
Zápis ze 4. jednání Rady Ústavu ze dne 6. 4. 2016

~ ústav pro studium
~ totalitních režimů•Čj .: USTR 1-4/2016 Praha, 7. dubna 20 16

Počet listů: 4

Zápis ze 4. jednání
,

Rady Ustavu pro studium totalitních režimů

Datum a místo zasedání: 6. 4. 20 16, 16.00 hod. , ÚSTR

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

Kavalirová, Michal Uhl, Eduard Stehlik

Ústav pro studium totalitních režimů: Zdeněk Hazdra, Ondřej Matějka , Michael Pelišek,

Jakub Stránský

Archiv bezpečnostních složek: Světlana Ptáčníková

Z ápis vyhotovila: Jana Lišková

Program jednání:

l. Schválení programu

2. Verifikace zápisu z 3. jednání

3. Kontrola úkolů

4. Různé

Ad 1) Sch válení programu

Předsedkyně Rady Ústavu E. Benešová zahájila v 16.02 hod. 4. jednání Rady ÚSTR
v roce 20 16. Následně přečetla navržený program a vyzvala přítomné , aby se k němu

vyjádří li.

Usnesení: Program byl schválen v předloženém znění.

Hlasováni: 7 pro (j ednomyslně)
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Ad 2) Verifikace zá pisu z 3. jednání Rady

E. Benešová vyzvala č leny Rady k vyjádření připom ínek k zápisu z 3. j edná ní.
Při pominky nebyly vzneseny.

Usnesen í: Rada Ústavu schva luje zá pis z 3. jednání Rady ÚST R v roce 20 16
v před loženém znění.

Hlasování: 5 pro , 2 se zdrž eli

Ad 3) Kontrola úkoll.

Radě Ústavu byl předložen přeh l ed zadaných úko l ů a jeji ch plnění :

~ Zaslat zlome nou a graficky upravenou Výro č ní zprávu za rok 2015 Semitu PČR d o

3 1. 3. 2016.

E. Bene šová konstatov ala sp l něn í tohoto úkolu k 31. 3. 20 16.

Na základě dotazu E. Benešo vé J. Stránský info rmo val členy Rady ÚST R o stavu příprav

nových webových stránek. Sděli l , že první grafický návrh byl zamítnut, nyní se čeká na návrh
nový. P ř i pomn ěl dále, že k první zkušební verzi budou členové Rady ÚSTR přizván i , aby
mohli sděl i t své případné připom ínky a návrh y.

E. Benešová se otáza la, kdy budou Radě ÚST R před loženy Informace o či nnosti za první
čtvrtlet í.

O. Matějka vysvě t l i l , že v současné době teprve probíhají eva luace. lnforrn ace o č i nnosti

budou členům Rady předl oženy na při štim jednání.

Z. Bárta poděkoval E. Benešové a Z. Hazdroví za sepsání úvodního slova k Výroční

zprávě.

Č lenové Rady ÚST R pochválí li grafickou podobu V ýro č n í zprávy ÚSTR a ABS za rok
20 15.

Ad 4) Různé

E. Benešová informovala př itornn é o doručení pravomocn ého rozsudku ve věc i ža loby
A. Portmanna, Od volací instance potvrdila původní rozs udek, který konstatoval, že žalobě

ncm ů ž e být vyhověno.

E. Benešová p ř ipornn ěl a , že včera proběhl o nline chat se S. Ptáční kovou .

S. Ptáčn íková doplníla, že výňatek chat u vyšel dnes v papí rové podobě Blesku, a to
s fotk ou mrt vého Jana Masaryka.

E. Benešová podotkla, že osobně považuje zveřej ň o v á n í fotografií tragicky zesnulých za
neet ické.

S. P táčn í ková sděl i l a, že ABS vždy badate le upozorňuj e, aby s podobn ými archiváliemi
jednali c i t l ivě a s ohledem na pozůsta l é , ni cméně je na odpovědnost i badat el ů , j ak fotografie
i jiné archiválie použijí. AB S není oprávněno jim to zakázat.

2



Z ápis ze 4. jedn ání Rady Ústavu ze dne 6. 4. 20 16

E. Benešová požádala o sdělení , jak v rámcí řešení agend y dle zákona Č. 262/20 I I Sb.
proběhlo jednání z ástupc ů ÚSTR, ABS a Ministers tva obrany u ombudsmanky.

