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Zápis ze 7. jednáni Rady Ústavu ze dne 22. 4. 2014

ústav pro studium
totalitních režimů

Čj.: USTR 1-8/2014

Praha, 22. dubna 2014

Počet li stů: 3

Zápis ze 7., neveřejného jednání
,

Rady Ustavu pro studium totalitních režimů

Datum a místo zasedání: 22. 4. 2014, 13.00 hod.

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

Omluveni: Naděžda Kava1irová

Ústav pro stud ium totalitních režimů : Michael Pelišek

Č:\s t í jednání přítomní: Pavla Foglová, Zdeněk Hazdra, Jakub Stránský

Zápís vyhotovila: Jana Klimová

Program jednání:

l. Jmenováni nového ředitele Ústavu

Předsedkyně Rady Ústavu E. Benešová uvítala přítomné a ve 13.00 hod. zaháj ila jednáni,
jehož jediným bodem bylo jmenování ředitele Ústavu pro studium totalitních rež imů. Zároveň

E. Benešová omluvila nepří tomnost N. Kavalirové, která se z důvodu jednání v Senátu
Parlamentu České republiky nemohla jednání Rady Ústavu zúčastnit.

E. Benešová dala hlasovat o programu v před loženém znění.

Usnesení: Program byl schválen.

Hlasování: 5 pro (j ednomyslně)
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E. Benešová předestřela form ální postup jmenování nového ředitel e Z. Hazdry.
r. Foglová mu si nej prve k 30 . 4 . 20 14 odvolat Z. Hazdru z fun kce I . náměstka , nás l edně

podat taktéž k 30. 4 . 20 14 vlastni rezignaci . Rad a poté jmenuje Z. Hazdru ředitelem k 1. 5.
20 14.

M. Pelí šek předložil Radě Ústav u potřebné dokumenty - jmenovací dekret a j eho dod atek,
který právně nahrazuj e pracovni smlouvu, dál e pracovni n ápl ň a platový výměr ředi tele .

E. Benešová veškeré materiály přitomným pře č etla a vyzvala j e k připadným

pozrn ě ň ovacím návrhům.

Po krátké rozpravě členové Rad y Ústavu od souhlasili navržené zněn í předlo ž en ý ch

dokumentů .

l Ve 13.20 hod. byla na j ednánípiizvána P. Foglo vá/

P. Foglová předlo ži la odvolání Z. Hazdry z funkce I. náměstka ředitelky Ústavu platné od
30. 4.20 14 . Nás l edně P. Foglová přede všemi podepsala svou rezignaci k 30. 4 . 20 14 na post
řed itelky Ústavu , kterou předala předsedkyni Rady.

E. Ben ešová přečetla rezignaci přítomným č len ů m Rady.

Usnesen í: Rada Ústavu bere re zignaci na vědomí.

Hlasování : 5 pro (jednomysln ě )

E. Benešov á stv rdila p řij eti rezignace P. Foglové svým podpisem .
Násl edně si jednotliví členové Rady Ústavu vzali slovo, ab y vyj ádři l i své poděkování

P. Fog lové za jej i ročn i p ů soben í v Ústavu za velmi obtí žných podmínek.

IP. Foglová Opl/Slila zasedáni re 13.37 hod. Náslcdně byl kjedn áni piizván J Stránsky/

Rada Ústavu projednala s J. Strán ským eko no mické mo žnosti v otázce výše platu nového
řed itele .

l Ve 13.-17 hod. opustil J. Stránsky jedn áni/

Po krátk é diskuzi stanovila Rada Ústavu plat nového řed i tele v celko vé výš i 72 tis. Kč
hrub ého měsíčně.

l Ve 1-1.00 hod. byl k jednání piizván Z. Hazdra/

E. Benešová oznámila Z. Hazdrovi, že byl k 30. 4. 20 14 od volán z funkce I. náměstka

řed i telky Ústavu. Vzápět í Z. Hazdru předsedkyn ě Rady informovala, že byl na minu lém
jedn ání Rad y Ústavu zvolen do funk ce řed i tele . Sděl i la mu rovněž , že jmenovací dekret b yl
vyhotov en s platno stí od I. 5. 20 14 .

Z. Hazdra souhlas il se jmenován ím k I. 5. 20 14 a stvrdil, že byl sez náme n s nápln í práce.

E. Benešová sděl i l a Z. Hazdrovi navrženou výš i platu.
Z. Hazdra s ní vys lov il souhlas .
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Usnesení: Rada Ústavu v souladu se zněn ím § 9 od st. 1 písm. b zákona č , 181/200 7 Sb.
jmenuje do funkce ředitele Ústavu pro stud ium totalitních režimů Mgr. Zdeňka Hazdru ,
Ph. D. s platností od I. května 2014.

Hlasování: 4 pro (Z. Bárt a, E. Benešová, J. Bureš, L. Jelínek), I se zdržel (M . Uhl)

E. Benešová í Z. Hazdra podepsa li jmenovací dekret řed itele Ústavu včetně příslušných

pří loh .

Rada Ústavu pogratulovala Z. Hazdrovi ke jmenování a popřála mu do budoucna vše
dobré.

/Z Hazdra ve 1-1.23 hod. opustil j edn áni/

L. Jelínek navrh l zveřej n i t na webových stránkách Ústavu poděkování Rady všem
kand ídátům na ředí tele Ústavu.

Usnesení: Rada Ústavu ukládá řed itelce Ústavu , aby doporu čeným do pisem zasla la
jednotlívým kandidátům na post ředitele Ústavu zpět originály veškerýc h dokumentů ,

které předložili v průběhu výběrového řízení.

Hlasování : 5 pro (jednomyslně)

Usnesení: Rada ÚST R děkuje všem uchazečům o funkci ředitele ÚST R za poskytnuté
materiá ly, zpracované pí semné koncepce a jejich obhajobu.

Hlasování: 5 pro (j ednomyslně)

E. Benešová poděkovala vše m pří tomným a v 14.32 hod. ukončila jednáni Rady Ústavu.

Další, veřej né jedn ání Rady Ústavu se bud e konat formou výjezdního zasedání v Kanicích
ve dnech 29 . - 30. května 20 14.

... ..j,cJ .
Emílie Benešová

předsedkyně Rady Ústavu pro studíum tota litních re žim ů

. 'é~t(cnc-Jza spravnost: .

Jana Klímová
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