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[Q] Mgr. Šárka Musilová
not á ř ka v Praze

NZ 1/2014
N 1/2014

st rana první
STEJNOPIS

NOT Á ŘS KÝ ZÁPIS

sepsaný dne šestého ledna roku dva ti síce čt rnáct (6.1.2014) mnou Mgr. Šárkou Musi lovou,
notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře na adre se Praha 1, Senovážné náměstí 24,
v mé notářské ka nce lá ř i na této adrese. -------- ----------------- ------------- -------------------------------

Dne 3.1.2014 (slovy: třetího ledna roku dva ti síce čt rn á ct ) jsem se na žádost pana Ing. Mgr.
Michaela Pelíška, ředitele kanceláře Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen
" Ústav"), dostavila do sídla Ústavu na adrese Siwiecova 2, Praha 3, abych provedla osvědčení

skut kového děje, se kterým mohou být spojeny právní následky a kterým je otevírání obál ek
v rám ci výběrového řízení na ředitele Ústavu na neveřej ném zasedání Rady Ústavu. O
průběhu tohoto skutkového děje , který se udá l v mé p řítomnosti , vydávám dle § 79
notá řského řádu násIedujíci: -------------------- ------------------------------------ ----------------- ------- ---

osvě d č e ní

Za prvé: Do sídla Ústavu jsem se dostavila dne 3.1.2014 (slovy: třetího ledna roku dva t isíce
čtrnáct) ve 14,00 (slovy: čtrná ct) hodin . Zde jsem byla asistentkou uvedena do místno sti
v pátém pat ře, v níž byla přítomna žena, která se mi před stavil a jako člen ka Rady Ústavu paní
M UDr. Naděžda Kavalírov á. Poté se dostavil mu ž, jenž se mi p řed stavil jako pan Ing. Mgr.
M ichael Pelíšek a který mi sdělil , že v místnosti se bude konat n eveřejn é zasedání Rady
Ústavu, na n ěmž dojde k otevření obálek doručených do okamžiku zahájení zasedání na
adresu sídla Ústavu. Posléze se do této místnosti postupně dostavily další čtyři osoby. Všichni
se mi před stavili jako čle nové Rady, a to jako paní PhDr. Emili e Benešová, pan PhDr. Jan
Bureš, Ph.D., pan Mgr. Lukáš Jelínek a pan Mgr. Michal Uhl. ----- -------------------- -----------------
Jakmile bylo přítomno všech p ět č le nů Rady Ústavu, odešel pan Ing. Mgr. Mi chael Pelíšek pro
všechny obá lky, kte ré byly doručeny do t ohot o okamžiku v rámci výběrového řízen í na
řed ite l e Ústavu. Po chvíli se dostavil a předa l mi krabici s obá lkami a seznamem doručen ých

obálek. Souča s ně sděl il, že do t éto chvíle bylo doru čeno celkem šest obálek, p řičem ž j eden
z ucha zeč ů doru č il dvě obálky v různých dnech. ---- ----- -------------------------- -----------------------
Na p ředl ož e n ém seznamu bylo uvedeno celkem šest doručených obálek s pořadovým číslem,

date m a hod inou p řed á ní a jménem ucha zeče tak to: ----- --------------------------- ------------ --------
1. 17.12.2013 10,15 hodi n Muriel Caroline Blaive ( rej střík t restů ) , ------------------------------------
2. 18.12 .2013 15,55 hodin PhDr. Viktor Meca, Ph.D., ---------------------------------------------------
3.2.1.201415,50 hodin Adrian Portmann - von Arburg, ----- -------------------- --------- -------------
4. 3.1.2014 11,20 hodin PhDr. Zdeněk Hazdra, --------- ----- -------------- ------- ------- ----- -------------
5. 3.1.201411,45 hodin Muriel Caroline Blaive (p řed al Sebastien Durmeyer). --------------- -----
6. 3.1.2014 13,45 hodin Ka rel Svět ni č ka . ---------------------------- ------- --------------------- -----------
Poté jsem zjistila, že v krabici je obsaženo celkem šest zalepených a neporušených obál ek,
z nichž dvě jsou spojeny svorkou, neboť se mají týkat ste jného u ch a z eče . ----------- --------------
Po proh lédnutí obá lek jsem krabici se všemi obál kami p ře d ala paní PhDr. Emilii Benešové. ---



strana druhá

Za druh é: Paní PhDr. Emi lie Benešová zaháj il a zasedání Rady a úvodem zkonstatovala, že je
t ře b a odsouhlasit účast notářky na části zasedání, na níž se bud ou ot evír at obá lky od
u ch a z eč ů na místo ře d i te l e Úst avu. Po odsouhlasení mé ú ča st i dr. Benešová uved la, že za
ú č a sti n ot á řky nejprve dojde k o tev ře n í všech obá lek, zj i ště ní jeji ch obsahu a jej ich
následnému zapečet ění. ------------------------------------ ------------------------------ -------------- --------

