3. jednání Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
dne 19. února 2013

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verifikace zápisu z 2. jednání Rady
Dopis Nezávislé odborové organizace ÚSTR (NOO ÚSTR)
Kontrola úkolů
Časopisy
Projekty
Informace o činnosti
V.V.I.
Různé

Ad 1.: Zápis z 2. jednání Rady Ústavu byl schválen jednomyslně
6 pro
Ad 2.: Rada Ústavu vydala stanovisko:
Rada ÚSTR je znepokojena fámami, šířenými mimo jiné některými členy kolegia
ředitele ÚSTR, že její noví členové se netají úmyslem postupnými kroky celou
instituci nejdříve paralyzovat, poté zlikvidovat. Nesouhlasí ani s názorem ředitele
ÚSTR a ředitelky ABS, že aktivity Rady jsou destrukční, jak uvedl ve svém dopise
předseda Kolegia ředitele M. Lehký.
Cílem Rady je dbát o to, aby ÚSTR co nejlépe plnil úkoly dané zákonem. Zejména,
aby umožnil digitalizaci a zveřejnění co nejvíce informací a historických dokumentů,
aby rozvíjel vědecko-výzkumnou činnost, jež musí obstát i ve srovnání s jinými
historickými pracovišti, a aby v rámci svého osvětového poslání nestraně popisoval
československou minulost.
Rada se domnívá, že není prostor pro utlumování činnosti ÚSTR. Naopak,
v celospolečenském zájmu je nezbytné usilovat o to, aby rozpočet ÚSTR na rok 2014
byl oproti rozpočtu letošnímu výrazně posílen.
Rada rovněž odmítá spekulace o personálních čistkách, jež by měly probíhat mezi
zaměstnanci ÚSTR. Aby jim Rada předešla, žádá ředitele, aby až do odvolání tohoto
rozhodnutí nepřistupoval k žádným personálním a organizačním změnám bez
konzultace s Radou.
Rada ÚSTR se bude dál snažit o maximální transparentnost svých kroků. Proto
Rada již v lednu rozhodla, že její schůze budou přístupné veřejnosti a záznamy
z nich budou umísťovány na webové stránky ÚSTR. Předsedkyně Rady bude rovněž
o výsledcích schůzí informovat prostřednictvím tiskových zpráv.
4 pro, 2 se zdrželi

Ad 3.: Rada konstatovala, že zadané úkoly řediteli Ústavu na 1. a 2. jednání Rady
byly v daném termínu předloženy. Rada Ústavu požádala ředitele o doplnění
podkladů k úkolu z č. 2/2013 ze dne 22. ledna 2013 – předložení badatelského listu P.
R. se začerněnými osobními údaji.
4 pro, 2 se zdrželi
Ad 4.: K předloženému materiálu neměla Rada Ústavu žádné připomínky
Ad 5.: Rada Ústavu požádala o zpřehlednění a doplnění materiálu o plánované
finanční výdaje na každý projekt jejich čerpání v jednotlivých letech.
4 pro, 2 se zdrželi
Ad 6.: Radě Ústavu byla předložena informace o činnosti Ústavu od minulého
jednání Rady.
Ad 7.: Rada Ústavu ukládá řediteli pokračovat v úsilí, aby Ústav byl zapsán do
rejstříku v.v.i.
6 pro
Ad. 8.: Rada Ústavu pověřuje předsedkyni Rady Ústav k vydávání tiskových zpráv
z jednání Rady Ústavu.
6 pro

