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ROZHODNUTí

Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen "Ústav" nebo "ÚSTR") jako povinný subjekt
dle ustanovení § 2 zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném řlstupu k informacím (dále len
"InfZ" obdržel dne 1. 12.2014 žádost pana

(dále jen "žadatel"),
informací obsahující 10 různých strukturovaných dotazů.

Ústav žádost posoudil a v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ rozhodl takto:

Žádost o poskytnutí informací se částečně odmítá.

Odůvodnění:

Žadatel požaduje poskytnutí následujících informací, cituji:

1. Na 15. jednání Rady Ústavu dne 25. listopadu 2014 byl projednán protokol Archivní
správy Ministerstva vnitra o kontrole, provedené patrně od 30. července 2014 do 2.
října 2014 v Archivu bezpečnostních složek (dále jen "Archiv''). Protokol, kterému je
podle ústního sdělení místopředsedy Rady Ústavu Lukáše Jelínka přiděleno čj.
USTR-19410/2014, byl Ústavu předložen ředitelkou Archivu Světlanou Ptéěnlkovou

a byl Radou projednán v rámci bodu "Kontrola úkolů". Žádám o poskytnutí
protokolu, včetně všech případných příloh.

2. Žádám o sdělení všech inventárních jednotek (sígnatur), které byly předmětem

kontroly v rámcí porovnání originálu archiválie s její digitální kopií.
3. Kolik inventárních jednotek se stalo předmětem kontroly v rámci porovnání originálu

archiválie s její digitální kopií?
4. V rámci pokusu současného vedení Ústavu a Archivu o zavedení nového

Organizačního řádu, který má přejít v účinnost k 1. dubnu 2015, lze zároveň počítat

se značnými změnami v systému systematizovaných míst v obou organizačních

složkách státu. Žádám o poskytnutí aktuálního přehledu systematizovaných míst
Ústavu. Z přehledu musí být patrné následující údaje: počet systematizovaných
míst v každém organizačním útvaru/úseku, ke dni zpracování této žádosti počet
skutečně obsazených míst a počet míst neobsazených (volných).
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5. Žádám o poskytnutí aktuálního přehledu systematizovaných míst Archivu.
Z přehledu must být patrné následující údaje: počet systematizovaných míst
v každém organizačním útvaru/úseku, ke dni zpracování této žádosti počet

skutečně obsazených míst a počet míst neobsazených (volných).
6. Žádám o poskytnutí nejnovější verze navrženého nového systému

systematizovaných míst Ústavu, který se týká stavu po účinnosti nového
Organizačního řádu Ústavu. Z přehledu musí být patrné následující údaje: počet
systematizovaných míst v každém organizačním útvaru/úseku. Zároveň žádám
o poskytnutí všech dalších písemných podkladů, které se vztahují na sestavování
návrhu nového systému systematizovaných míst Ústavu, který se týká stavu
po účinností nového Organizačního řádu Ústavu (např. vyjádření došlá v rámcí
připomínkového řízení).

7. Žádám o poskytnutí nejnovější verze navrženého nového systému
systematizovaných míst Archivu, který se týká stavu po účinnosti nového
Organízačního řádu Archivu. Z přehledu musí být patrné následující údaje: počet
systematizovaných míst v každém organizačním útvaru/úseku. Zároveň žádám
o poskytnutí všech dalších písemných podkladů, které se vztahují na sestavování
návrhu nového systému systematizovaných míst Archivu, který se týká stavu
po účinností nového Organízačního řádu Archivu (např. vyjádření došlá v rámci
připomínkového řízení).

8. Z ústního vyjádření ředitele Kanceláře Ústavu Michaela Pelíška na 15. jednání
Rady Ústavu dne 25. lístopadu 2014 jednoznačně vyplývá, že v Ústavu jsou
uložena prohlášení o střetu zájmů veřejných funkcionářů Ústavu. Vzhledem
k vymezení pojmu "veřejný funkcionář" dle usl. § 2 odst. 2 písm. c) a d) zákona
o střetu zájmů nemůže být pochyb o tom, že vedoucí zaměstnanci Ústavu a jemu
podřízeného Archivu bezpečnostních složek, kteří jsou zařazeni do 2. až 4. stupně
řízení, jsou podle zákona o střetu zájmů povinní pravídelně vyplňovat a odevzdávat
prohlášení. Nehledě na to, zda tito zaměstnanci v minulostí odevzdávalí svá
prohlášení orgánu, který je k vedení regístru podle zákona zmocněn či níkolív,
žádám tímto o poskytnutí všech prohlášení odevzdaných v rámcí plnění ust. § 7 až
11 zákona o střetu zájmů, kterýmí Ústav dísponuje od následujících osob: Pavla
Foglová (ředítelka Ústavu od 10. dubna 2013 do 30. dubna 2014), Zdeněk Hazdra
(1. náměstek ředitelky ÚSTR od dubna 2013 do 30. dubna 2014, od 1. květm;12014
vykonávající funkci ředitele ÚSTR), Ondřej Matějka (od 1. června 2014 1. náměstek
ředitele ÚSTR), Jakub Stránský (od února 2014 náměstek ředitelky/ředítele ÚSTR
pro ekonomiku, provoz a informatíku), Michael Pelíšek (od dubna 2013 ředítel

Kanceláře ÚSTR), Světlana Ptáčníková (od dubna 2013 ředitelkou Archivu
bezpečnostních složek) a Petr Zeman (od dubna 2013 zástupce ředitelky Archivu
bezpečnostních složek). Vzhledem k skutečnosti, že se na uvedené osoby
nepochybně vztahuje právo občanů nahlížet do jejich prohlášení o střetu zájmů

(a dále vzhledem ke skutečnosti, že jsem o nahlížení do těchto prohlášení již
původně požádal žádostí z 24. září 2014, avšak doposud bez výsledku), očekávám,

že výše žádaná prohlášení budou poskytnuty v podobě prosté kopie, bez
začerňování některých pasáží.

9. Z informačního systému české justice vyplývá, že původní rozsudek Obvodního
soudu pro Prahu 3 ve věci žaloby Mgr. Daniela Hermana proti ČR - Ústavu pro
studíum totalítních režimů, byl na vyžádání odvolacího soudu Obvodním soudem
pro Prahu 3 přepracován a v novém znění zaslán odvolacímu soudu. Byl
přepracovaný soudní rozsudek ve výše uvedené věci zaslán též Ústavu?
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10.Pokud odpověď na dotaz výše zní "ano", anebo pokud si Ústav přepracovaný
soudní rozsudek opatřil sám, žádám o poskytnutí přepracovaného soudního
rozsudku ve výše uvedené věci.

K žádosti se povinný subjekt vyjadřuje následujícím způsobem.

Ad 1. Ústav má za to, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti.
Kontrolovaným subjektem je Archiv bezpečnostních složek, kontrolujícím
Ministerstvo vnitra. Lze tedy odkázat na § 11 odst. 2 písm. c) InfZ. Dle informací,
které má Ústav k dispozici, nelze navíc protokol Archivni správy Ministerstva vnitra
o kontrole, provedené v letních měsících toho roku, pokládat za definitivní. Proti
znění protokolu podal Archiv bezpečnostních složek námitku.

Ad 2. Viz odpověď na dotaz Č. 1 výše.

Ad 3. Viz odpověď na dotaz Č. 1 výše.

Ad 4. Ústav má rozpočet stanovený pro 130 systemizovaných míst. K9. 12. 2014
v Ústavu pracuje 126 zaměstnanců. Organizačni rozděleni systemizovaných míst
do jednotlivých útvarů považuje Ústav za informaci vztahující se výlučně k vnitřním
pokynům a personálním předpisům povinného subjektu podle § 11 odst. 1 písm. a)
InfZ. Pokud žadatel tuto informaci požaduje za účelem zjištění počtu volných
pracovních míst, Ústav žadatele může odkázat na rubriku "volné pracovní pozice"
na webu Ústavu, kde jsou zveřejňována vypisovaná výběrová řízení.

Ad 5. Ústav může žadateli sdělit, že rozpočet Archivu bezpečnostních složek je
stanovený pro 127 systemizovaných míst. Další požadované informace se
nevztahují k působnosti Ústavu, Ústav těmito informacemi nedisponuje a žadateli
tak bohužel nemůže vyhovět.

Ad 6. Organizační rozdělení systemizovaných míst do jednotlivých útvarů považuje Ústav
za informaci vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům

povinného subjektu podle § 11 odst. 1 písm. a) InfZ.

Ad 7. Požadované informace se nevztahují k působnosti Ústavu, Ústav těmito

informacemi nedisponuje a žadateli tak bohužel nemůže vyhovět.

Ad 8. Ústav má za to, že se jedná o informace, které by se měly poskytovat v režimu
zákona o střetu zájmů, nikoliv podle InfZ. Jelikož se však poskytnutí čestných

prohlášení v režimu zákona o střetu zájmů v současné době jeví jako nemožné,
povinný subjekt žadateli s ohledem na zásadu transparentního a vstřícného

fungování státní správy, poskytuje všechna čestná prohlášení osob dle žádosti
v režimu InfZ, a to jako přílohu Č. 1. S ohledem na § 8b písm. odst. 3 a § 12 InfZ
provedl povinný subjekt anonymizaci přesného data narození dotčených osob,
přičemž ponechal informaci o roku jejich narození. Jak již Ústav žadateli na základě

žádosti ze dne 9. 11. 2014 sdělil, prohlášení Jakuba Stránského a Ondřeje Matějky

neexistují.

