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Vážený pane doktore, 
 
Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen „ÚSTR“) dne 23. 12. 2019 obdržel Vaši žádost ze dne 
21. 12. 2019, ve které požadujete, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí níže uvedených informací (citujeme): 
 
1) Text smlouvy o spolupráci ÚSTR a Post Bellum ze dne 31.7.2008 uzavřené za účelem realizace 
společného projektu ÚSTR a Post Bellum Paměť národa. 
2) Text smlouvy o spolupráci ÚSTR a Post Bellum za účelem realizace společného projektu Paměť 
národa včetně dodatků ve znění platném ke dni 1. února 2019, pokud obsahuje jakékoli diference 
oproti textu ze dne 31.7.2008. 
3) Text smlouvy o spolupráci ÚSTR a Post Bellum za účelem realizace společného projektu Paměť 
národa včetně dodatků ve znění platném ke dni 21. prosince 2019, pokud obsahuje jakékoli diference 
oproti textu ze dne 31.7.2008 a oproti textu platnému k datu 1. února 2019. 
4) Nahrávku a přepis nahrávky pořízené pracovníkem ÚSTR Mgr. Petrem Slintákem s pamětníkem 
Janem Janků. 
4) Informaci o obsahu pracovní náplně pracovníka ÚSTR Michala Šmída související s jeho výkonem 
práce správce webu a šéfredaktora webu Paměť národa. 
5) Informaci o uplatňovaných a stanovených postupech, o vymezených kompetencích a povinnostech 
pracovníka ÚSTR Michala Šmída ve vztahu k ÚSTR a ve vztahu k projektu v případech, kdy je dle 
výzvy publikované na webu projektu Paměť národa M. Šmíd jako šéfredaktor webu Paměť národa 
žádán o doplnění textů, informací o pamětnících či o nápravu pochybení a nepravdivých informací a 
nesprávných údajů publikovaných o pamětnících na webu Paměť národa. 
6) Informaci o rozsahu pracovního úvazku pracovníka ÚSTR Michala Šmída v členění práce konané 
přímo pro ÚSTR a práce konané v rámci projektu Paměť národa za rok 2018 a o objemu M. Šmídovi 
vyplacených platových a jiných prostředků v členění za rok 2017, za rok 2018 a v členění za práce 
konané přímo pro ÚSTR a za práce konané v rámci projektu Paměť národa. 
7) Účastní se ÚSTR spolupráce s Post Bellum či jinými subjekty v projektu Post Bellum Příběhy našich 
sousedů, jakým způsobem, v jakém rozsahu a na jakém základě? 
 
K jednotlivým částem Vaší žádosti povinný subjekt uvádí následující. 
 
Ad 1) 
Povinný subjekt žadateli poskytuje smlouvu o spolupráci ze dne 31. 7. 2008 včetně její přílohy 
v příloze č. 1. 
 
Ad 2) a 3) 
Viz informace poskytnutá k dotazu č. 1). Povinný subjekt neeviduje žádné jiné znění smlouvy.  
 
Ad 4) první část 
Nahrávka je žadateli k dispozici zde http://leteckaposta.cz/270954906. Přepisem nahrávky povinný 
subjekt nedisponuje. 
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Ad 4) druhá část 
V popisu pracovních činností uvedeného zaměstnance je v souvislosti s výkonem práce pro projekt 
Paměť národa uvedeno: „Spolupracuje na přípravě pamětnického digitálního archivu „Paměť národa“ 
připravovaného ve spolupráci s Českým rozhlasem a o. s. Post Bellum jako editor tohoto projektu a 
koordinátor určený smlouvou mezi spolupracujícími subjekty.“ 
 
Ad 5) 
Uvedená osoba je zaměstnancem ÚSTR. Na základě smlouvy uzavřené v roce 2008 mezi ÚSTR, 
Českým rozhlasem a Post Bellum je pověřen správou portálu www.pametnaroda.cz, který je 
společným projektem výše uvedených institucí. Na připomínky k medailonu pamětníka Jana Janků 
správce portálu podle dostupných informací reagoval e-mailem ze dne 14. 8. 2019 (viz níže). Nadále 
platí, že problematizované části textu vycházející z výpovědi pamětníka jsou z portálu Paměť národa 
toho času staženy, odborní pracovníci ÚSTR se uvedeným připomínkám stále věnují a vyžádali si 
delší čas na studium pramenů. 
Text e-mailové odpovědi ze 14. 8. 2019: 
Vážený pane Silbere, 
rád bych Vás informoval o stavu vyřízení Vašeho podnětu ve věci medailonu nedávno zemřelého pamětníka Jana Janků. 
Předně se omlouvám, že věc trvá z naší strany neúměrně dlouho. Celou věc - i s ohledem na Váš podrobný rozklad, který 
jste zaslal mé kolegyni Lindě Wolfové -  konzultujeme s historiky, kteří se dané problematice (skupina Světlana, 
uherskohradišťská věznice apod.) věnují. 
K dnešnímu datu jsme: 
- dočasně upravili životopis pamětníka (prozatím je vynechána zmínka o jménech vyšetřovatelů v Uherském Hradišti) – viz: 
https://www.pametnaroda.cz/cs/janku-jan-1921 
- dočasně jsme stáhli z veřejně přístupného obsahu portálu původní verzi příběhu pamětníka z roku 2009 
Aktualizovanou verzi příběhu pamětníka zohledňující aktuální výsledky badatelské práce našich kolegů, ale samozřejmě 
také hledisko autorky původního textu Andrey Jelínkové, publikujeme, předpokládám, do konce letošního září. 
S pozdravem 
Michal Šmíd 
správce portálu www.pametnaroda.cz 
Ústav pro studium totalitních režimů 
 
Ad 6) 
Uvedená osoba je zaměstnána na plný úvazek a až na výjimky se téměř výlučně věnuje činnosti pro 
projekt Paměť národa. V roce 2017 bylo zaměstnanci vyplaceno 334 279,- Kč. V roce 2018 mu bylo 
vyplaceno 357 616,- Kč. 
 
Ad 7) 
ÚSTR se nepodílí na projektu Příběhy našich sousedů.  
 
 
Pevně doufám, že je pro Vás shora poskytnutá informace úplná a srozumitelná. Přijměte prosím naši 
omluvu za zdržení při poskytnutí informace. 
 
 
S pozdravem 

 
 
 

Michael Pelíšek 
ředitel Kanceláře ÚSTR 
[podepsáno elektronicky] 
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