Dále dr . Benešová proh lásila, že př i otevírání ob álek od u ch a z e č ů se bude post upovat pod le
dat a do ru če ní j ednot livých ob álek uvedeného v seznamu p ře dl o ž en ém panem Ing. Mgr.
Pelíškem, p ři čemž d vě ob álky do ručené od paní M urie l Caroline Blaive budou otevřeny

spoIečně najednou. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Dvě ob áIky od prvn ího uchazeče : ----------------------------- -----------------------------------------------

Ve 14,15 hodin (slovy: čt rná ct hodin patnáct minut) dr. Benešová z a po čala s otevře n ím dvou
ob álek, u nichž byla jako u ch a z e č uvedena paní M uriel Caroline Blaive, a t o: -------------------- --

A) obál ky, na jejíž lícové st ra ně bylo vyz načeno datu m do ručen í podatelnou Ústavu dne
3.1.2014 (slovy: t řetího ledn a roku dva t isíce čt rn á ct ) s ča sem 11,45 hodin (slovy: jedenáct
h di ••. • . ) d ' I d bl ' .o ln ctvncet pet minu t a a e z e y y naprsv: ----------------------------------------------------------
DEA (PhDr.] DipI. lEP M uriel Blaive, Ph.D. ------------------------------------------------------------------

"Rada ÚSTR -- Vybě rové ři z e n í na ře di tele/red i t e l ky ÚSTR", --------------------- -----------------------
NEOTEVíRAT, ---- ------------ ------ ---- ------ ---------------------------- ----- ------ --------------------------------
na rubové s t ra ně ob álky nebylo nic, -------------------------------------------------------------------------

po ot evře n í obálky dr . Benešová pro hlásila, že ob sahuje: --------------------- --------------------------

1) fl h d· d ro č e rnv na č c mé • • •as ISC-- mo rocerny na cerne snurce, ------------------ ---------------------------------------- ------
2) čest né proh lášení ke spolehlivost i, ------------------------------------------------------------------------
3) mot ivač n í dopis, ------------------------------- ----- ---- ------------- ------------ ------------------ ----- --------
4) 50 Uhlas se zpracováním osobních údaj ů , ----------------- - - ---------- - --- - - -- - - ----------- - - - - - - - - - - - ----

5) konce pci rozvoje ÚSTRo dvanáct i (12) stra nách, -------------------------------------------------------

6) •. . •• bibli fZIVOtOPISvcetn e I rcgra re, ----- ----------------- ----------------------- ---------------- ----- --- ---- -------

B) obálky, na jejíž lícové st ra ně byl nápis: ---- ---------------------------------------------------------------
" RA DA ÚSTR --- --------- ------ ---- --- ----- --- ------------ ---- --------------------- ------------------ --------------- -
Př í l o h a ke k an d idatuře na fci ře d ite l e USTR paní Mu riel BLAIVE", ----------------------------- ------ -
po otevře n í obálky dr. Benešová prohlásila, že ob sa huje: -----------------------------------------------

1) kop ii doktorát u z vysoké školy sociálních věd , ----------------------------------------------------------
2) malou zalepenou obá lku, s vyzna čeným datem doru čení do podate lny Ústavu dne
17.12.2013 (slovy : sedmnácté ho prosince roku dva ti síce t ři n á ct ) s časem 10,15 hodi n (slovy:
deset hod in patná ct minut), v níž je výpis z evid ence Rej stř íku trestů , ----------------- --------------

poté dr. Benešová vložila všechny výše uvedené písemn osti a flash disc zpět do ob álek,
obál ku uvedenou shora pod písmenem A) ozna či la jako " lA" a obál ku uvedenou shora pod
písmenem B) o z na čila jako "lB", poté obálku l A vložila do obálky l B a vše odložila na stra nu.