Ad 9. Opravené usnesení bylo zasláno právnímu zástupci Ústavu.
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Ad 10.0pravené usnesení povinný subjekt poskytuje žadateli jako přílohu Č. 2. S ohledem
na § 8b písm. odst. 3 a § 12 InfZ provedl povinný subjekt anonymizaci přesného

data narození a přesné adresy trvalého pobytu, přičemž ponechal informaci o roku
narození a obci trvalého pobytu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od oznámení tohoto
rozhodnutí, a to nadřízenému orgánu prostřednictvím orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

Michael Pelíšek
ředitel kanceláře Ústavu
[podepsáno elektronicky]
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Příloha tó:: USF353!2008
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Pruhh,uji, že v období uvedeném v ~,i.'ti 1. bodu C jsem clo",."ho vbstnktví n,bú dn
."paIeI'Hého jm~ní ma nždů J1~byl

a) vl8glaicki noh" j inf. věcná ptáva l< ncmovltostcm. které j,'Oll pr'.dm~lcm cvidová,,,
v kallliarU nenlOvilo,t i, pudle úd"jG hta"tn, ncm()vit",:i
G'fz> dm' vl,,]oi""'; " P'" "m" <I'd "ve,k _ vb,"i" "1'<>1""1",,,;1 ,"wb."" "jl,- _,,,,,Invl,,", ,;d,eI,o :,",11" ''''''o
'""id"'!h, ,jlTI"'" '"'''''lOl

IZpG,,,,, n:lhY\('-1

' ,

1~ -I
. .....=:J

-'p.:eLla VKč

~ .

! D;-uh vlastnictví
,
~

I--r

11~~l~lD'Uh---TCC;;CCC:;;;;;O;;;C

~ ucmovuosu

b) vlastnicktI pl'lí"n k v~"om movitým, jiná právll ll~ho jin0 m~etto"é hodnoty. j~ji~hl
w"hmná c~na přesáhla ~:\,;!ku 500 (jOl) Kč
(,tú 'ohOi" ,,,uh:r.lI " n"~p"'iti""ji ""i, ,do.-" "'""" ji,é ""';"1''''1 0""L1".1'. kji"" "n" i' nIY,'; ,," 25 DOG 1'<)

[E'Cí1fJ
~O I. O Název
, J. 1

C-- 2.!
~--=:I[
i. _H
L-- _~

JCena v Kč

I

~-

~ ..1._.~e.". avxe 'I1---1
\ -I

=c=_~.--
t-==..

cl cenllé papíry nebo pr,hu Stlim; "pajená podl<> Zliko'liI 0, 591fi 992 Sb., Ocerulýeh
p"pirc:oh, ve zněnl rozděj"ch př~dp~3li, pokud eeikcvá v~'se kupní ceny cenn}ch rapír" od
jednoho Cmil""la nebo pdv'~; nimi spojených v d(}b~ nabylí přesahuje fú~lku 'in 000 Kf
aneho óHku iOO 000 Kč v rNrad~ více ~mitentu

1",nc'E"[1'J'-
I-ANOTO Dmh

1

..

L

~ '.1
1 3.1c .
: :]--



,. ; 'I" - ,-' o,.

d) jiný pllclíl v obehoc1ní spok~n~,\i n~2.i" uved~n v písmenu c), pukuJ hodnota tohoto
podílu prc,ahuje Částku 50 000 Kč anebo ~:i"tkll 1OD 000 j(,.", jd~·1i Q pod,ly u více
ohehodni~h "polcčn(\~ti



IV,
Oznámení o pr;j[w~ch, darech ~ zúvazcteh

rs II od'l. J2oGst.lúlwm,)

I'rahbšu.1i, i" v obdnhí uyc,l.ném " <"ástJ I. bllJU C J,"m

a) z;gbl rell~žit,; příjmy nebo jiné majetkové výhody, zejm"n" dary, s výjimkou d",-;]
uvedoných Vozn:"reni () m"jdku nahylern Vprubč!1u výkoilll funkce podk t'ást; liL,
odw.<;ny, phjm]" Zp"dmklldsh' nebo jin,; samoslatné vl1děk~né č·inLw~'i. di ,úlcmly ne b
jiné piijmy z "čast; nebo činIlosti v právnických osob"ch prQvozujidd pednlbtelsko'"
činEost, jej ieh 1. ,nuhmná vý,;e přcsúhln v kal~",IMnjm mce i 00 000 Kč
I'" "",,;,,; ,H;"", oe", jinou"''',i''',,"o" ')iWó" '~pm "nI" ,,101 1l"I'''''",""i rIaL ""nc,,-, ",I, o ""[',, at,dito",' ""
'tc"'; c,"voreJ")- r,"",i'"", r.dro' ..,0",'1"",,; ,.vYk"",,,, ruo!ce, p"Jic "hi"",," oea'",'" p',·,jphu; Jn ,,,I,","
,"ul,,,.,,, ,,' "","p,,';:h"j' "".", jejich! """ ie ".150 I'" 1(1 ('('Ill:i)

b) měl n~sphcon~ finanční závazky, zejme",' půjčky, ú"~ry, n<ij~mL1e, závazky ze ~mlomy o
rrájmu s rriLvem kuujl~ neho gl1l~~~t,,~ ziivazky, j~j i~h;_ sDulunná V)'ŠC přesáhla

k 31. prosinci k~l"ndúfnHlG roku, 7" nějž se ,nnámenL pod';'v!'., čó.,tkn 100 oon Kc

r------

Počet vyplněný"h stran,

. výš~,' Kc Jméno/název -;čřitc!c---::::;

~~---l
,

1

P!nhla!;\iji, -je jsem údJje uvedl úpJlltupw\'djv~.

dno:



/'

,f j/:

1[: 'lil'L01I

'" , ,.."

CESTNE PROHLASENl
Uzuémeuí o [iaýeh vykonávaných tin'''mtech,

nf,mimc"í fl rmljetku nabytém v průběhu výkonu funkce
a oznámení o příjmech, ,brcch II dva~.dch p,u.h\vanoí veřejným funkcieuářcm

rnule zákona 1'. 159/2006 Sb" o střetu zájmů, YC zněalzákunn Č. 21fi!200S Sh. (dálejen
"Z:\kflll")

L
Všeobecné údaje

(~13 odst. 1 zákona)

A. Jméno, popř. jména, pi'ijmení a datum na ..nuni veřejného funkcionáře

Jméno. popř. jména, ,~~"~"~')~?~"-;:I'/~l!-~'~'~'~~~~~~~~~~~~~~~~Přijmení ---.1-/ Ii.z 0-<' ,1
" Datum narozeni L ~r,p:;

Název
Sídlo
1d~llli Iikačn í či,1 O
Vvkonávaná funkce

C. Ohdohi, za které se čestné prohlášení podává

n. Evidenčníorgán



II.
Oznámení o jiných vykouavaných činnostech

(§ 9 a 12 odst. 1 zákona)

Pťohla\llji, j~ I' obdob! uvcdcučm ,- části Lbodu C jsem

7.plLWh u miste výkonu
podnikánl/výdólcčnc či I1n",;L1

NF:
ANO

o
,O

~__ I
~-

t
hl h}1 společuikem nebo členem právnické nsnhy provozující podnikatelskou činnost

i\E
AI\O Chamk len sti ka

Masti ve
SIdlo.umistěni

I.
2.
3. i

cl byl statutárním orgállem nebo členem statutárnihn orgánu, členem řídícího, dozorčího

Llťho kOlllrolniho orgánu právnické osoby, pr<lvn'/l~id podnikatelskou činnost

NE
ANO

-----
'12J
O Charakteristika

orgánu
Obchodní
firma/název

Sídlo/um i~lČlli ldentifikučnl

číslo

!
J

J) vykonával další činnost v pracovněpriLvnim nebo obdobném vztahu ,.,,,h,, ve služebním
pomč]'\[. ,-cdlc Vl.lahll nebo poměru, v nčmž působiljako vdejn) funkcionář

I. f=::::::~~f~~2.
3.

NF.
ANO

--

-

--
*-, .. <

161
O Ch"-'aktel

činnosti

obdlOdL"f'---'''S'fJi''Co/iInlistění
fjnna/ná/ev ! organizační

složkv

Identifikační

číslo



•.. , ."

liL
Oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu i'unkce

(§ ic a 12 odst. 2 zákona]

Prnhlašuji, že, ohdohí uve<l~n~m ,i'lÍ~tí L hodu C jsem do svého vlasruietvf nebo do
spulcčného jmční manželi] nabyl

<ll da~l"'ckú nebo jiná věcná práva k uemovitostem, které jsa li přcdmčtcm evidováni
v katastru nemovitostl. podle údajů katastru ncmovitnsu
Uo'o <Ind, vl",,,,,,,,·, " P'" "rLlo "čel "'ode - da"dk. 'l'C'!lI,lunik , "v,J"im vi'" 'poluvhL<tnickóho pnlilu ,,00
'poicčnóbojm"',; n1O,'lo1ll)

! Nf. lSI
D I Druh

--_..

i\NO Druh vlastnicrvi Cena v Kč Způsob nabytí
, nemovitcsti
r -

l. ,
~ ---- ~

2.
~ ~ .._----

3. !

bl vlastn leká ptá va k věcem mU\' iI;:'lll, ji Il~ práva nebe jiné majetkové hodnoty, jejichž
sOllhrnná Cena přesáhla částku 500 000 Kč

IJo tohoto ,ouhrnll '" ''''"poě''""aj; 'i,'ci 1\1'01'" ,d.,o j 'ni ''''.lelkl''',' oudnul)'. j"jich, "naj, nitii "c" 25 000 Ke!

