
 

 

4. jednání Rady Ústavu pro studium totalitních režimů 

dne 13. března 2013 

Program: 

1) Verifikace zápisu z předchozího jednání 

2) Kontrola úkolů 

3) Výroční zpráva 

4) Projekty 

5) Informace o činnosti  

6) Různé 

7) Podklady pro návrh závěrečného účtu kapitoly 355  

 

Ad 1.: Zápis z 3. jednání Rady Ústavu byl schválen jednomyslně. 

6 pro 

 

Ad 2.:  

Rada ukládá řediteli ÚSTR dále sledovat všechny možnosti zápisu periodik Ústavu i 

Archivu na seznam recenzovaných periodik a prověřit i jiné možné způsoby. 

6 pro 

Rada ukládá řediteli ÚSTR prověřit všechny možnosti, na jejichž základě by mohl být 

zapsán Ústav, či jeho část a Archiv na seznam v.v.i. s nárokem na příjem institucionální 

podpory. 

6 pro 

Rada žádá do příštího zasedání Rady o vyčíslení nákladů na jednotlivé projekty tak, jak 

bylo v debatě specifikováno. 

4 pro  2 se zdrželi 

Rada ukládá řediteli ÚSTR předložit na 6. jednání Rady prováděcí předpisy ke 

smlouvám mezi Ústavem a Archivem. 

4 pro  2 se zdrželi 

Rada žádá do příštího zasedání Rady vysvětlení, jak se liší pracovní činnosti operátorů 

informačních a komunikačních technologií v uvedených dvou skupinách oddělení 

digitalizace a pracovní náplně vedoucího oddělení a vedoucího druhé skupiny 

digitalizace.  

6 pro 

Rada ukládá řediteli ÚSTR vypracovat na 6. zasedání Rady dokument Studie 

proveditelnosti přesunu digitalizace z Ústavu pod ABS tak, aby bylo možné zvážit různé 

způsoby přesunu digitalizace do kompetence ABS, nebo přímé kontroly ABS nad touto 

činností. Dále žádáme znění zadání předložené právníkům k posouzení včetně jmen 

právníků. 

4 pro  2 proti 

Rada požádala ředitele Ústavu, aby byl na příští jednání k dispozici datový projektor a 

připojení k internetu. 

4 pro  2 se zdrželi 

 



Rada vyzvala ředitele ÚSTR, aby se Etický kodex stal veřejně přístupným materiálem. 

6 pro 

 

Ad 3.: Rada ukládá řediteli ÚSTR do 26. března přepracovat výroční zprávu podle 

pokynů, které zazněly na Radě tak, aby mohla být předložena Senátu. 

6 pro 

 

Ad 4.: Rada k danému bodu přijala usnesení v rámci kontroly plnění úkolů v bodu 2. 

 

Ad 5.: Radě Ústavu byla předložena informace o činnosti Ústavu od minulého 

jednání Rady.  

 

Ad 6.:  Rada žádá ředitele Ústavu do příštího zasedání Rady o vypracování materiálu 

k dopisu Stanislava Pence. 

 6 pro 

 

Ad 7.: Rada Ústavu pro studium totalitních režimů, ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1, 

písm. f) zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu 

bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, schválila podklady pro Návrh 

závěrečného účtu Ústavu pro studium totalitních režimů – kapitola 355 za rok 2012. 

6 pro      


