
 
 
 
 
 
 

30. jednání Rady Ústavu pro studium totalitních režimů 
dne 2. března 2010 

 
 
Program: 
 

1. Verifikace zápisu z 28. a 29. jednání Rady Ústavu 
2. Informace o činnosti Ústavu 
3. Státní závěrečný účet 
4. Další vývoj Ústavu 
5. Různé 

5.1. žaloba P. Z. proti rozhodnutí Rady Ústavu 
 

 
Ad 1.: Zápis z 28. jednání Rady Ústavu byl schválen.  
5 pro, 2 se zdržel 

      Zápis z 29. jednání Rady Ústavu byl schválen. 
5 pro, 2 se zdržel 

 
Ad 2.: Radě Ústavu byla předložena informace o činnosti Ústavu od minulého 
jednání Rady.  
 
Ad 3.: Rada Ústavu schválila podklady pro koncept návrhu závěrečného účtu 
kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů za rok 2009.  
 
Ad 4.: P. Benda podal návrh na vyhlášení nového výběrového řízení na pozici 
ředitele ÚSTR. Návrh nebyl přijat. 
3 pro, 4 proti 
 
Minoritní stanovisko členů Rady ÚSTR N. Kavalírové, Č. Čejky a P. Bendy: 
Tímto vyjadřujeme zásadní znepokojení s výběrem kandidáta na funkci ředitele Ústavu 
pro studium totalitních režimů. V průběhu výběrového řízení Radě Ústavu nebyly známy 
všechny skutečnosti o působení kandidáta v době komunistické totalitní moci, především 
navštěvování Večerní univerzity marxismu-leninismu a publikační činnosti, v niž je 
oslavován komunistický puč v únoru 1948. 
 
Ad 5: Rada projednala žalobu pana P. Z. proti rozhodnutí Rady ÚSTR č. j. UST-
241-2/2009 a přijala následující usnesení: 
Usnesení č.  01/30/2010 Rady Ústavu pro studium totalitních režimů ze dne 2. 3. 2010  
ve  věci žaloby pana P. Z. proti rozhodnutí Rady Ústavu č. j. UST-241-2/2009       ze dne 
12. srpna 2009 



Na základě vyrozumění o výše uvedené žalobě a po opakovaném přezkoumání věci – 
žádosti pana P. Z. o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., konkrétně kopií 
dokumentů z fondů vyšetřovacích komisí 17. listopadu, rozhodla rada Ústavu takto: 

1. Výše uvedené rozhodnutí Rady o odvolání pana P. Z. v dané věci se ruší ve 
zkráceném přezkumném řízení podle § 98 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Městský soud v Praze bude v souladu s § 62 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní 
řád správní, ve znění pozdějších předpisů, vyrozuměn 

 a) o vydaném rozhodnutí (bod 1) 

 b) o záměru poskytnout žadateli požadované informace. 

     3. Informace budou žadateli poskytnuty. 

     6 pro, 1 se zdržel 
 