C~lla v Kč I Způsob nabyti
I.
2.
3.
4.
5. J

Cena v Kč

,

L3.
4.
,.

cl cenné papiry nebo pd\a S nim) spojená podle zákona Č, 59iii992 Sh.. (j cenných
parire~h, v~ znění pozdčjštch předpisů, pokud celková v}'-,e kupni ~~IlY ~tnných piipirú od
jednoho emitenta nebo práv s nimi ~pojcTl;~h v dubl' nabyti přesahuje částku 50 000 Kč

anebo částku [()O 000 Kč v pfípiidě vice emitentů

NE IZJ
A:'/O O Druh

I.
2.



f"):'jf~ , •. :- -,tl.;,) -,
•

I

I

'ildclltifikačlli
dslo

cl} jiný podrl \ obchodní společnosti než Je uveden \ písmenu r;), pokud hodnota tohoto
podílu přesahuje č~oll", 50 IJDO Kč anebo částku 100 000 Kč, jde-li o podíly II vice
ubthocll1ich spoldllosti

I ;~~) ~I Obchcdnijmcno/nézev

1. , .=~~~~~~~t;=±J ..



IV.
Oznámenf II pfijmech, unrech a závazcích

(§ J I odst. 12 ()d~t. 2 zákona)

Prohlašuji, '~ť \' ubdohí uvedené", \' části 1. hodu C jSl'm

a) získal pcnčžiré piij my nebo jiné 'najelkovc výhody. /.cjména dary, s vyjimkou darů

uvedených v oznámeni o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce podle části lIL
odmčny, příjmy z podni karclské 11~ho j iné sarmistatnc výdělečné činnosti, cli viJendy nebo
jiné příjmy z úe"Sl! nebo činnosti v pr~\il1ickÝch ooobách provOIujlcích podnikatelskou
či nnOS1, j~j idIŽ souhrnnit v)'še přesáhla v kalendařnim ro~ť 100 000 Kč

{," pCrLiliti pti,i'TIL ",br, jlom; mai,c',o,-ou I'j'houu ,e 1'1'0 ten Lo úél'l ".r'lva7."]i pllll. odnllllu ""b " I.al',; nlilá;l""; na
kler" lni "Tej,,)' fll.okciom;[- pA,,:,., v ,0l1\';>!0,1; j '-j'koTI,m r'Jl""'.I'0dlo Lvlúil,,;c", I'n\vnich pr,rlpi,ú: ou lui,nto
sOilnmc '" nczol'06LÚQlji jary_ lejichl ce"." jo nii;i rL," I(]I)OO KC)

r'"---IJ:;I l
rANOf_J--:-lnU~l1lh

~._:I§
L 3.
L 4.j

hj měl nesplacené liMJ1Cnl záv".lky,zejménl1 půjčky, úvěry, nájemné, závazky~e smlouvy o
nájmu s právem koupi: nebo směnečné záv,v-ky,.i cjichž souhrnná vý-k přesáhla

k JI, prosinci kalendúřuího roku, za nčjž se oznámení podává, částku 100 000 Kč

I . 1

]
j

Počel vyplněných strnn:

Prohlašuji.ve jsem ú,bic uvedl úplně a pravdivě

dne

Podpis: 1-
.~



Příloha ic Čj : Ust-, 3 j 3/?{)Og

Ph1ol\a ke směrnici ředitele ÚS·'8.'IU pro studium rotalitnich režime,

(lZi!lámeIl1 G jru:i'~h vyřsenňvauych člnnostech,

li~námerl( 11 íllfljet~" Mhytf-m v priibH'ti výbl/H' r"nk"ť.

:'l oznámení fl pi'ijmcdn, Jarech a závazuich p'H\:hllll1lí vcřcjro§m fun\.wi'HI.1ifc"l
[lfldi;, 'l.Sk1Wm f. 15W18{lt; S1:I" c střelu zájmll, ve ZITlči1í zákona ě, 2J6/.l(MJE Sh, (cl:íl~ [ea

"z'~K('m")

I
Vš~oh"uf {,dlljť

(~ l3 odst. 1 zákona}

Jméno, popř. j~én.~

Přfjmení

Danili] llllHČlZ"'"""'__

-

R O,"!;<:fi '11, ve ktaréan Y~~~i"S' j',mkciull:iř pli'w,-,~)'

INálev ~rc~iv bezpeČ:~;';";":C~íCl1:' ;':I";Ž~'~k~~==~~==~~~~=~~Si~l<l_. _ Slwlccova2,1.,OOOPTalla3

[ l <leTIli ti k ačm číslo 75112817
,vykonávaná Íunk~'~ Zá,tujJ~yně ~e<lilelky archivu

Ir1. 7. 20 II . 30. 1). 20112C==~

Kancel~\' Úst"Vll pro studium
totelituích režimo''- _



li.
{ho"'m"", "jjNýd, vyken h nnyd, ;,;nncctccu

(993 j2odA2ziikonR)

ťJ"!iJJ~:;,,j;,h y období uvedsuém y biti 1. bmj" C' jsm"

NI!:
ANO

1---

D
D PfedměL pLJ(ln ikání/'i:íd~kčné

činnosti

ldentiflkačnř

číslo

h) ll"j společníkem nebo členem orávnick. osoby p",vo",Ljíd podnikatelskou činnost. . . .. .
NE Cil -
A:"10 LI Charakteristika Obchodní Sídl('/umb,ění

účasti ve firma/název, .. . .

I.
2. '
3. I I

. .. .. ,

c) bylstatutérníra orgánem nebo členem statutárního orgánu, L;lenem Kc.lic(hl1, JI.mm::íiw
nebo kontrolního orgánu právuickc osoby, provozující pod'1ikaid~k()u<':innvst

NF IZI ---_.._.- ..---'
ANO D Charakteristika : Obchcdnl Sidlo/umřstčni Id,mLilika.:ni

orgánu firma/název _j!'H, .-.

I I. I

2. I
3. -- _._-

tl} vyknnhal da1i'i! činnost v pmrovněprávním nebo obd(jNh~m 'vztahu nebo ve ~jW'ebflim

poměn;, v~dk v-/I:"hu n"bo I'()m~ru, Vti"nrí. pil~obi\ j'llu) vff,',:,jný' 1',,"1<;;ioI141

NE
ANO

f-
l .

D CharaKter
činnosti

L F----_ L .

. 3. . .

j
... _-- -
Ohchodní

_~~nn_"h~~eV_
,
•

T
I

; Sid1"lumí~I~~í
organizační

složkv

[

ldentifikačni

číslo



Ul..
Onl1lmťní ,) Jnil.jeil.lJ nllllyl.?m 1i ~;t·M'''I,·u vji<,,,,u fuillf;;~"

(§ JO a 12 odst. 2 zákona)

k'mllh!íilljl, že v ..,btl ebl uved ~"('m r čIi§,; i. ,",,,.1,, C j""" Ul) "vHll) ,h,Í<,ktyi "dm dl}
~1l{}lečrt~110 jmfraí mmlŽ9lii nebyl

a) vlastnická n'čbo .I iná včcna práva k »ecovítosterc, které jsou přeomčtcsn evidcvénl
v katastru IJ~11l\lv;to~li. púuie údajů katastru ncmovitostl
Od,o ",,,i, "[",,,bvl '" pro ,.",to ú',d ",,-J, - v1r.,iTJilc, ,;;"I"v])""1I';' , """]'""" ,j';" ,po],,'ia'iXlióéh> p"'.'i]" ,«I.H>
'l'nlcčnóho ,imc.Ili ITOrm.,"]ll)

1.

