměť národa je zaměstnanec 

Odboru produkčního Michal Šmíd (pozice referent státní správy a samosprávy), jeho pracovní 

úvazek je v rozsahu 1,0. 
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Ad 7) 

Stažení medailonu Věry Sosnarové a jeho následné úpravy z veřejně dostupné části portálu 

Paměť národa rozhodl správce portálu Paměť národa Michal Šmíd na základě konzultace se 

zaměstnanci Odboru výzkumu a vzdělávání ÚSTR Adamem Hradilkem a Janem Horníkem. 

Ad) 8 

Problematiku medailonu pamětníka Jana Janků řešil správce portálu Michal Šmíd ve spolupráci 

a na základě konzultací se zaměstnancem Odboru výzkumu a vzdělávání ÚSTR Zdeňkem 

Homolou. 

 

 

 

 

  

  

  

 


