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DOTAZ: 

 

1) Z jakého důvodu ředitel ÚSTR doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D., jako funkcionář dle 

sdělení ÚSTR v plném rozsahu odpovědný za činnosti odborného garanta, editora a smluvního 

zpracovatele materiálů v projektu Paměť národa, který obdržel doporučeným dopisem v srpnu 

roku 2022 občanský podnět k nápravě falsifikační informace o pamětníkovi a dílčí falsifikační 

úpravy přepisu výpovědi pamětníka publikované ve společném projektu ÚSTR a Post Bellum 

Paměť národa o pamětníkovi Stanislavu Lekavém, neinformoval podavatele podnětu ani k datu 

31. 12. 2022 o způsobu vyřízení podnětu.  

2) Z jakého důvodu a v čí odpovědnosti porušily ÚSTR a Rada ÚSTR platný zákon 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, při vyřizování řádně datovou schránkou 

doručené stížnosti ze dne 14. listopadu 2022 (přijaté ÚSTR 15. 11. 2022) na postup ÚSTR jako 

povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace ze dne 8. října 2022, když podavateli 

stížnosti v zákonem č. 106/1999 Sb. stanovených lhůtách ani neoznámily zákonem vyžadované 

rozhodnutí o stížnosti, ani neposkytly v zákonem stanovené lhůtě žadatelem požadované 

a povinným subjektem odpírané informace z oblasti rozsahu a personální a funkční 

odpovědnosti ÚSTR za plnění smluvních povinností v projektu Paměť národa.  

3) Jak se ÚSTR a Rada ÚSTR vyrovnaly se skutečností, na kterou upozornil ve své 

Stížnosti ze dne 14. 11. 2022 žadatel, kdy ÚSTR na žádost dle zákona 106/1999 Sb. ze dne 

8. října 2022 poskytl informaci, že na smluvní činnosti v projektu Paměť národa v roce 2019 

"Z rozpočtu ÚSTR bylo vynaloženo na tuto položku 398 520,- Kč," zatímco již v roce 2021 

zveřejnil ÚSTR (viz čj. USTR 6- 2/2021 ze dne 6.1.2021) na žádost dle zákona 106/1999 Sb. 

"Informaci o finančních nákladech ...v letech 2019 a 2020 za naplňování smluvní odpovědnosti 

dle smlouvy ze dne 31. 7. 2008", v níž uvádí, že "Finanční náklady v roce 2019 činily 747 358,- 

Kč". 

4) Jaké finanční náklady ÚSTR skutečně vynaložil na projekt Paměť národa v roce 2019. 

Odpovídá skutečnosti informace poskytnutá ÚSTR jako povinným subjektem v roce 2021, tedy 

částka 747 358,- Kč, nebo informace poskytnutá ÚSTR jako povinným subjektem k žádosti ze 

dne 8. října 2022, tedy částka 398 520,- Kč? Pokud žádná z povinným subjektem ÚSTR 

uváděných částek 2/1 neodpovídá nákladům ÚSTR vynaloženým na projekt Paměť národa 

v roce 2019, jaké náklady ÚSTR skutečně v roce 2019 vynaložil?    
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K výše uvedenému povinný subjekt sděluje následující:  

 

Ad 1) Vámi zmiňovaný podnět ze dne 26. 8. 2022 byl vyřízen písemností č. j. USTR-252-

2/2022, ze dne 12. 9. 2022. 

Ad 2) Vaše stížnost ze dne 14. 11. 2022 byla dne 21. 11. 2022 předána Radě ÚSTR 

k projednání; rozhodnutí Rady ÚSTR o stížnosti bylo vydáno dne 20. 12. 2022, č. j. USTR-

284-9/2022. O tomto rozhodnutí Rady ÚSTR jste byl následně písemně vyrozuměn. 

Ad 3) a 4) Z rozpočtu ÚSTR bylo v roce 2019 vynaloženo na tuto položku 398 520 Kč, 

což odpovídá informaci poskytnuté dne 24. 10. 2022, č. j. USTR-284-2/2022.  
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