1.
J.

ID;uh
, ncmovitosti
Rekreační

OlJJek,

Druh vlastnictví Cere v K:

soukromý I 000000 Kč

Způsob nabytí

Dar od rodičů

h) vlastnické práv Ol i<: v~(;elTl movitým, jiná práva n~b() jiné maj ctkovč hodnoty, jejiclrž
souhrnná cena přesáhlačástku SOO 000 Kč

(do 100010 ,"<,hmu " n,ozapočilu'"i' '"ci, pdtn "cbo jiné majotkOl'é hoti"ucy, jejich! 'Ol", Je Iljm n<US aao Kč)

7. ůsob nabyti

c) cenné papíry nebe práva s nimí spojená poJie zákona Č. 59}! J992 Sb" o cenných
pllpírcch, ve <'Jlěni pozdějších předpisů, pokud cetková výše kllpllí ceny cenných papiru od
jednoho cmltentn neh" práv s nimi spojených v uob" nabyti přesahuje částku 50 000 K?:
anebo čáaun 100000 TG v připudě více emitentů

j

=3



(,0;:;,.',.'" i-.,',""."."., •., ....- "_'~ -. .- .'. - ;,;;-:.",'r.'..',U::·,)

dl fll;f' piKl;) v obchodní společnosti ucž je uveden v pism',;nu e), f"k ucl ~"dnNa lllh'J[(j
p)dílu pre,;('hue !,á:,tI", sn (){)() Kč a"dm čáxtk.u I DO 000 K", jJ~ -li o podíly lL vtce
obchcdnlch společností

NE tsI
Al'i"O D Oochcduí jméno/název identifikační Hodnota obchodufuo

číslo nodiln
L
2.

, ,. ,

3.
o'



I\'.
O.l:n1Úm1;n; o pJ-1jmfť:!l, dllruh ll. závazcích

(§ II odst. 12 odst. 2 zákona)

a) /í~bl p~,,6žitc příjmy nebo jiné rnejctlcovčvýhody, zejména (bcJ, s výjimkou darů

uvedených v ovnámcní o majetku nabytém \f průbčhuvýkonu funkce podle či~li III.,
odměny, piijn1l' / podnikatelské nebo jiné sarnosratné výdělečné čínncsn, di yi,lendy ndJO
jiné pfíjm)' z účasti neho činnosti v právnických osobách provozujících podnikatelskou
čínnos I, jej ichž souhrnná vý.:;" přesáhla v kalendéíuíru roce 100 000 Kč

(,,' ['r.TIčti'i pt(jcm nebo jinnu majorkoV"" "hod" '" pr" 10:"0 účol nopnvo.'uji ;>lat, oJmČIla ncb o d,,!!i ",Ikiitmti, na
kleró [nic ,"",jn,' funkc;onÍl1 "ÚTok v '0,.'";,1"''''' vykmlOITL funkce po<ilo zvi,l>l"id, rc,l,,,leh p1ee1I,i,ru; rlo whoi'J
,ouhrnu " nezapeči,"""j! ~a,}, jejichi '0[" .i" [ligi ne; 1111101) Kll

I
--------'.y"ýše l'i'ijmu nebo

il_~j~tk?'ié výhodv

Jméno/název věřitele

b) měl nesplacené finnněni závazky, zejména péjčky, úvěry, nájemné, závazky ze smlouvy o
nájmu s právem koupě nebo směnečné závazky, jejichž souhrrmů vý"e přesáhla

k 31. prosinci kalcndéřnfho roku, za nějž, se ,,,.mímcni podává, Čá~\KU 100 ()Ol) Kč

. 3. It:::=- ~.

POČ~l vyplnčn)'ch ~;nin: [5

Prohlašuji, že jsem údl'je Llwdl úplně II pravdivč.

---
YfBmě~__ dne 127.6.20!J2C=:::J

Poduis: lL' ll" u: ' .. I i
r ".·t·,'.!IU·I>·'.. f·I,;ru
--



Plilohn ~ Cj,: liS'] ,. .15312008

Pnloha ke směrnici ředitele ÚSlaVU pro studium tocalimích režimů

" r ~,,~

CESTNE PROHLASENI
O'F1l1ílUCní o jiných vykouávaných čjrlnoslceh,

oznšment o majerknnahytěm v průhčhu výkonu funkce
a oznámen! o pŤijmech, dar~~h II závaz.cich podávaná veřejným lunkclcnářcm

[",tik zákona Č. 15912006 Sb" o střetu zájmů, ve znění ""kuna Č. 11612008 Sb. (dále jen
"níkon")

I.
V,:;e"h<:cTIé údajc

(§ 13 odst. I zákona)

fl. Orgán, ve kterém veřejn}' ľllnkcionM I"hnhi

! Archiv hap<óčl~o~lnkjJ složeť
i Siwie~()va2, 1)009 Praha J

75112817
/.á.llu 1k 'ně ředite lk archivu

C. Období, za které se čestné prohlMenJ podávlÍ

-I-------

11.1.21l12 31.12.21l12

O. Evidenční orgán KancclářUstavupro studium
totalitních režimů



ll.
Oznámení O) jin}'Ch vykonál'nnf'ch činnostech

(§9a 12 odst. 2 zákona)

Prohlašuji, že v cbdobf \l\l'dcni'm" čá~[i I. bodu C jsem

ll) podnibl nebo provczovaljlnou samostemou v}'děle~nou činnost

Způsob II místo V}'KOITU
,ocinikán ilvýdčlcčuc činnosti

Sicll0/nmístční

10) byl společníkem nebo členem právnické osoby pmvn/.ujici podnikatelskou činnost

NE ~
ANO! O Cltaj:aktcri5tik~- Obchodní I ~dentjfik~Čnl

'j účasti ve _±"ccc'"n~llié'cm""n'n"'~~~~~~~:====l"'''"lnn_" '; J - i
cl byl stauuámfm orgánem nebo členem statutámfho orgiÍllll, čl~nem řídicího, dozorčího

nebo kontrolního orgánu právnické osoby, provozujlcl podnikatelskou činnosl

lNE 0'ANO JO

L
, 2,

3,

Charakteristika' -1 Obchod~i .
, orgánu. tirma/náz~v

I Síuio/lLrní~iění Idcntifikačnl
čí,lo

I
cl) vyhmúval JaliH činnost v pracovněprávním nebo obdobném v/bbu ucho ve slnžcbnlm

pmuěru, vedle vzluhu nebo pomčru, v nčmž působiljeko veřejný r-unkcionář

-T o.

" Ideutifikačni

číslo

NE
ANO Obchodní

firma/název
Sidlc/umlstčnl

()Tguní/ační

,lc"L'--1=~3



111.
Oznámení o majetku nabytém \' průběhu výkonu funkci:

(§ 10 a ,2 odst. 2 zákona)

Prohlašujt, že v období Uv<:(kném v ěá~t; I. hodu C jsem do svého vlastulctví nebo do
§poké"ého jmění manželůnabyl

a) vlastnická nebo jinu vě~nipri\" k ncmovitosrcru, které isou předmětem evidování
v katastru ncmovítostí, podle údajů kala~lru nem,,,,iiOsli
li"ko UTlIn ,·la,",i,'. vi '" WO I<nro (,/,1 '1\-'0' vla"ník, 'l'0luvls"ník> lL\-c-tlením ,.,.;" ';JOI", h,<lni,l.eho p(J\lil'.I ,,'bo
,poleč"i;," j,"ěll' Inallto:ul

~~
I ANO O

l
I.,.
3. ,

Druh
ncmovitosti

Cena v Kč Způsob nabylí

b) vla~lnic:d práva k včcem movitým, jiná práva nebo jině majel1<nvé hodnoty, jejichž
souhrnná Cena pl-esáhla částku 500 000 Kč

ído tohoto ,"ohm', ,c nc""poCi,á'!aj' "",i, pni,'" oebo ji,\<, ,",jerlove 1100ll'ty, jejicht cen, j' nitsí než 25 000 Kel

KE
ANO

1.
2.
3.
4.
S.

I
Nézev ===]CemeKČ

I

-I

I Způsob nab~~

i
cl cenné papíry nebo práva s nimi spojená podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných

papirech, ve znčni pozdějších předpisů, pokud eelkovi výše kupní ceny cenných papírů ocl
jednoho emilenta neho práv s nimi spojených v době nabytí přesahuje částku 50 000 Kč

anebo částku 100 000 Kč v případě ví~e emitentu

Druh
1.,.
3.
4.
s.L

!

I

Cena v Kt



Hodnota obchodního

.~"'dd"~
a. I

D I Obchodníjm'."c"C""hC"C'C'C'----'ldentifik-'"c'c,,c,-,ooccccccccccccc
číslo

iT
II

NE
ANO

d) jini' podil v ohchodni společnosti uezjc uveden v písmenu cl, pokud hodnota tuhoto
podílu přesahuje částku 50 000 Kč an~bo čeistku 100000 Kč.jde-li o jl<luily u více
obchodních společnosti

~



IV.
Ozmimeni o příjmech, darech a zánzciel!

(§ [I odst. II OdSL 2 zákona)

I'rohln;uji, Ž€ v období llvcucném V části I. hodu C jsem

a) získal penDiLé přljmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary. s výjimkou darů

uvedených v oznámeni () majetku nabytém v průběhu v~;-konll funk<:e podle části [II.,
odmčny, pi-ijmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, di videndy nebo
jiné příjmy z Masti nebo činnosli v právnických osobách provozujících podnikatelskou
činnost,jejichž sn llhmná výše přesáhl a ~ k"derdářnjm roce [00 000 Ke
(za per.ělili pi[iem nobo jioou m'j"I@'ou "'hudll '" pro tollto (Lč.ln,povaluji plat, orl"'~n" '''" o dal;; oálol.ilo"i, n,
bro má "o(o1"ý I'"",iuoár nú,", 'I ,o'.Ivi,lo<ti, vi'koll'm J,m,oo podle 7vlMlni,h právnkh plortpi"l; \10 loooto
,0ul"'llu '" ,,",apoCltú\'aji dm)', jejich! '"[laje ni;;;; net I O111111 I(čj

NE
AI\O

L
2,
3. I, 

4, :

[)ruh

h) měl nesplacené finanční závazky, zejména půjčky, úvěry, nájemné, závazky ,.e smlouvy o
nájmu s právem koupě nebo směnečné závazky, jejich;, souhrnná výše přesáhla

k 3 [. prosinci kalcndařnfho roku, za nějž Sl' oznámení podává, Čá~LkLl 100000 Kč

NE
ANO V "še v Kč

l
I

E
Počet vyplněných stran:

Prohlašuji, ;~ jsem údaje uvedl úplně a pravdivč.

