
R tf ústav pro studium"". ~ .Pi totalitních režimu

Vážený pan

Praha, 26. 9. 2014
č.]. USTR 609~3/2014
Počet listů: 2

Vážený pane_,

-Ústav-pro studium totalltnlohrežlmů (dále jen "Ústav" nebo "ÚSTR") jako povinný subjekt
dle ustanovení § 2' zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k'informaclrn (dále jen

_"lnfZ" obdržel_doe9.:·L2D1~Lžádost

následujících informaclcituji:

a) ~olik členů a jací členové Vědecké rady ÚSTR oznámili v době od 16. ledna 2014
do 30. dubna 2014 svoji rezignaci z tohoto grémia, jehož existence je přímo

zakotvena \( zákoně (§ 9 odst. 1 písm. e) zákona Č. 18112007Sb.)? Žádám u každé
osoby,. která oznámila své I(ystoúpení z Vědecké rady, sdělení informace, kdy své
vystoupení sdělila, resp. kjakému dni z tohoto grémia vystoupila.

b) .O který normativní či exkekutlVní akt (akty; napf ustanovení v zákoně, vnitřní

předpis Ústavu či usnesení Rady Ústavu, potažmo Vědecké rady Ústavu), kromě
odstoupení některých členů z vlastní iniciativy, se opírá výše uvedené tvrzení, že
Vědecká rada ustavená v červnu 2013 (ve skutečnosti v květnu 2013, s doplněním

tří členů v červnu 2013), "ukončila svoji činnost v dubnu 2014"?
c) Ze zápisu o 3. zasedání Vědecké rady ze dne 6. prosince 2013 (bod 8), podrobněji

pak z pořízeného zvukového záznamu z tohoto zasedání, vyplývá, že k ukončení

svého mandátu měli jednotliví členové Vědecké rady odlišné názory. Které
dokumenty dokládají další výše uvedené tvrzení, že "od ustavujícího jednání
panoval ve Vědecké radě konsenzus, že její funkčníobdobí je z praktických důvodů

shodné s funkčním obdobím ředitelky ÚSTR Pavly Foglové"? Žádám o poskytnutí
všech informací, kterými Ústav disponuje a které správnost uvedeného tvrzení
dokládají.

K žádosti se se povinný subjekt vyjadřuje následujícím způsobem.

Ad a) V době mezí 16. 1. 2014 a 30. 4. 2014 obdržel Ústav 6 rezignací na členství ve
Vědecké radě. Tomáš Vrba a Vilém Prečan oznámili svoji rezignaci 28. 4. 2014,
Adrian Portmann - von Arburg, Ladislav Cabada, Milan Hauner a Petr Pithart
oznámili svoji rezignaci 29. 4. 2013. Data, ke kterým si jednotlivý členové přejí

odstoupit, nejsou v rezignacích vždy uvedena. Většinou se ale odvolávají
k mandátu paní ředitelky Pavly Foglové, tedy k 30. 4. 2014.
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Ad b) Jako normativní akt lze uvést zákon Č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium
totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů.

Dále je možné se odkázat např. na citace z rezignačních dopisů, a to např.: "Ve
shodě s již dříve sdělenými intencemi považuji zmíněným dnem [rozuměj

30.4.2014] svoji práci ve Vědecké radě ÚSTR za skončenou" (Adrian Portmann
von Arburg), " ...protože jsem byl informován o tom, že k 30. dubnu končí Váš
ředitelský mandát, v souladu s dřívějším "čestným slovem" touto cestou rezígnuji na
členství ve vědecké radě ÚSTR. Cítím morální povínnost tak učinít právě do Vašich
rukou, jak bylo prve domluveno" (Ladislav Cabada). Je pravdou, že se na délce
mandátu Vědecká rada neusnesla, ale dle obecné atmosféry jednání jednotlivých
aktéru panovala obecná shoda na mandátu omezeném právě funkcí ředitelky Pavly
Foglové.

Ad c) Povinný subjekt nedisponuje dalšími dokumenty, než těmi, které jsou uvedeny výše
a v dalších již zveřejněných informacích, na které žadatel sám odkazuje.

S pozdravem

Michael Pelíšek
ředitel kanceláře Ústavu
[podepsáno elektronícky]
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