DbáIka od dru hého uch a z e če : -------------------- -- ----- ------- ------------ --------------------------- -------

Ve 14,20 hod in (slovy: č t rn áct hod in dvacet mi nut) dr. Benešová z a p oč al a s ot e vře n ím

obálky, u níž byl jako u c ha z e č uveden pan PhDr. Viktor Mec a, Ph.D., na jej íž lícové s tran ě

bylo vyz načeno dat um d o ru če ní pod ate lnou Ústavu dne 18.12.2013 (slovy: osmnáctého
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prosince ro ku dv a t isíce tř i náct) s časem 15,55 hod in (slovy: pat náct hodin padesá t p ět

m inut) a dále zde byly nápi sy: ------------------------------------ ----------------------------------------------

vlevo nah o ře : ------------------ ----------------------- ---------------- ------ ------- ---------------------------------

PhDr. Viktor M eca, Ph.D.--- ----------------------------- ---------------------------------------- --------- -------

Pod Nouzovem 970/ 7 ---------------------------------- ---- ------------------------ ------ -----------------------
197 00 Praha 9 ------------------------------------------- ------- ---------- -------- ---------------------- -----------

vpravo doIe: ---------------------------------------------- -------- --- --------- --------------------------------------

Ústav pro st udiu m t ota litn ích režim ů ---------------------- --- ---------------------------------- ------ --------

Rada ÚSTR ------------------------------------------------ ---------------- ------------- ---------------------- --- ---
Siwiecova2 ------------------------------------------------- -------------------------------------- ------- -----------

Praha 3 ------------------------------------ ----- ---------- -----------------------------------------------------------

130 00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- -
vievo doIe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada ÚSTR- Výbě rové ř íz en í na řed ite le ÚSTR - ---- ---------------------------------------------- -------- -

neot evírat ! ------------------- ------------ ----------------- ------------------------------------- -------------------- -

na rubové s t ra n ě obálky nebylo nic, --------- ------- ----------------------------------------------------------
po otevře ní ob álky dr. Benešová prohlásila, že obsahu je: nnnnm n __mnnm_mmn

1) CD ROM s nápi sem PhDr. Vikt or Meca Ph.D., ----------- ------------- ------------------- ----------------

2) průvodní do pis, ---------------------------- ------------------------------------------------ ---------------------

3) život oPis, -------------- ----------------- ------------------------------ -------- ------------------------------------

4) motiva čn í dopis ob sahuj ící i souhlas se zpracováním osobn ích ú d aj ů, ------- ---------------------
5) výpis z evid ence Rej st ř í k u t rest ů , ------ ---------------------------------------------------------------------

6) kopie vysokoško lských d i plom ů z Un iverzit y Karlovy -- t ř i kusy a kop ii dip lom u ba ka l á ř

z PoIicejní akadem ie Č R, ---------- ------ --- --------------------------------------------- ------------------------

7) návrh koncep ce rozvoje ÚSTR o osm náct i (18) stra nách se souhlasem se zveřejn ěn ím , ----- -

pot é dr. Benešová vložila všechny výše uvedené písem nosti a CD ROM zpět do obál ky,
obá lku označ il a j ako ,,2" a odložila na st ranu. -------------- -- ---------------------------------- ---- --------

obáIka od t řet ího uchazeče: ----- ----- ----------- ---- ----------------------- ----------- -------------- ---------

Ve 14,32 hodin (slovy: čt rnáct hodin třicet dva mi nut) dr . Benešov á započala s ote vře n ím

obál ky, u níž byl jako u chaze č uveden pan Adr ian Portma nn - von Arburg, na jejíž lícové

s t ra n ě bylo vyznače n o dat um d o ru če n í pod at elnou Úst avu dn e 2.1.2014 (slovy : druh ého

ledna ro ku dva t isíce čtrná ct) s č a sem 15,50 hodin (slovy: patnáct hod in padesát mi nut) a
dá le zde byly nápisy: ------ --- --- ----- ---------- ---------------------------- ------ ---- ---- --------- ----------------

vlevo nahoře: --------------------------------------- ---- --------- --- ------------- ---------------- ------------------

RADA ÚSTR ---------- --- --------------- --- ----- --- ----- ------ ---- --------- ------------ -------- --- --------------------

Výběrové ř íz e n í na f un kci ředite le/řed itelky ÚSTR --------------------------------------------------------

NEOTEVíRAT! ------ ------------------------ ---------- ------------- -------------- ------- ---- --------------- ------- ---

vp ravo doIe: --------- --- ---- ---------- -------------------- --------------- ---- --------- ---- --- ---------------- --- ----

Úst av pro stu dium tota lit ních režim ů ------------------------- ------------------- ------------- ----------------

PODATELNA -------------------------------- --------- ---- --------------- ------ ---- --- --- ------------------- --------

Siw iecova2 --- ------ --------------- -------- -------------- --- --------- ------------------- ---- ----------- -------------

