
 

 

 

 

 

 

6. jednání Rady Ústavu pro studium totalitních režimů 

dne 10. dubna 2013 
 

 

 

Program: 

 

1. Dopis S. Pence 

2. Informace o činnosti 

3. Dopis V. Sommera 

4. Návrh na odvolání ředitele 

5. Volba nového ředitele 

 

 

Ad 1.: Rada odložila odpověď S. Pence na příští jednání, s ohledem na nové 

okolnosti týkající se převzatých spisů z ÚDV (Úřad dokumentace a vyšetřování 

zločinů komunismu). 

 

 

Ad 2.: Radě Ústavu byla předložena informace o činnosti Ústavu od minulého 

jednání Rady. Rada Ústavu požádala ředitele, aby zprávy ze služebních cest byly 

zasílány elektronicky společně s Informacemi o činnosti. 

 

 

Ad 3.: Rada Ústavu považuje okolnosti ukončení pracovního poměru dr. V. 

Sommera za velmi nestandardní a konstatuje, že považuje za chybu vedení Ústavu, 

že byl propuštěn z pracovního poměru kvalitní vědecký pracovník bez 

důvěryhodného důvodu. 

5 pro 1, se zdržel 

 

 

Ad 4.: 

I.  Dle ust. § 9 odst. (1), písm. b) zákona číslo 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium 

totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek v platném znění Rada 

Ústavu pro studium totalitních režimů odvolává pana Mgr. Daniela HERMANA 

dnem 10. dubna 2013 z funkce ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů. 

 

II. Předsedkyni Rady Ústavu pro studium totalitních režimů paní Petrušce 

ŠUSTROVÉ se ukládá signovat a předat panu Mgr. Danielu HERMANOVI 

odvolání z funkce ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů. 

5 pro, 1 proti 

 

 



 Rada připraví podmínky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu 

pro studium totalitních režimů a uskuteční toto výběrové řízení tak, aby jeho vítěz 

byl veřejně vyhlášen nejpozději do 30. 4. 2014: 

 

Ad 5.:  

I. Dle ust. § 9 odst. (1), písm. b) zákona číslo 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium 

totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek v platném znění Rada Ústavu 

pro studium totalitních režimů jmenuje paní Mgr. Pavlu FOGLOVOU, nar. 18. 

srpna 1964 v Ostravě do funkce ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů a to 

dnem 11. dubna 2013. 

 

II. Předsedkyni Rady Ústavu pro studium totalitních režimů paní Petrušce 

ŠUSTROVÉ se ukládá signovat a předat paní Mgr. Pavle FOGLOVÉ jmenování 

do funkce ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů. 

5 pro, 1 proti 

 

 