V Praze dne

Podpis:

[27,6-,2013



Příloha k ČJ- lJST- 353/2008

Příloha ke smčrnici ředitele t"Jstavu pro s(l.IdiurIl totalltních l'elimú

v , rv,

CESTNE PROHLASENT
rjznámcuí u jin,vch vykonávaných činnostech,

oznámeni o majetku nabytém I' průběhu výkonu funkce
a olH"mení o llříjmcch, darech a závazcích podávaná veřcjným funkcionářem

pnů!e zákona Č. 159121106 Sb., (J ~třetu zájmů, Vf znění ~_ákoJ1a Č. 216!100ll Stl. (dále jcn
"dlwIl")

L
V~coheCll;é údaje

(§ 13 ')U~t_ I zákona)

Jméno, o ř, jmén>l
Přf mcní

DatUlll narozeni

C. Období, Zll htcré se čestné prohlášení podává

D. Evtdcnčnf orgán



II
Oznámeni n jin.~·th l'ykonál'lI,,}ch čjnno~tech

(99 II 12 odsl. 2 zákona)

Prohlašuji, že \ období uvedeném v části I. bodu C j~em

fj) podnikal nebo provozoval jmou samostatnou výdělečnou činnost

NF LSJ -- ___ o - .- -.
ANO D Pledrnčl podni káll í/v;dě le';né Způsob cl místo výkonu

činnosti podnikállilvýclč!cčnéčinnosti i----- ----- -
1.

I. _- . -
2. ----
3. . -------------

h) byl společníkem nebo členem prhnick" ,'s"hy provczujici podnikatelskou činnost.
NE [Ii -. .1 -- -_. ---- -
ANO D Charakteristika ' Obchodní Síell ořumistčn í Identi ~I kač,,;

účasti ve i firnlaJnálev číslo .

1. ,
2.

I 3. . .

"1 byl statutárním orgánem nebo členem slalLl1>Írniho orgánu, členem řídicího, dozorčího

neho knnlrolniho orgúnu právnické osoby. provozující podnikatelskou činnost
____ o

Ci]i NE u -
ANO D Charakteristika Obchodní Sidlo/umL,lění Tden Li liku;;ll!

Iorcánu fLnr"'/ná/ev číslo

1.,. I. --

IL 3.
,

. .

d) vykonával další činnost v praccvnčprávulm nebo obdobném v/Lahu neho ve slll/ehllim
pomčm, vedle vztahu nebo poměru, v nčm/. pllSobil jako veřejný funkcionář

,

NF.
ANO I Obchodní

, firma/název
Sídlo/umístěni

organizační

~lo;k

ldcntiflkačul

čL~lo



nr.
Oznámení u majetku nabytém \' průběhu výkonu funkce

(§ 10 a 12 odst. 2 zákona)

ProhhL<uji, že v flhd'lbi uvcdcném \' ,',,,ti L hod" C jsem do w~ho vlast"ictvi nebo (IOJ
společného jmční manželů nabyl

,ll vlastnická neho j ini vécn á práva k "emovi (oslem, které j sou předmětem evidováni
V katastru uernovitostí, podle údajů katastru nemovitostl
(j,k" druh vla"",m; so pro tento (úl "wle ,I,,,,,;,, '1'01''''1'''" j, , ",",k"i,,, ')'!e spd", 1"""ickdLo podil" nebo
'poiccnebo 'mé"i ma"""i,,)

I NF. ! [j
ANO jO Druh

,
Druh vlastnictví C~nu v K~ Způsob nobYLil

flem()\'il()~(l
,

~ ~ .. ~.~ ~

,
L ,

~..

~; 1-
~ -,--

If-~ ----

-- ---

.7 úsoh IlahylíCena VKč

b) vlastnická práva k včccm movi tým, jiná práva "ebo jiné '" ajelkové hoJnllly, jejichž
sOllhmná Cella přesah Ia d;;lku 500 000 Kč

(do tohOl"",uhmu ;0 nczapočitovaji vocLprov. nebo jin.o maje"o",; hnl_"nty, jej ioh!' cellaj' 11;'\; ne'. 15 GOO I(č;

~I ~~O mNázev

: S.

~) ~enllé papíry neb" práva ~ nimi spojená podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných
papírech, ve znění pozdějších předpisů, pokud celková výše kupní ceny ecnn~Th papírlL od
jednoho emitenta nebo práv s nimi spojených v duM nabylí p(e~ahuje 6islk1l50 000 Kč

anebo čusrku 100 (lOO Kč v pť-ípwlě ví~e ~mi lenlll

------r··.. -.....
! Emitent Cella v Kč



d) jiný podll v ohchodni společnosti nežje uveden \' písmenu cl, pokud hodnOla tohoto
pochlu přesahuje částku 50 000 K( aneho částku 100 000 Kč, jde-li o podíly u vice
ohch()dnich společností

NE
ANO

1.
2.
3·1

Identifikační
číslo



IV.
Omámení o příjmech, da]"(~ch a závazdch

(§ II oú~L 12 odst. 2 zákona)

Prohlašuji, ".~ y obdob! uvelh:ném v čáMi L bod o C jsem

a) získal peněžně příjmy nebo jiné majetkové výhody. zejména dary,:; výjimkou darů

uv~d~ných v oznámeni o lllajdlm nabytém v prúhčhu výkonu lunkcc podle části [ll.,
odměny, přljrny z podnikat~iské nebo jiné samostatné výdělečné l,nnosti, dividendy nebo
jiné příjmy z účasti nebo činnosti v právnických osobách provozujících podnikatelskou
činnost, jejichž ,ouhrnna výše pr-.;~áhla v knkndářnim roce 100000 Kč

t'" r<nll>;ti prij"H1 neho jino" H1ai"'''''''''' 'i}-hodu" pro ;<~to útcl ncpo'''''l'jl rl"'. odHltna "eb o d"l" na!diIO"; Ila
ktoré mi, ""'i"l' fui1kc;onilř "",,,ok,, ,"u"do,'" ,'ykooom funkc" podle "ilbnkh ~r",'"I'h l,r,dpi"I; ,10 ,ohoto
'Ouhl'I1U " ncz"p"či'al'aji dar)'. jej;ch;, oel1"je Ili;!;iná III Will Kt)

..•~

b) měl nesplacené finanční závazky, zejména p,učicy, úvěry, nújemnc, závazky ze smlouvy o
nájmu s právem koupč nebo snli'nečné závazky, jejichž souhnmá VjiŠC př~,iÍhla

k 31, pro~inci kal~ndárního roku, za nějž se oznámeni podává, čáslku 100 000 Kč

)< 'IDd DruhzáV~W'.~k""C::==

i+
ft-

I NE
ANO

Počet v}'Plněných stran:

Prohlašuj i, že jsem (IÚ,~Cuvedl úplně a pravdiv ě,

dne

r
· ----;,:;5;c/-- -

Podpis: ,-<'::'_____ I
--- --,



-. i',

Pij!oha k tj,: UST- 3531200H

Plíloha ke směrnici ředitele lba"" pro studium totalilllkh režimů

'" " 'v r

CESTNE PROHLASENI
Oznámení o jiných vykonávaných činuustcch,

oznámeni {, majetku nabytém v průběhu výkonu funkee
a oznámeni o příjmech, darech a vávazclch podávaná veřejným funkcínnářem

podle ~_ál<ona Č. 15912006 Sh., o střetu zájmů, v~ zněut zákona Č. 216110118 Sb, (dále jen
"dkon")

L
Všeohccno5 údaje

(~ 13 ochl, I zákona)

A. Jméno, popř. jmo5t1a, příjmení a dalum nerození veřejného funkcíonéře

~. ~méno. popř jm~na S~'~.'~le~"ffi~~~ =~~~~~~Pf,ijmení Ptéčníková

Datum narození 1971

fl. Orgán, ve kterém veřejný futll;:donM působí

I
, Název Archiv be~peČllostníeh složek

Sidlo Siwiccol/li 241812.130 00 Praha 3
1Identjfjkačllí N,l~' 75í 12817. . .-
! Vykonávaná I'unkr:{;. ředitelka /\rch,v\I bezpečnostních ~Io;,ek

C. Období, Zjl které ~e "e'lllo5 prohlášení pudává

D. Evidenční orgin

1.1.2013 31.12.2013

: Kancelář Ústavu pro studi um
U0aljtních rcžimů ]



ll.
Owámeui o jiných vykonávauých čluuostech

(§ 9 a 11 odsl. 2. zákona)

Prnhlašujl, že v ubdcbt uvedeném v řádi Lbodu C jsem

aj podnikal nebo provozoval j i"Oll sanlOstalllOll výdě tečnou čínn[)~l

'N~'.1:'1
, ANO - , ~.tedml'.l podnikáni!v}-Jělečné

. . ' Cll\n{)~tl. '.

