
 
 
 
 
 
 
26. jednání Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, dne 25. listopadu 
2009 

 
 
Program: 

1. Verifikace zápisu z 25. jednání Rady Ústavu 
2. Informace o činnosti Ústavu 
3. Vypovězení nájemní smlouvy Archivu z objektu Střelničná 10, Praha – Kobylisy 
4. Plán činnosti Ústavu na rok 2010 
5. Informace o činnosti Archivu 
6. Různé 

6.1.  Předložená výzva S. Pence 
 
 

Ad 1.: Zápis z 25. jednání Rady Ústavu byl schválen jednomyslně.  
 
Ad 2.: Radě Ústavu byla předložena informace o činnosti Ústavu od minulého 
jednání Rady.  

 
Ad 3.: K vypovězení nájemní smlouvy Archivu z Kobylis vydala Rada následující 
usnesení: 
 
Rada Ústavu pro studium totalitních režimů: 

 zásadně nesouhlasí s jednostranným vypovězením nájemní smlouvy mezi 
Zařízením služeb pro Ministerstvo vnitra ČR a Archivem bezpečnostních složek 
ČR z objektu Střelničná 10, Praha – Kobylisy k 31. 12. 2009, a plánem vystěhovat 
klíčové oddělení Archivu do mimopražského objektu ve Svojšicích 

 konstatuje, že tento krok byl učiněn uprostřed probíhajících jednání mezi 
Ministerstvem vnitra, Úřadem pro zahraniční styky a informace, který 
v předmětném objektu sídlí, Archivem bezpečnostních složek a Ústavem pro 
studium totalitních režimů o řešení vzniklé situace a porušuje dosavadní ústní 
dohody 

 uvádí, že v současnosti probíhají intenzivní jednání ve spolupráci s Vládní 
dislokační komisí o sestěhování Archivu bezpečnostních složek a Ústavu pro 
studium totalitních režimů do jedné budovy, a to v horizontu příštího a 
přespříštího roku; dvojí stěhování Oddělení operativních svazků kontrarozvědky 
a vyšetřovacích svazků, které sídlí v objektu Střelničná a spravuje svazkové 
fondy v rozsahu 4 500 bm, v takto krátkém čase za sebou by nejen mohlo 
podstatně omezit přístup veřejnosti k těmto archiváliím, ale ohrozí i zákonné 
povinnosti Archivu bezpečnostních složek ve vztahu ke zpravodajským službám 
ČR (včetně ÚZSI) a orgánům činným v trestním řízení, o nekoncepčnosti a 
finanční náročnosti uvedeného postupu ani nemluvě 



 vyzývá vedení Ministerstva vnitra ČR k návratu za jednací stůl a hledání 
takového řešení, které umožní řádný chod jak Úřadu pro zahraniční styky a 
informace, tak Archivu bezpečnostních složek. 

7 pro 
  

Ad 4.: Rada Ústavu schválila plán činnosti Ústavu na rok 2010 
  
 6 pro  1 proti 
  

Ad 5.: Radě Ústavu byla předložena Informace o činnosti Archivu. 
 
Ad 6.1.: K předložené výzvě S. Pence přijala Rada Ústavu následující usnesení: 
 
Rada Ústavu pro studium totalitních režimů nepovažuje vydání a prezentaci 
publikace „Občanské fórum, den první“ včetně informací v ní obsažených za 
„manažerské a profesní selhání“ ze strany Ústavu pro studium totalitních režimů. 
Rada Ústavu zve signatáře petice ze 17. 11. 2009 k návštěvě Ústavu pro studium 
totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, aby se mohli seznámit se 
skutečným chodem a výsledky obou těchto institucí. 
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