
 

 

        Vážený pan 

        Milan Štech 

        předseda  

Senátu Parlamentu ČR 

        Valdštejnské náměstí 

        Praha 1 

 

 

 

 

Vážený pane předsedo, 

 

ředitelka Ústavu pro studium totalitních režimů mě informovala o dopise, který je datován dnem  

1. listopadu 2013, jímž jí žádáte o vyjádření k dopisu N. Kavalírové, který byl zaslán Vám a médiím, 

nikoliv však Radě a ředitelce Ústavu. Vzhledem k tomu, že dopis se především týká členů Rady Ústavu 

pro studium totalitních režimů, považuji za nutné, jako předsedkyně Rady Ústavu pro studium 

totalitních režimů, poskytnout Vám rovněž své vyjádření k této záležitosti. 

Paní N. Kavalírová žádala na posledním zasedání Rady dne 29. října 2013 rovněž o vysvětlení ve věci 

„tajného zasedání Rady a setkání 5-ti členů Rady s vedením Ústavu“. Byla však ujištěna, že o žádné 

takové zasedání nešlo.  

Dovoluji si tedy i Vás, vážený pane předsedo, ujistit, že se nejednalo o žádné „tajné“ zasedání Rady. 

Členové Rady se scházejí a konzultují dle potřeby s vedením Ústavu a s odborníky z dalších oborů, 

institucí. Bez těchto jednání a konzultací, jejichž účelem je pouze získání bližších informací k určité 

problematice, by nebylo možné působnost Rady vykonávat. Působnost Rady je striktně daná 

zákonem a tím se její členové řídí. Usnesení a závěry je však možné přijímat pouze na oficiálních 

zasedáních Rady, která jsou veřejná. Další jednání a konzultace nelze žádnému z členů Rady zakázat, 

ale ani přikázat.  

O v dopise zmiňované „kritické situaci v Radě Ústavu“ mi není nic bližšího známo. Domnívám se, že 

veřejná jednání a následné zvukové záznamy z jednání Rady, které jsou bezprostředně po zasedání 

Rady, umisťovány na webové stránky Ústavu, o ničem takovém nesvědčí. 

 

Vážený pane předsedo, jak sám ve svém dopise uvádíte, je situace kolem dění v Ústavu stále napjatá 

a je v zájmu nás všech a Rady Ústavu především, aby se tato situace konečně uklidnila, a aby jeho 

zaměstnanci mohli i nadále plnit úkoly Ústavu dané zákonem.  

 

V Praze dne 15. 11. 2013    PhDr. Emilie Benešová 

             předsedkyně 

              Rady Ústavu pro studium totalitních režimů 

 

 