Praha 3 - Žižkov ----------- ----------------------------------------- --------- ------- ---- -------- -------------------

13O00 ---------------------------- --- ------- ------------------- ----------- --------------------- ----------- ------- -----

na ru bov é st raně obáIky nebylo nic, ---- ---------- ---------------------------- ----------------- ----- ----------
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po otevření obálky dr. Benešová prohlásila, že obsa huje: mnnnnmm _ _ m m m nmnn

1) CD ROM s nápise m " PORTMAN N", -------------- ----------------- -- ---------------------------------- -----
2) mot iva čn í dop is s p ět i p ř íl oham i, -- -------------------------------------------------------------------------

3) souhlas se zpracová ním osobních úd aj ů , -------------------- ------------------------------- --------------

4) životo Pis, -------------------- --- ----- ------------------- -- ---- ------ ----- ------------ ----- ---- --------------------

5) koncep ci rozvo j e a dalšího směřován í úst avu o devatenáct i (19 ) st ranách s d olo žkou o

so uhlasu se zveřej n ěn ím koncep ce na in t ern et ových st ránkách úst avu, ----------------------------

6) výp is z evide nce Rej st říku t rest ů , -------------------- ------- --------- --------- ----------------------- ---- ---

7) kop ii dip lo m u z Un iverzity Karlovy, d ip lo m u z univerzit y ve Vídni a m aturitn í vysvědčen í, ---

po t é dr. Benešová vloži la všechn y výše uved en é písem nost i a CD ROM z pět do obálky,

obálku ozna čila j ako ,,3" a od ložila na st ranu. -- -- ------------------------------------------------- --- ---- --

obá Ika od čtvrtého uchazeče : ----------------- ---------------------------------------------------------------
Ve 14,4 5 ho din (slovy: č t rn á c t hodin čtyřicet p ět minut ) dr . Benešová z a p oča l a s otev řením

obálky, u níž byl j ako u c ha z eč uved en pan PhDr. Zdeněk Hazdra, na jejíž lícové s t ra ně by ly
nápisy: -------- -------------- ---- ------------ -- -- ------ -------------- -- ------------- ----------------------- -- --- ------

Úst av pro st ud ium t otali t ních re žimů ---------- ------ ------ ---- ---- --------- ----- ------ --- -- --- ---------------

PODATELNA -- ------------- ------------------------------------------- ------------- ---- -------------------- --------

Siw iecov a2 ----- ------------------ -------------------------------------------- --------- ---------------- ---- --------- 

13O00 Praha 3 --- ------- ----------------------- ----------------------------- --- --------- ------- ----- --- ------------

"RADA ÚSTR - VÝB ĚROVÉ ŘíZEN í ------------------------------------- --- ------------------------ --- --- -------

NA ŘED ITELE/ ŘED ITELKU ÚSTR - NEOTEVíRAT!" ----- ------- ----------------- ------ -- ---------------------
na ru bové straně obá Iky neby lo nic, ---------------------------------------------- ----------------------- ----

po ot ev ř e n í obál ky dr. Ben ešová proh lásila, že o bsa hu je: nnmmmmmnnmmnnnmnnnm

1) CD ROM s náp isem " HAZDRA", ---------- -------------------------------------------------------------------

2) m ot ivačn í dopis, ---- --- --- -------------------------------------- -------------- ---- ---------------- --------------

3) souhlas se zpracov áním osobních ú d aj ů a zve ř ej ně n ím ko ncepce, ------ ---- ----------- -------- ---

4) koncep ci rozvoje o šest náct i (16) st ra nách, ------------------ ------------ -------- -- ----------------------

5) životoPis, ----------------------- -- ----- -------- ------- -- -- ---- ------ ---- -------------- -------- --------------- -----

6) výpis z ev ide nce R ej st ř í k u t restů, ----------------------------------------------- ---------- ------------------

7) kopii dip lom u z Uni ver zit y Palackého v Olo mo uci a osvědče ní o úspěšném u z avřen í

dokt or ského stud ia na Un ive rz i t ě Palackéh o v Olomouci, ------------------------------------------- --- -

poté dr. Benešová vlo ži!a všechny výš e uvedené písemnost i a CD ROM z pět do obálky,

obálku o z n a č il a j ako ,,4" a odložila na stranu. ---------------- ---------- ------ ------- -- ---- ---- --- -------- --

obá Ika od pá t ého uchazeče: ---- ---- -- --- ----- --- --- ----- ------ -------- -- --------------- ---- -- --------- ----- --

