
=t==•

Zápis z 3. jednáni Rady Ústavu ze dne 12.2. 2014

ústav pro studium
totalitních režimů

Čj. : USTR 1-3/201 4

Praha, 13. února 20 14

Počet li stů: 6
Přílohy:

Zápis Z 3. jednání
r

Rady Ustavu pro studium totalitních režimů

Datum a místo zasedání: 12. 2. 2014, 16.00 hod.

Přítomni :

Rada Ústav u:

Emilie Benešová, Jan Bureš, Lukáš Jelinek, Naděžda Kavalirová, Michal Uhl

Ústav pro studium totalitních režimů :

Pavla Foglová, Zdeněk Hazdra, Michael Pelišek, Světlana Ptáčníková, Lucie

Včeláková

E. Benešová zaháj ila 3. jednání Rady Ústavu v roce 20 14 a přivítala přítomné.

Následně nechala hlasovat o programu .

Program jednání:

I . Verifikace zápisu z 2. jednání Rady

2. Kontrola úkolů

3. Výroční zpráva ÚSTR a ABS za rok 20 13



Zápis z 3. jednání Rady Ůsta\11 ze dne 12.2. 20 14

-I. Podklad)' pro St átni závěrečny účet za rok 2013- tento bod byl sch válen dodate čn ě

během jedn áni

5. Inform ace o č innost i za uplynulé období

6. Různé

6. I. Od volání L. A. protí rozhodnutí ÚST R

6. 2. Žádos t o informace dle zákona Č . 10611 999 Sb., L. A.

Hlasování : 4 - pro (L. Jelín ek, M. Uhl, J. Bureš , E. Benešová), 1- se zdržel (N. Kavalíro vá)

Ad 1.) Verifikace zá p isu z 2. jednání

N. Kavalírová požádala předsedkyn i Rady Ústavu, aby mohla rozdat stanovisko

k výběrovému řizeni na řed i te l e/řed i tel ku ÚST R a požádala o j eho přečten í. Následovala

rozpr ava.

J. Bureš uvedl , že na lednovém jedn ání Rady byla stanovena a schválena Pravidla pro

výběrové řizení , kde byly sděl eny důvody, proč j sou j ména kandidátů í členů výběrové

komise dočasně utajena. Není pravda, že utajo ván í č lenů komí se i kand idátů by mělo umožnít

Radě jmenovat předem vybraného kandidá ta a také není důl ež i té, zda členové výběrové

komise mají j akýkolív vztah k ÚSTR. Doplněni 2 č l en ů komise bylo provedeno per rollarn, a

nechápe proč je to nyní zpochybň ová no . Zpochybnění řed i telky P. Foglové je nesm yslné a

hloupé. Jmenování řed i telky bylo bez časového ome zení i omezení j ej ích pra vomocí.

E. Benešová vznesla dotaz, zda cílem neustálého zpochyb ň ová n í výběrového řízení na

řed í tele/ku ÚSTR je jeho rozbití.

N. Kavalíro vá sděl i la, že to samozřejmě cí lem není.

M. Uhl potvrdil slova J. Bureše a zopakoval d ů vody dočasné anon ynu zace člení'!

výběrové komíse í kandídá tů , která má zaruč i t vě t ší férovost výběrového řizen i . Nízká

legitimit a výběrového řizen i zaručuj e předvoj nových bojů .

L. Jelín ek konstatoval, že vždy bude Rada postavena před něj akou volbou jak

postu povat, a ačko li v vždy je každé rozhodnut í projednáváno, tak s tej ně se vždy pak vrací k

j iž dohodnutým jednán im.

E. Ben ešová shrnula rozpravu a požádala N. Kavalírovou , aby při št ě dávala svá

stanov iska buď 7 dní před jednáním Rady společně s ostatními podklady pro jednání, nebo

formo u mi noritních stanov isek k Zápisu.