E.·.~· •.

Identifikační

čdo

~; Sidlo/umislčniObchodní
lirmafnáze,

-.

-

b) byl společníkem nebe čl('n~n právnické osoby provozujlci p()un.ikatclskou činnost

'~--I~ANO I ~:lar~ktcri~lib

t=:::=li±:"OM" W =I~~=1==-~~I~3

ldentifikačni

3éiO'~'O
Obchodní

fjrri\a/název~~~f=~~~
Charak teristika

cl byl statutárnhu orgánem n~h{) členem st4lutámÍlw orgánu, členem řídicího, dozorčtbo

nebo kontrolního orgánu právnické osoby, provozujic! podnikatelskou činnost

I-NE IZJ

IANÓD 1.

E '·3.

d) vykonával další činnost Vprawvněpdvním nebo obdobném wlahu nebo ve služebním
poměru, vedle v/tahu nebo poměru, v němž působiljako veřejný funkci()l]!ii'

: Obchodll"i-
Iirrne/názcv

Idcnrilikučni

číslo



HI.
Oznámení II majetku nabytém v průběhu r)'kOnll ťllnkc~

(§ IOa12odst.2zákona)

Proulašujt, že v období \IHtlcll~m v i'lbti I. bodu C jsem (10 svěbn ,.]l\,'tnictví nebe do
společného jmění mllllhlů nabyl

a) vlastnická nebo .i iná včcná prúva k nemovi Iostem, bere jsou pL\xlrnNern evidováni
Vkatastru rlemOvllLl~tí, podle údajů katastruncmovitosti
Clako Jruh ,I""tni'''vi CiC pro ","" lič,,1 'lvd' ,;1",\1""', 'pulll,ia~oik , cl\',J,oím ':!Je 'I'0l'['il '.In\·,,:-"\" po"',l" ndou
'pole:llel,,-, jmini ~"mid,',)

Druh v1a>;lnidví

I

___····EI=E= ~
Druh
nemovilosti

L
L
3.

10
O

NE
ANO

b) vlastnická práva k vě~em movitým, jiná práva nebo j inc maj elko vé hodnoty, jejíchž
souhmniÍ cena přesáhla částku 500 000 Kč

(do tohoto ",uhmu '0 ''''"lwlit;voj i ,č'i. pti,,'" nei)oji", mai"kol'o hodnoty_ jej lehl.oe,," j, "ii;' nd 15 000 Kč)

! NE-----rIJI
-Á'NOT[[l Nazcv

1.:
2.
3.
4.
5.

I
d

~) cenné papíry nebo práva s nimi ,Ipojenápudle zákona c. S9l!1~92 Sh, II cenných
papírech. ve 'l.nění pozdějších předpisů, pokud celková výše kupní ceny cenných papiru od
jednoho emitenta nebo práv s nimi spojených v dohě nabylí přesahuje částku Sll oon K[
anebo částku 100 000 Kč v pripadě vice emitentů

NE
ANO Druh ['Ccna V Kč

,

I

I



d) jiný podll v obchodní společnosti nežje uveden v pí~m~nll ~), p()kud Modnotll()hOlO
podílu piesaMlUe částku 50 000 K( anebo částku 100000 Kč, jde-li (' podíly u vice
obchodních společnosti

NE
!ANO

I.
2.
3.

Identifikační

číslo



P/.
Oznámeni II příjmech, darech a závazcích

(§ II odsl. 12 odst. 2 zákona)

I' ..ohlašuji, že v období uvedeném \' části f. bodu C jsem

Výše přijmunebo

111"-;etkové_výhody
LdroiDruh

; NE
'--=-'=-----

lANO

aj získal penHilé pfijmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary, s výjimkou darů

uvedených v oznámeni (] majelku nabytém v prtlběhu výkonu funkce podle časli 111.,
odmčny. přijmy / podnikatelské nebo jiné samostatné výdčlečné činn"'li, dividendy nebo
jiné příjmy z účasti nebo činnosti v právnických osobách provovujicich podnikatelskou
činnost, jejichž souhmná \';~~ přesáhla v ks Icndáinim ro~~ 100 000 Kč

{,a r<MJiti phjem ",bu ,jioo\1 majetkovou ",'ho(lu" pru lcr.lU "<',Inc]'""a',,]; pl,lI, """"'0" oob o dal" naležito"i ""
které má ",:<jo)' li",I.:,i,0""' rr"cu, , ""-'I';,[osti ,vyko",,~ I',,,ke" pouk "dit;tních I"'"'" ;,h pl,(lpisCI; (10 loho,"
'"'Jh"", se ,,«apc'či,,'!aji darl jojichž cen'j< "id cd 10 000 Kt)

,-=-

I.
2.
3.
4.

b) mě! nesplacené finančui závazky, zejména p'Učky, úvěry, nájemné, l.áva/ky ze smlouvy o
nájmu s právem koupě nebo směnečné závulky, jejichž souhrnná vý[;e přesáhla
k 31, prosinci kalendářního roku, ~"- nějž se oznámeni podává, částku 100 (lOO Kč

!NE~11iSJ

Druh závazlm 'v)-šc v Kč

I

t
Počet vyplněných stran: 5 J

Proh Ia~lU i, že jsem údaje uvedl úplně u pravdivé.

v I Prul.~ dlle I 30, 6, 2014 --~

Podpis: l'
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( ' l ; ' '' ' l ' ''~ 'J __'..'S _L"\J lL

, '" ,
I' C(""' )'I '1 "'1''''1. 1" 'l,J Jl. "--' ,~'l. ,._~ ,_ 1 ,.

O:rniilllC'lli" .P":id1 '-ykon:\nHl,,-d, '::il~"'t,tl"

":'."iiill~Jjj lJ r""iCllili nnb.'l?m, "r!!UIIIl '"k,n'l' !'unkn
a <rl nrlon cní c 'lJ-íjm~"h, .b nch a ;chMI.: "h !"Hb';; n,', ,- cř,- "~; III tun Lci,,,,j J' 0''''

("".ll" ';áktill~ Č. 15W7.00,', Sb"" ,l"ť"l'j ú.im(;, "e Hill; ú,I,'l0B ,1. if;oiliHi~ Sb. ťl!;íip jen
,J,\kOll'-')

1
\""Ob;,t'l{ údai~

í~ I ~ ",'-;; i úi,uln)

7-W,('tr
/M 'j>/z /r

-"'-:/7P')'

.Jméno" pepř. [urcna
PříJmení

Darurn narození

A. J m{n fl, pop f . .i Itl ťna, p Hj j]j ť aj ~ tlal "'" fl" ruzen i , eř "j ",-h:l rOl 'i I·d"Jl {, ;"- ,-'
-

Fl, Or~á;l, 'oe Ltl,,.,'m nřcjn,í í'"nl";'Hlill"' p!~,{)I,j

I Názcv ':,i.L'ilI!(j'/<ť S7-~'Y!i'/) r"i/1ir.z;~:!t._ !'i-";né.~({}
l§í_dio-,-,---- _ ;1~;>I(L'()v/1 -1 ,I /j~D.L- ('JZ/,'.:!/,'-_L _
! luell<itikacni_čislo 7d (;;J n ~' _
i Vvknnávaná funkce d- <1/!f1-,Tt'< e<--P!U-j.f-o~ _

>-------
CS-'::-fi'V------



"Olll~llJellí " jin,i'ci< \ \ i·.!'ll';, \" '" ('I, éi""'''<I~,'i,

í~ l) " : ',: n,1-t 2 L,',I-, fl :,.,.:.

!'l"ohtašuji, že', ohdubí ilIh!ťfJ'"n \ ťhn \. bud" C ,I,;;,m

0--

1,1.: núl J ""C,li

_____ dsclc,-'-====i
Ollch<ldni
ii c lT1 i1 / LlÚ ,"

Ch,I.rak',.~,Ti,tik',

i.LČlbli ,oe

t.
1.

