
 
 
 
 
 
 

32. jednání Rady Ústavu pro studium totalitních režimů 
dne 29. dubna 2010 

 
 
Program: 
 

1. Verifikace zápisu z 31. jednání Rady Ústavu 
2. Informace o činnosti Ústavu 
3. Usnesení Senátu 
4. Personální změny Ústavu 
5. Plán činnosti ABS za rok 2010  
6. Pracovněprávní spor s ABS 
7. Různé 

 
Ad 1.: Zápis z 31. jednání Rady Ústavu byl schválen jednomyslně.  

 
Ad 2.: Radě Ústavu byla předložena informace o činnosti Ústavu od minulého 
jednání Rady.  
 
Usnesení č. 01/32/2010 
Rada Ústavu pro studium totalitních režimů podporuje ředitele ÚSTR doc. Jiřího 
Pernese v obnově jednání s vládní dislokační komisí o hledání vhodného centrálního 
objektu pro ÚSTR a ABS formou výběrového řízení. Zároveň se ohrazuje proti 
spekulacím, že by ÚSTR nebo ABS byly při tomto projektu koordinovaném s vládou 
České republiky vedeny jakoukoli jinou motivací, než je zefektivnění provozu ÚSTR a 
ABS a řešení kritické situace s výpovědí pronájmu části ABS z objektu Ministerstva 
vnitra. 
6 pro, 1 proti 
 
P. Benda navrhl usnesení vyjadřující zneklidnění z podceňování ekonomického 
vedení rozpočtové kapitoly ÚSTR. Návrh nebyl přijat. 
3 pro, 3 proti, 1 se zdržel 
 
M. Stehlík navrhl usnesení k předložení materiálu ukazujícího rozpočtové krytí 
kroků nového vedení ÚSTR. 
 
Usnesení č. 02/32/2010 
Rada USTR žádá ředitele o předložení materiálu přehledně definujícího rozpočtové 
dopady kroku nového vedení Ústavu ve srovnání s doposud schváleným rozpočtem 
Ústavu na rok 2010. 
7 pro 
 
 
 



Ad 3.: Usnesení Senátu  
P. Benda navrhl usnesení, že Rada ÚSTR zadá právní analýzu konsorciu právníků. 
Návrh nebyl přijat. 
3 pro, 3 proti , 1 se zdržel 
 
J. Zahradníček navrhl usnesení, že Rada ÚSTR bere usnesení Senátu na vědomí. 
 
Usnesení č. 03/32/2010 
Rada ÚSTR se zabývala usnesením Senátu Parlamentu České republiky z 18. schůze 
dne 23. 4. 2010 k Informaci předsedkyně Rady ÚSTR o současné situaci v Ústavu a 
vzala jej na vědomí. 
4 pro, 3 proti  
 
Ad 4.: Personální změny v Ústavu 
P. Benda navrhl usnesení vyjadřující nesouhlas s odvoláním vedení ÚSTR. Návrh 
nebyl přijat. 
3 pro, 4 proti 
 
Minoritní stanovisko členů Rady ÚSTR N. Kavalírové, Č. Čejky a P. Bendy: 

Tímto vyjadřujeme nesouhlas s odvoláním vedení Ústavu, ke kterému došlo v den 
nástupu doc. Jiřího Pernese do funkce ředitele Ústavu. Jmenovaný postup je v přímém 
rozporu s tím, co doc. Jiří Pernes představil při výběrovém řízení jako své první kroky 
v případě, že bude zvolen do čela Ústavu. Konstatujeme, že jsme tímto způsobem byli 
uvedeni v omyl. 
 Vyzýváme proto  doc. Jiřího Pernese, aby přehodnotil učiněné personální změny a o 
všech dalších podobně razantních krocích informoval vždy Radu předem. Zároveň jej 
vyzýváme, aby důsledně dodržoval zákonné postupy při personálních změnách. 
 Rovněž se ohrazujeme proti tomu, jakým způsobem byly uváděny a průběžně 
měněny důvody k odvolání některých vedoucích zaměstnanců. 
 
Ad 5.: Zpráva o činnosti ABS za rok 2009 
Ředitel ABS předložil Radě Plán činnosti ABS za rok 2010. Rada vzala předložený 
plán na vědomí. 
 
Usnesení č. 04/32/2010 
Rada ÚSTR vzala na vědomí Plán činnosti ABS za rok 2010. 
6 pro (1 člen Rady jednání opustil) 
 
Ad 7.: Různé 
P. Benda navrhl usnesení ohrazující se proti obviněním ÚSTR a ABS ze strany 
ČSSD. 
 
Usnesení č.  05/32/2010 
Rada ÚSTR se důrazně ohrazuje proti obviněním České strany sociálně demokratické 
ze zapojení se ÚSTR nebo ABS do politického předvolebního boje stejně jako proti 
jakémukoliv úkolování ÚSTR nebo ABS od politických stran. 

      5 pro (2 členové Rady opustili jednání) 


