
Naplňuje 
Ústav pro studium totalitních režimů 

svou zákonnou roli?

Člen Rady ÚSTR Patrik Benda předává „Cenu Václava Bendy“ 
(pojmenovanou po jeho otci) Kamile Bendové (své matce), 2009.



Po dlouhých osmnácti letech zákonodárci rozhodli
o svobodném přístupu veřejnosti k archivním dokumentům StB
a dalších represivních složek minulého režimu.



„Otevřená minulost“

Již před vznikem ÚSTR bylo na základě rozhodnutí ministra vnitra
Digitalizováno 850 000 papírových evidenčních karet. 
„Evidenční karty jsou součástí archivního fondu operativních 
a vyšetřovacích spisů a představují významnou pomůcku 
pro vyhledání archivních dokumentů,“ je napsáno na webu ÚSTR. 
Na tiskové konferenci ministr vnitra sliboval, že všechny dokumenty 
StB bude možné zanedlouho studovat na internetu.



Na vzniku ÚSTR a ABS se podílela řada renomovaných historiků, 
archivářů a badatelů, kteří pro širokou veřejnost představovali 
záruku kvalitní práce nové instituce.



Rok po založení ÚSTR a ABS jsem požádal o všechny 
„evidenční a registrační pomůcky“ v digitální podobě, 
které obě zmíněné instituce na základě zákona získaly.



V červenci 2009 jsem na stránce www.svazky.cz zveřejnil 
největší elektronickou databázi StB „EZO“. Jedná se o přepis 
údajů z 850 000 papírových evidenčních karet 
(viz projekt „Otev řená minulost“ z roku 2007).



V červenci 2009 jsem na stránce www.svazky.cz zveřejnil největší 
elektronickou databázi StB „EZO“. Jedná se o přepis údajů
z 850 000 papírových evidenčních karet („Otevřená minulost“).

Na základě veřejných reakcí tehdejšího ředitele ÚSTR Pavla Žáčka
a nepravdivých informací tehdejšího ředitele ABS Ladislava 
Bukovszkého o zveřejněné databázi „EZO“ zahájil v červenci 2009 
Úřad pro ochranu osobních údajů šetření proti mé osobě,         
které trvalo celkem osmnáct měsíců.   



V lednu 2011 rozhodl Úřad pro ochranu osobních údajů, že jsem  
zveřejněním databáze „EZO“ neporušil zákon.  



Během šetření vyšlo najevo, že databáze „EZO“ je archiválií, která 
byla Národním archivem zaregistrována v evidenci NAD („Národní 
archivní dědictví“) již p řed jejím zveřejněním na stránkách 
www.svazky.cz. Tuto zásadní informaci ovšem vedení ÚSTR a ABS 
při šetření ÚOOÚ zamlčelo.

Po zveřejnění uvedené skutečnosti „údajn ě omylem“ právník ABS
Ľubomír Augustín roztrhal doklad o zařazení evidence EZO do NAD.



Ještě před rozhodnutím 
ÚOOÚ jsem požádal 
nového ředitele ÚSTR 
Daniela Hermana, aby 
napravil chybné kroky 
svých předchůdců a 
zveřejnil databázi 
„EZO“. Ředitel ÚSTR 
Herman nic z tohoto 
neučinil, naopak rozeslal 
různým partnerským 
institucím dopis, v němž 
„očišťoval dobré jméno“ 
bývalého ředitel ABS 
Ladislava Bukovszkého.   



V této kauze jsem se 20. ledna 2011 obrátil na Radu ÚSTR, aby jako 
řídící a kontrolní orgán ÚSTR sjednala nápravu. Rada se podle 
zveřejněných „závěrů“ na žádném ze svých následujících zasedání 
touto otázkou nezabývala.  



Podle zákona kontroluje činnost ÚSTR a ABS také Senát PČR. 
Poslední výroční zprávu o činnosti ÚSTR (za rok 2009) senátoři „vzali 
na vědomí“  prosinci 2010. Chyběla v ní řada informací a vysvětlení 
kauz, které se v souvislosti s ÚSTR a ABS často objevovaly v médiích. 

Například:
- časté personální změny a odchody odborníků
- výsledky kontroly NKÚ
- kritika procesu digitalizace a zpřístupňování
- pochybné zakázky
- účelové a selektivní zveřejňování dokumentů
- petice osobností za odvolání ředitele Pavla Žáčka

Jednání Rady ÚSTR jsou neveřejná, nahrávky a zápisy z jednání 
nejsou pro občany přístupná. Členy Rady volí Senát PČR.