Náv r h usnesení N. Kavalírové:

Rada Ústavu revokuje své předchoz í usnesen í z 18. 12. 20 13, kterým utajila členy

výběrové kom ise, a svým novým rozhodnutím zveřejň uj e j ej ich jména
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Zápis z 3. jednání Rady Ústa\·u ze dne 12.2. 20 14

Hlaso vání: 3 - proti (E. Ben ešová, J . Bureš, M. Uhl), 2 - se zdržel i (N . Kavalírová, L.

Jelínek )

Zápis z 2. j ednán í byl schválen.

Hl asování: 4 - pro (L. Je línek, M. Uhl, J. Bureš, E. Benešová ), 1- se zdržel (N . Kava líro vá)

Ad 2.) Kon tr ola úkol l)

» Radě Ústavu byly předlo ž eny směmi ce o pracovn ích cestách a směmice o

používání mob ilní ch telefonů.

Usnesen í:

Rada Ústavu projednala na svém 3. j ednání dne 12. 2. 201 4 směmi ce ředitelky Ústavu

o pracovní ch cestách a pou žívání mobilních t elefon ů .

Hl asování: 5- pro (j ednomyslně)

» Platforma Evro pské pamět i - kom unikace ohledně uspořádán í mezinárodní

konferen ce mezi Ús tav em a Platformou probi há.

» Výběrové řízení na řed itel e/ku ÚST R

Usnesen í:

Rada Ús tavu ukládá řed i t elce Ústavu zaj istit zveřej něn í personifikovan ých ko ncepcí

uchaze č ů na místo řed itele/řed i telky Ústavu , včet ně j eji ch emailových kontaktů , zá rove ň

bu dou zveřej ně na jm éna č l en ů výběrové komise. T erm ín : 14. 2. 20 14

H las ování : 5- pro (jednomyslně)

Usnesení:

Rada Ústav u stanovuj e termín pro konání ústních POhOVOlŮ s uchazeč i na mí sto

řed i t e le/řed i tel ky Ústavu na 6. března 20 14 od 13.00 hodin.

H lasování: 5- pro (jednomyslně)

Us nesení:

Rad a Ústavu ukládá ředitelce Ústavu, aby zajistila od eslá ní pozvánek uchaze č ů o

mí sto řed itele/řed itelky Ús tavu , a to doporu č en ý m dopi sem, s oznámením termínu , mista a

času konán i, v pořad í doručených přihlášek . T erm ín 14. 2. 2014 .

H lasován í: 5- pro (jednomys lně)
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Zápis z 3. j ednání Rady Ústavu ze dne 12.2. 20 14

Usnesen í:

Rada Ús tavu ukládá předsedkyni Rad y, aby rozeslala e-mai lem pozvánky na ústní

jednání členům výběrové komíse. Term ín 14.2.20 14.

H lasování: 5- pro (j cdno rnysln č )

Ad 3.) Výro č ní zp ráva ÚSTR a ABS za rok 20 13

P. Foglová úvodem informovala o struktuře a kon ceptu Výroční zprávy

E. Benešov á uvedla, že předl ožená struk tura Výroční zprávy je lepší s tím, že své

připom ínky zašle elektroníck y společně s úvo dním slovem.

L. Jelínek sděli l, že nern ážádné věcné připomínky , zpráva je více faktografi čt ěj ší.

Písemné připom ín ky k Výroční zprávě ÚSTR a ABS za rok 20 13 zašlou členové Rad y

elektroníck y řed itel i Kanceláře do 19. února 20 14 .

Ad 4) Po dkla dy pro Státní závěrečný účet za rok 2013

Tento bod) Podklady pro Státní závěrečný účet byl zařazen jako bod 4 do jí ž

schváleného programu .

Hl asování : 5- pro (j ed nomys ln ě )

P. Foglov á krátce sděl i l a základní inform ace k předloženému materiálu a upozorni la,

že j eště budou dodán y postupně da lší přílohy po uzavřen í účetn i ctví , přek lopeni databá ze

SMVS a odso uhlasení s Ministerstvem financí . Od l l. dubna 20 13 se nové vedení snažilo

hospod árn ě nakládat s finančními prostředky a díky tomu neb yl rozpočet přečerpán a

vyčerpán, což považuj e za klad.