Ve 14,50 hodin (slovy : čtrná ct hod in padesát m inut) dr. Ben ešová z a poča l a s ot evřen ím

obá lky, u níž byl jako uchazeč uveden pan Kare l Světnička , na jej íž lícové stra n ě by lo

vyzn a če no datum d oručen í podatelnou Ústa vu dne 3.1.2014 (slovy: t ř e t íh o ledna roku dva

t isíce čt rn áct ) s časem 13,45 hodin (slovy: tři ná ct hodi n čtyř i cet p ět min ut) a dá le zde by ly

nápisy: --- --------- ------------ --- ------------- ----- ----------- --- ----- ----- ------------------- ------------ ---- --------

Ra da Ú5TR - Výběrové řízení -------- ---- -------------- ------- -------------------- --- ----------- ----------- ----

na řed ite !e/řed ite Iku ÚSTR - neotevíra t --------------------------------------------------------------------- 
na rubové stra ně obáIky nebylo nic, --- ------------- -------------------------------- ------ --- ------ -- ---------
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po otevře n í obálky dr. Benešová prohlásila, že obsahuje: mnm m nmm m mn

1) flash disc zalepený v samolepce s nápisem "Svět n ička Ka rel", ---------------- ----------------------
2) životoPis, ------------------ ------------------------- ----- ---------------------- -------- ---------------------------
3) dvě čestná prohlášení o spolehlivosti obsahující i souh las se zpracováním osobních údajů ,

4) mot ivačn í dopis, ----------------- -------------------------- -------------------------------- -------------- -------
S) koncepci rozvoje o čtyřech (4) stra nách obsahuj ící i souhlas se zveřejněním koncepce na
internetových st ránkách ÚSTR, --------------------------------- ------- ----------------------------------------
5) negat ivní Iustračn í osvěd čení, ------- ----------------------------- -------------------------------------------
6) výpis z evidence Rej stříku trest ů, ---------------------------------------------------------------------------
7) baka lářský dip lom ze Západočeské univerzity v Plzni, ----------------- --------------------------------

poté dr. Benešová vložila všechny výše uvedené písemnosti a flash disc z pět do obálky,
obálku ozna č il a jako ,,5" a odlo žila na stranu. ------------------- ----------------------------.-.------------

Otevírání obálek a zj išťování jeji ch obsahu bylo u kon če no ve 14,58 hodin (slovy: čtrnáct

hodin padesát osm minut). -------------------------------------------------------.-----------------------------

Poté dr. Benešová prohlásila, že obálky od všech uchazečů budou zapečetěny . Nato všechny
na st ranu odložené obálky zabalila do balicího pap íru, na třech místec h b a líče k přes spoje
přel epi la papírovou lepenkou, dále jej převáz al a křížem triko lórní š ň ů ro u, na uzel š ň ů ry

nalepi la rů žovou modelínu, na druh é st ra ně pak p řek řížení šňůry p řel ep ila papírovou
lepenkou do diagonálního kříže, kde připojil i dr. Benešová a Mgr. Jelínek své podpisy, a dále
tu to lepenku na dvou místech přilepi la růžovou modelínou. Na všech třech místech, kde byla
p řil e pena modelína, udělali dr. Benešová a Mgr. Jelínek ot isk pečetidlem, a to dr. Benešová
p e čet id l em s texte m " ÚSTR006 ASB" a Mgr. Jelínek pečetidlem s textem "ÚSTR 032 ASB". --

Pe četění bylo ukon čeno v 15,05 hodin (slovy: patn áct hodin p ět minut) a n á sl edně jsem
místnost, kde prob íhalo zasedání Rady, opu st ila. -------------------------------- -------------------------

Osvědčuji, že celý výše uvedený skutkový děj se udál v mé přítomnost i a byl ukončen

dnešního dne v 15,05 hodin (slovy: patnáct hodin pět minut). Do tohoto notářského zápisu
jsem zaznamenala vše, co je podstatné, pro zachycení průběhu děje , který je zde popisován .

O tom byl tento notářský zápis sepsán a poté mnou vlastnoručně podep sán. ----------------------

L.S.
Mgr. Šárka Musilová
notářka v Praze
-1-

Mgr. Šá rka M usilová V.r.

Pot vrzuji , že tento stejnopis not á řského zaprsu, vyhotovený dne šest ého ledna roku dva
ti síce čt rn áct (6.1.2014), se doslovně shod uje s n otá řs kým zápisem, sepsaným Mgr. Šárkou
Musilovou, not á ř kou v Praze, pod čís l em NZ 1/ 2014. ------- ---------------------------------------------
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