'X;,
'. o •• ,

Předmět podll,k''''; "~'::l,j :\:<lc' Ip""" 'I '11':;1,' '."LOi,'.1

dnm):;l; rod ,o, ik.-in; ,- \ cl ciC'ČI,,' "" ;LIU'.'.~~~~
L, IJ/hoC;rdIP,1 1!/ri)/ť:1.é-l {iV,U":,~_~ifji/.'~cJf/ 'éVfIt<ij
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! j i.
Ol"iÍm~n: ') ii'H.iťl1CU ''''1..:, '.',nl , 1"'JlI,,': I; \ ':!'."'''' I'ji'" ce

í0 ro, 12 nd.;I 2/;;knn,'

Proulašujl, k v obtlubl lll'et!fl,é," \ Ci"i I hud',1 C .i"·"; de> "'e:i" ';'''T'li'''l'í !ld", d"
~r."J""nóh O jm l'!Ú Ir, an-řel fl n li 'r.! I

a) \"a,lnKkc', nebo jini' ',,'C1U 'C' I, ncn-o. :1'",;[,'11, I,k"': I'.;

" katesrru H~JLICh Illd í. ',,,(.I!~ Ild/ Ú [,Hi.1\'. rl' ,ll'"K' \ 'i. ":,1;
<)c';",[",h ,1"""';""'I;,'pn_""l"';""" ",d' ,I""" ," ,', " .• ", ,",",
, po Ic--: 'le','" i11:< II i "",ni, i ,1 ,

Druh ,iil\ll"':!';

:-i'I Je:

: A.~O
lesm,
,

I,
3.

Druh

nemovitos i"~~~~=_

,
"."

ll) vl aSi "kb pIH"" k \'CCCi rl Ir,,' \ II}T]'" j i"ci I"'á vu "CLi' .i', " ''1(1 i~\f," '.c' h",", ''''i \.J'j leh)
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1,
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--.

C' J '" \ I(,:===

e) cenné papiry rcbo práva" ""n1 T",-jellá i,,:,dlc I.M.r·,;;" (- ,'l, i "i';/ ~h." :;U'I1í,,:h
pap Irceh \ ~ /11 ""j l"(\/d~j ŠI'<1 P[-cdi li,,:,. 1'01.. uci cei I, () -a \ ,;,';c-- I· U,)," c"":- Cén i1" ch pap j 1'11 ocl
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an"hnhisrku 100 noc KJ' \ Pi',!,,,,,:" \'iL~ "i"ikl';"

j\ť i iXT~'I I __ o -------------.
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Příloha k Cj . GST- 353/200R

I'tiloha ke ~měllllci ředitele ÚltavlL pr" studium mtalitnich režimu

v , ,..,?
CESTNE PROHLASENI
Oznámcuf o jiných vykonávaných čjnno~tcch,

oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce
a oznámení <l příjmech, darech a závazcích podávaná veřejnýmfunkcíouňřem

podle zákona č. 15912006 Sb., o stl'ctu zájmů, vc znění úkon a ě. 21612008Si>. (dále jen
"zákon")

I.
Všeobecné úlbjc

(§ 13 0(\,1. 1 ~iÍkollu)

A. Jméno, popř. jména, přfjmcni a datum nllnJz~l1í vCÍ"cjl1ého funl,~i,)lJáře

I.Jméno"u--r:-:;~él1a 1- -hicP/CIel
t í-,'fi;,~,ení ?e /,"{rd
I Datum narozeni ."•. 0'11'0

c
~!!J1v PR;:,
S/UI/EeOI/'!

~r1n.;J.19__ o, -----------.' --T~--- ,
:Rf:PI1J:-1:jLAN r;e!d!:.. i~i'. J(Ji'tvtr

C. Období, '1-lI ldcré Sl' ě."ll1o', prnhláseni pndává

n. Evidcnční orgán

I lotJ



II
Oznámeni" j;n)ch vvkouávnných I'jnn'''tech

(* <) li 12 odst. 1 zákona}

Pťohl~,"j;,;e v období uvedeném v dsfj I. hodu C jsem

u) podnikal nebo provrr/oval jln"" samostatnou výdělečnou činnost

----

I
Způsob Rmísto V)'kOml

oclnikánílv' délečné ""iru~W""'"i~~~~

Předmět podnikénl/výdčlcčnč

činnosti,
1. I

2.:
~ ,
3. ,

NF.
ANO

bJ byl spnlcčníkem ll~bll členem právnické osnby provozujici podnikatelskou činnost

I.
2.
3.

Charakter; atika
účasti ve

Obchodní
firmu/název

lel entifikačnl
číslo

el by! statutárním orgáLlcm nebo členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího

nebo kontrolního orgimu prúvnid~ osoby, provozující podmkurelskou činnost

~~~---- ·~I
..

ldenliiikilčni

číslo

Sidlo/umistčniCharakterlotibo
I

Obchodní

, or"{Ulll_=~~~11"finnalná/ev

~.·l· "-t:::=::::t ._J

NE
ANO

~--_._--

I.
2.

Charakter
činnosti

Obchodní
fLl1na/niv~v ISidlo/.om"is:ční

, organJZacll1
složky

, T,\entifí',k'"',C,,'i---c
číslo



UL
Oznámení o majetku nabytém \' průběhu výkonu funkce

(§ 10 Q 12 odst. 2 zákona)

Pr(lhll\~uji, ŽC ,. obd"bí ""edc[]~m ,. čá~tí I. hodu C j,cm ll" s"~ho vlastníclY; nebo do
společného jmění manželů nabyl

a} vlasllll eká neho jiná včcná práva k ncmovitostcm, které j sou přcdmčtcru evidováni
v katastru nemovitosti. podle Úd,~lL ka[a~lHlnemovitosli
Udlo (kul. vl"",,ietvi " 1'1'0 ''''1'0 uč,l u\'cae vl,,,",,. '1'0 luvl,""ik , ll,"<deni", ví'se 'polul'l,"n,ckóho pudil" "ch"
spolcOLlóhQ jmeni munždú)

NF.
ANO O Druh Druh vlastnictví Cena v Kč -I Zp(lsob nuby'li

nemovilosli ,

~ ..

1...

2.
3. -----

b) vlastnická práva k věcem movitým, jiná práv u nebo jiné majetkové hodnoty, Jejlchf.
souhrnná cena přesáhla částku 500 000 Kč
(do tuh"tG ,""hrnu Se "~""lr"čiLá,"~; ,é,i, pekl ""I,,, ji"ó ,,,ajetkMe II11dnn·.y, jejich' cena je niž.1i Ile)' 25 000 Ké)

,

3, ,
4.
5.

NÚ.ev Cena v Kč Způsob nabyté

,,

t-

I

cl cenll;' papíry nebo práva ~ nimi spojená podle zákona č. 591/19n Sb,. o cenných
papírech. ve znéni pozdějších pi'edpíoÚ, p'i"'"l {;elková výše l<Llpní ceny {;ennýeh papírú ocl
jednoho emitenta nebo práv s nimi spojených v době nabytí přesahuje Č{1,tKU 50 000 Kč

all~bo čá~lku 100000 Kč v případě vlec emitentů

~:1B
1.
2 '_o' .L

t'.--+1
_ 5. I

Druh



Identifikačnl

číslo

d) jillý podíl Vobchodní společnosti než je uveden v písmenu cl, pokud hodnota tohoto
podílu přesahuje částku 50 000 Kč anebo částku 100000 Kč. jde-li o podíly LL vice
obchodních spnle~n()sti

NE [Sl~
AND -O' ;I ObchCoCdC"C,Cj,Cn",C"O"C"C,C,O"C.-.---TCCCC",CC;;C-'-C;CCCCC;;CO;;CiCiCC-'

I.
2. '

3. '



IV.
OWlimeni" příjmech, darech a závazcích

(§ II odst. 12 odst. 2 zákona)

Prohlašuji, že v "hdnhi uvedeném \' čňst! 1. bodu C [sem

F

I V~šep(-ijmLL-nebo
I m"Jc"c~, výhody

-=:j

Druh záv:lzl(ll

i---+t==±t· .--
, 4
I "_

I vyšc vKl

I

Počet vyplněných stran:

I'roblašl0i, žcj sem údaj c uvedl úplně il pru v<li vé

dne_ I J/!O:;!rt1 I

J



v , , v ,

CESTNE PROHLASENT

II -OJ ZillI<

Oz",\",r"; o .i ill}'rll vykonJÍ,-"nýr h ~i IlIlO'trrll,
uznám"ní u majetku naoytém v p"ůbéllu v}'konu funkcr

a OdHl"'"'" O příjmech, dar~ch II zúv>lzdch pod"va"" vd'cjn)'", ľu"krionúl'clll

porlle >.áIWll a 1. 15W'2006 Sll., <) SI,'eľu ~áj """ v" znení ""I<Oll" t, 21612008 Sb. (ll»l" j"" "zá kn1\")

I.
Všeohecn<' úd"jc

(~ 13 odsl. I zákruta]

A, .Jméno, popř. jrnťllll, I"'ijrneni" dalum '"l"u~~ni vcř~jnéhn funkeiorulř'c

.Imé"", l01i, 'mé""

Yhjl1le!'.L_.
Datum narození

i Pavla

I
Foglová
!a,1964 -I

B. Orgán, ve kterém veřejný funkcionářpůsobí

Núzev :."'~~'fUstav PľO studium totalitních režimů
Sídlo _..__ Siwiccova 2, Praha 3, [3000
Identifikační číslo 75112779
Vy~oná.~'.~I~láfunkce: ředitel Ústavu pro ~tud,um totalitních režimů

C. Obdob;, za kleré Se če~lné prohlMiení I'nd{'n'

n. F:vid"nčn,nrg,,-n
----=

SlrúnKa C 1 Datum. 1 t. 3, au 14
Podpis: /

"



II.
071l;\mcni o Fn)'ch ,-yknl1""jlil)'ch i'in",»tech

(§ 9 a 12 odst, Zákona)

Prohlašuji, že v období l1\"dcll~m v i'á<h r. hndu C jsem

aj podnikal nehu prnvol.O\'al ji""LL samostaruou výdělečnou činnost

NF. n--
ANO ',[J'; :,blmě.t poduikáni/výdélečné

I cmnosu
7pllsob a rn;,;ln V)kOlltL
podrukánI/v;iclélečné činnosti

L
2.
3.

h) boI 'I)()it'čnilmn nebo členem právnické oso by provozuj id podnikatelskou činnost

r~o
X
rr --

Charakter istika Obchodní Stdlo/umistěni Tdenlil"ih6ní
účasti ve firma/název číslo

L
--T- --

,
- ,

2.
, ,

- - , -

I3. _... - ----.J

<;) byI slalulárnirn orgánem nebo členem statutárního orgánu, členem řtdfcfho, dozorčího

nebo kontrolního oTgánu práv1llcké ,,,,,hy, PTOVO/,lUici podnikatelskou činnost

I
Obchodní

, firma/název
I Sídlo/umístěni-

d) vykonával další činnost. v pm;;ovněpráv11fm 111'0" oo<..lohllém v/.lahu n<cho ve služebním
pomcrLl, vcdic vztahu nebo poměru, v něm" pl<,wbil jako veřej11) riLllk~i"ná(-

I ldenliiikační

i číslo. __--I
';81346(,0

Sídlo/umístění

organizačnísložkt
Geologická 9%111.
Hlllb"čepy, 152 00 Praha

Obchudní
['irma/název
SprJlek/
Kondoruininm
Geologická

nnum: ll. J, 2()j4
Pndpi,;,

- i -
./



m.
Oznámen; O majetku nnbyrém vprůběhuvjl.onu funl,"c'

O 10 a 12 odst. 2 zákona)

Pruh1a.~oji, I.e I" období uvedeném ,. části I. bodu C jsem do "Hw vl"~tn;d,,inebo do
spnlečuého jmění manželů nabyl

a) vlastnická nebo jin!Í věcn" práva k ucrnovircstcm, které jsou předmětem evidování
y katastru ueu-cvitcsti, PQdk údaj CL kalaSlrLl nemovitoslí
(j"",, ,1",1, ,-Iast"i," i " 1"'0tLnto i1co: U\'CO, -- vl"",;". spoluvj'''"ik , lLYc~kn;m \ ,-je ,pc'lu' I"",. dd", p,,,liI,, ",b"
'polctr.éha jmčoi m""du)

NE iX

D
- ____ .

ANO , Druh Druh vlastnictví Cena v Kč Zpúoob mlhy ti
,

i nemovuosrí

I -q -

,. I ,

b) vlastnick ~ práva k věcem movitým. jiná práva nebo jiné majetkové hodnoty, jej ichž
souhrnná cena přesáhla částku 500 000 Kč

(do lohulo 'Q"iL~lU" "",'počlt;"aji \-loi pri"a ncbo jin" ';11'j""O\-" hodnot)'. j,jicht cena je ni2Si ",2 25 000 Ké)

L
2'.- I,

3
4.
5.

Cena v Kč , Způsob nabytí

i
..--1
~._--

-=:j

c) ccnn6 papíry noto práva s nimL sp"Jenú poule zákonu Č. 591/1992 Sb.. Ocenných
papircdL ve znění pozdějších předpisů, pokud celková výše kupni ceny cenných papírů od
je(lnoho emitenta nebo práv s nimi spojených v době nabyli přesahuje čúslku 50 (JOO Kč

anebo (o!Í~lku 100 (01) Kč v přtpadč vlec emitentů

NT' X
ANO ID Druh '--1 Fmi[~~ď plaVK~. ---=1, 1.

-t
2.

-b
,

~,. t .~4.
5.

Stránka t,:; Datum: ll. J, ?()l~

Podpis: I



! Hodnola obchodního
: podílu,,

: hknliíikai:ni
i číslor .
--1.

2,

d) jiný podíl v ubchouní spnlečl1()~,i ne/Je llveden Vpísmenu cl, pokud hodnota rchoto
podílu presehuje částku 50 000 Kč "nebo částku \00 000 Kč. Jde-li o podíly II vice
obchodních společnosti

L~~Ec-'_Ix .. L ---==-====-TUC====-,ANO O ',ObdlOdníjménu/""()C,C"c----';:cc:cCCCCc--,UCc::c:cCCCC=""CC

Stránka Č, 4 Il,IIUI1)' 11,3. 21J1+
Podpis:

j, ;,,'



IV.
Uznárncni II příjmech, darech" dYai.dch

(~ 11 Geist. 12 odst. 2 zákona}

Prohlašuji, Je v období uvedeném V části I. hndu C jsem

a) zfskal peněžité příjmy nebo jiné majetkové v~'hody, zejména UhrY, s výj imkou uarlL
uvedených v oznámení o miljeLku nabytém v prúh2hu výkonu [\Illk~c podle části []I,.

oumény, příjmy / podnikatelské nebo jiLlé samostatné výdčlcčné činnosli, dividendy nebo
jiné pi'íjmy z účasti nebo činnosti v právnických osobách provozujiclch podnikatelskou
činnost, jej i~h;, souhrnná výše pře~áhla v kulemlářnírn roce 100 oon Kč

(z, pc,,"i" prijom nebo l'"0u ",,'jeCinvou '-i'hoc" ,e pro ,enCO utol nopOl'ú"l' pl", ndm~na "ob o d,lBi ,,;I<l.i"'''i Ll"
~l"i mi VCi-'10)- lillLk,io"OI ,úro[ v ,",',v;,lo,([, "i-ko""n fL1Ll~c, podle ,,'I;jtl\ich p<ávni,h př"ll)i'~' o" mhoto
,ouhrnc" ".'"Ih'titilvoji dary. jl'j;ch; '''''''je "iž~i o,;: 10 000 l(čl

rN"~

; 4.

rVýše příjmu ilCb~l
_~ajetkové výhody,

-=+=-~-~".. .

h) ;nčl nesplacené finanč tlí závaz.ky, zejména půj čk y, LlVčey, lliLj emné.vavazky ze smlouvy (,
niíjm LI s právem kOLlpČ nebo sménečnc zavázky, jej ;"h; souhrnné vý'še přesahia

k 31, prosinci kalendářního roku, za nějž se oznámeni podúvá, částku 100 000 Kč

IN" !Jil
~NOJ O 'f"'luO,"á"
l= .~:l' .
Počet \'/,plnčrr}'CÍl stran:

ProhlaŠl\i i, že jsem úu,~ C Ll vedl (I plně a pravdivě,

V I Praze

Podpis ! J, /'
L__,/ /ii'~1 J

"', '/

Stn'",ka i: ) [l,llulll

PodpL"
II J.2iJl4

;

"



AOVOKATNiKANCEtÁfi

2 O-10- 2014

OOHUCENO / ODESLÁNO

USNESENÍ

Jednací číslo: 17 C 122/2013-127

Obvodní soud pro Prahu 3 rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Markétou Písaříkovou ve
věci

žalobce:

protí
žalované:

pro:

Mgr. Daniel Herman, narozený dně81963, bytem-"
_Praha 4
zastoupený advokátem JUDr. Michalem Pacovským, sídlem Nad
Rokoskou 38, 182 00, Praha 8

Česká republika - Ústav pro studium totalitních režimů,
Je: 75112779, sídlem Siwiecova 2, 13000, Praha 3
zastoupená advokátem Mgr. Evou Zenklovou, sídlem Vodičkova 791/39,
IlO 00, Praha I

neplatnost rozvázání praeovnlho poměru

takto:

Rozsudek Obvoduího soudu pro Prahu 3 ze dne 2. 5.2014, Č. j. 17 C 122/2013-86
se v záhlaví opravuje tak, že se chybně uvedené označení žalovaného ve znění: "Ústav
pro studium totalitních režimů" nahrazuje takto: "Česká republika - Ústav pro studium
totalitních režimů".

Odůvodnění:

Při přepisu shora specifikovaného rozhodnuti došlo ke zjevné nesprávnosti patrné
i z obsahu spisu.

Soud proto v souladu s usl. § 164 o.s.ř. vztažmo k usl. § 167 odsl. 2 o.s.ř, uvedenou
zjevnou nesprávnost tímto usnesením opravil.

Poučení:

Proti tomuto usneseni neni odvolánipřípustné.

V Praze dne 17. října 2014

JUDr. Markéta Písaříková,v.r,
předsedkyněsenátu

Za správnost vyhotovení:
Eva Vacková