Usnesení:

Rada Ús tavu schvaluje Kon cept návrhu státního závěrečného účtu kap ito ly č. 355 

Ústav pro studium totalitních re ž im ů za rok 20 13.

H las ován í: 5- pro (jednomysln ě)

Ad 5) Informace o činnosti

Radě Ústavu byla předložena písemná Inform ace o č i nnost i Ústavu od mínulého

jedn ání Rad y. Informace bude zveřej ně na na webu Ústavu.

4



Zápis z 3. jednání Rady Ústavu ze dne 12.2. 20 14

Usnesen í:

Rada Ústavu se sezná mila s finančním plá nem na rok 20 14 a be re ho na vědomí.

Hlasování: 5- pro (j ednomyslně)

E. Benešová vznesla dotaz k přeh ledu digitalizace, zda bylo postupováno dle Plánu

č i nnost i .

S. Pt á čn íkov á nedokázala odpovědět , ale zmínila nově vyda ný pokyn ředitelky ÚST R,

kde byla nastavena pravid la pro zasílání požadavků na digitalizaci.

E. Benešová dále vznesla dotaz, zda je možné v přehledu digital izace rozlišovat co

bylo digitali zováno pro žádosti dl e zákona Č. 262/20 I I, co z toho j sou fiše, mikrofilmy. . .

Dále byla vede na rozprava k přehledu zamítnutí zpřístupnění archiválií.

S. Pt á čnikov á vysvět l i l a § 15 zákona Č . 18 112007 Sb., respektive ce lou ge nez i vzniku a

zániku pracovní skupiny k výše zmiň ovan é mu § 15. Nyní proběhla nová jednání s ÚZSI

(Úř'ad pro zahran ičn í styky a info rmace) na kter ých bylo dojednáno, že žádos t badatele

nejp rve posoudí ÚZS I a pak teprve p říslu šn ý pracovník AB S žádo st badateli zamítne nebo

poskytne. Jedná se zhruba o 800 svazků podléhajících § 15, které budou postupně zaslány na

UZ SI k posouzení , a to bez ohledu na to, j estli j sou nebo nejsou badat elsky žádané. Dojde

tedy k přehodnocení účinnost i §15. Stanovisko UZSI bude následně ABS respektováno.

Ad 6) R ůzn é

6. 1. Odvolání L. A. p roti r ozhodnutí ÚST R

Byla vyhlášena 10 minutová přestávka .

Usnesení:

Rada Ústavu od volání žadatele Č . j . UST R -2-7/20 14 ze dne 28 . I 20 14 zamítá a

napadené rozhodnutí potvrzuje. Proti tomuto ro zhodnutí se nelze odvo lat (ust. § 9 1 od st.

správního řádu) . Rad a pov ě řuje ředitelku vyp racováním rozhodnutí a j eho od eslání žada teli.

Hlasování: 4 - pro (L. Jelí nek , M. Uhl, J . Bureš , E. Benešová), I - se zdržel (N . Kavalírová)

6.2. Žád ost o info rmace dl e zá kona č. 106/1999 S b., L. A.

Rada Ús tavu posoudila žádost Č . j . USTR - 2-8/20 14 ze dn e 29. l. 20 14 a inform aci

poskytne:

a) celko vá výš e odměn řed itelky Ústavu od I I. 4. 20 13 do dnešního dne, schválené Radou

Ústavu je 0,-- Kč
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Zápis z 3. jednáni Rady Ústavu ze dne 12.2. 2014

b) žádné právní jednání Ústavu v této věc i neproběhlo

c) odůvodnění odměny z logiky věcí neexistuje

Usnesení:

Rada Ústavu pověřila předsedkyni Rady, aby zaslala odpověd' prost řednictvím

Kanceláře USTR.

Hlasování: 4 - pro (L. Jelínek, M. Uhl, J. Bureš, E. Benešová), I - proti (N. Kavalírová)

Předsedkyně Rady E. Benešová poděkovala přítomným a v 17.21 hod. jednání Rady ukonči la .

Další jednání Rady Ústavu se bude konat 20. března 2014 od 16.00 hod.

Emilie Benešová

předsedkyně Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
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