
Zápis z 5. jed náni Rady Ústavu ze dne 9.4. 20 14

~ ústav pro studium
~ totalitních režimů•Čj.: USTR 1-6/2014

Praha , 9. 4. 2014

Počet l i stů : 3

Zápis Z 5. jednání
r

Rady Ustavu pro studium totalitních režimů

Datum a místo zasedání: 9. 4. 20 14, 16.00 hod .

Rada Ústavu: Zdeněk Bárta , Emilie Benešová, Jan Bureš, Lukáš Jelínek, Naděžda

Kavalírová, Michal Uhl

Zápis vyhotov il: Jan Bureš

Program jednání:

1. Schválení programu

2. Verifikace zápisu ze 4. jednání Rady

3. Pohovory s kandidáty na ředitele/ředitelku ÚSTR

4. Vo lba ředitele/ředitelky ÚSTR

Jednání Rady bylo zahájeno v 16:10 hodin.

Ad 1) Schvá len í programu

E. Benešová vyzvala přítomné, aby se vyj ádři l i k navrženému programu .
E. Benešová dala hlasovat o programu .

Usnesení: Program byl sch vál en.

Hlasování: 6 pro (j ednomysln ě )
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Ad 2) Verifikace zápisu ze 4. jednání Rady

E. Benešová dala hlasovat o verifikaci zápisu ze 4. jednání Rady ÚSTR v roce 20 14.

Usnesení: Zápis byl schválen v předloženém znění.

Hlasování: 5 pro (E. Benešová, J. Bureš, L. Jelínek, M. Uhl, Z. Bárta) , I se zdržel (
N. Kavalírová)

Řízení dalšího jed nání Rady se uja l místopředseda Rady Lukáš Jelínek.

A d 3) Pohovory s kandidáty na ředitele/ředitelku ÚST R

Lukáš Jelínek navrhl, aby Rada volila ředitele ÚSTR tajnou volbou.

Usnesení: Volba řed itele Ústavu prob ěhne tajn ě ,

Hlasování : 6-0-0

Jan Bureš navrhl změnu Volebního řá du - paragraf 2, odst. I nově zní: Rada ÚSTR si zvolí
dvoučl ennou Volební komi si, která ze svého středu zvolí předsedu , kom ise oznám í jméno
předsedy ostatním členům Rady ÚSTR.

Usnesení: paragraf 2, od st. 1 Volebníh o řádu zní: "Rada ÚST R si zvolí dvou člennou
Volební komisi, k te rá ze své ho středu zvolí předsedu, komise ozn ámí jméno předsedy

volební komise ostatním členům Rady ÚST R."
Hlas ováni : 6-0-0

Volba č lenů volební komi se : navržen Michal Uhl a Naděžda Kavalírová-ta svou nominaci
odmítla. Předsedkyně Rady navrhla za člena volební komise Jana Bureše.

Usnesení: Rada volí volebn í komisi v tomto slože ní: J an Bureš, M ichal Uhl
Hlas ování: 6-0-0.

Volební komise za své ho předsedu zvolila Mi cha la Uhla (2-0-0)

Pohovor s kand id átkou na funkci řed itele ÚST R paní M uriel Blaive
Micha l Uhl seznámil kandidátku s poučením o průb ěhu volby ředitel e. Kand idátka poučení

porozuměla a vzala jej na vědomí.

V 16,30h začal pohovor s uchazečkou na funk ci řed i t el e ÚSTR paní Muriel Blaivc, který
skonči l v 17,31h.

Pohovor s kandí dátem na funkci ředitele ÚST R panem Ad r ianem Portmannem
Michal Uhl seznámil kandidáta s poučením o průb ěhu volby ředi tele . Kandidát poučení

porozuměl a vza l jej na vědomí.

V 17,37h začal poho vor s uchazečem na funkci ředi te l e ÚST R panem Adrianem Portmannem,
který skonč i l v 18,24h .

Pohovo r s kandidátem na funkci ředitele ÚSTR panem Zdeňkem Hazdl'ou
Michal Uhl seznámil kandidáta s poučenim o průb ěhu volby ředite l e . Kand idát poučení

porozuměl a vza l jej na vědomí.
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V 18,34h začal pohovor s uchazečem na funkci ředitele ÚSTR panem Zde ň kem Hazdrou,
který skonč i l v 19,24h.

Ad 4) Volba ředitele/ředitelky ÚSTR

Prvni kolo volby ředitele ÚSTR začalo v 20:14h a skonči lo v 20 :18h.
S výsledky I . kola volby ředitele ÚSTR seznámil předseda volební komi se Rad y Michal Uhl:
Počet vydaných hlasovacích lístků: 6
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 6
Počet platných hl asů : 6
Počet hlasů pro jednotl ívé kan didáty:
Muriel Blaive: 2
Zdeněk Hazdra: 3
Víktor Meca: O
Adrian Portmann: I
Karel Světnička: O
V I. ko le neb yl žádný kandídát zvolen ředitelem ÚSTR. Do 2. kola volby postupuji tito
kandidáti :

Zdeněk Hazdra:
Muriel Blaive:

3
2

Druhé kolo volby ředitele ÚSTR začalo v 2 1:31 h a skonč i lo v 21:35h.
S výsledk y 2. kola volby ředitele ÚSTR seznámil předseda volební komi se Rady Michal Uhl:
Počet vydaných hlasovacích lístků : 6
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 6
Počet platn ých hlasů: 6
Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty:
Muriel Blaive: 2
Zdeněk Hazdra: 3
Ve 2. kole nebyl žádný kand idát zvolen ředitelem ÚSTR. Do 3. kola volby postupuji tito
kandidáti :

Zdeněk Hazdra:
Muriel Blaive:

3
2

Předsedkyně Rady E. Benešová poděkovala přítomným a v 21:37h ukonči la j ednání Rad y.
Další jednání Rad y Ústavu se bude konat 16. dubna 2014 od 16.00 hod . Jednání Rady se bude
skládat z čás t i veřejné a neveřejné .

tÁ........... .. ........ .. ............ ... ..tJ .
Emilie Benešová

předsedkyně Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
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