S. Ptáčníková sdělila, že jed nání proběhlo konstruktivně a byl z něj pořízen zápis.
Zároveň na jeho základě paní ombudsmanka vypracovala závěrečné sdělení , ve kterém
konstatovala, že všechny strany dělají , co je v jejich silách, aby byla agenda vyřízena co
nejrychleji. Dále S. Ptáčniková přítomné informovala, že ze statis tik vyplývá, že ABS od
začátku roku zaslal Ministerstvu obrany o 100 stanovisek vic než za stejné období v loňském

roce. Měsíčně zhotoví ABS cca 90 stanovisek.
E. Stehlik doplnil, že pří jednání bylo rovněž dohodnuto přednostně vyřizovat žádosti

staršich ro čn ík ů, pokud je to kapacitně možné, a to nejen žadatele starší 90 let. Dále sděli l , že,
pokud bude rychlost vy řizov án í pokračovat , pro ABS by měla agenda skončit během tohoto
roku č i nejpozději na počátku roku 20 17, pro Ministerstvo obrany pak nejspíš během roku
20 17.

O. Matějka upřesni l, že přednostni vyřizování žádos tí žadatel ů vyššího věku bylo
dohodnu to ve dvou stupních.

E. Benešová se otázala, jak pokračuj e jednání stran rekonstrukce budov ÚSTR a ABS.
Z. Hazdra sděli l, že téma bylo otevřeno na jednání se zástupci Mini sterstva financí.

Vedení ÚSTR akcentuje především získání prost ř edk ů na sanaci budovy ÚSTR, j ejíž
rekonstrukci se snad podaří zaháj it j iž v pří š t ím roce. Prostředky se ÚST R pokusí získat
z OPŽP a z výzvy Zelená úsporám, která má být nově zaměřena i na státní instituce.

S. Ptáčn í ková doplnila, že oh l edně Kanic se nabízí několik variant řešen í : I) najít novou
budovu v Brně, 2) strhnout dosavadní budovu v Kanicí ch, při zachování depozitáře

v podzemí, a postavit novu administrat ivní budovu hned vedle; 3) odstranit azbest a skelet
budovy vyplnit železobetonem; 4) získat pozemek v Brn ě a postavit na něm novou budovu.
Všechn y tyto návrhy byly před loženy firm ě PrcArk, která se zabývá správou archivních
budov, se žádos tí o vypracováni odbomé studíe a předběžné kalkulace. Na základě toho bylo
zj i š těno , že úprava navrhované budovy v centru Bma je přibli žn ě stej ně nákladná jako
výstav ba nové budovy tzv. "na zelené louce" (190 míl. Kč). Varía nta počítající pouze
s výstavbou nové administrativní budovy v Kanicích je o 90 mil. Kč l evněj ší. Zástupci
Ministerstva financí bylí seznámeni se všemi variantami a vznesli dotaz, jaké by bylo
v pří padě přestěhování ABS do Bma využití budovy v Kanicích. S touto problematikou se
S. Ptáčníková obrátí v nejbli žších dnech na Úřad pro zastupování státu ve věcech

majetkovýc h a zeptá se, zda by nem ěl pro budovu v Kanicích nějaké využi tí. Soudí však, že
varianta počítaj í cí s přístavbou administrativní budovy v Kanicích se jeví j ako nej reálnější.

Z. Hazdra doplnil, že jednání probíhaj í s tím cílem, aby rekonstrukce budovy ÚSTR
proběhla pokud možno v roce 20 17. Budova ABS bude předmětem jednání na rok 20 18, ať už
bude schválena kterákoliv z navrhovaných variant řešení.

Z. Bárta se otázal E. Stehlíka , jak postoupilo schvalování novel y zákona Č . 262/2011,
které má zajist it finanční odměny pro členy Etické komi se.

E. Steh lík sděl i l , že novela se nachází ve druhém čtení.

E. Benešová požádala o informace k připravovaným akcím.
Z. Hazdra přítomným připo rnn ěl , že 19. 4. proběhne prezentace Muzea varšavského

povstání. O den později se uskutečn í vemisáž výstavy Politika a svědomi, která byla
vytvořena pro Česká centra a je věnována osobnosti Václava Havla. K této výstavě vznikne
i anglická jazyková mutace, která bude prezentována v zahraničí. Dále připomněl , že 24. 5.
proběhne vemisáž výstavy Perzekuc e selského stavu v Národním zemědělském muzeu pod
záštitou mini stra zemědělstv í M. Jurečky . Sd ěli l dále, že paralelně s touto výstavou bude
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vytvořena i její panelová podoba, která bud e v regionálních obměnách vys tavována mim o
Prahu. Z akcí připravovaných na druhou polovinu roku vyzdvihl Z. Hazdra konferenci , která
se bude věnovat Jáchymovu jako místu pamět i .

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádný další podnět do diskuze, ukonči l a předsedkyně

Rady ÚSTR v 16.27 jednání.

Další jedn áni Rad y Ústavu se bude konat dne ll. května 20 16 v 16.00 hodin.

Za správnos t: . . .. .

Emilie Benešová
předsedkyně Rad y Ústavu pro studium totalitních režimů
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