7. jednání Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
dne 25. dubna 2013

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

Verifikace zápisů z 5. + 6. jednání Rady
Kontrola úkolů
Informace o činnosti
Dopis P. Blažka
Odpověď S. Pencovi
Projednání návrhu odvolání a jmenování ředitelky ABS
Různé
Neveřejné jednání

Ad 1.: Zápisy z 5. + 6. jednání Rady Ústavu byly schválen jednomyslně.
6 pro
Ad 2.:
Rada Ústavu konstatuje, že zprávy ze zahraničních služebních cest jsou kvalitnější a
ukládá ředitelce ÚSTR dávat zprávy ze zahraničních služebních cest na webovou
stránku ÚSTR.
6 pro
Rada Ústavu ukládá předsedkyni Rady P. Šustrové, aby připravila odpověď V.
Sommerovi ve smyslu Usnesení z 6. jednání Rady ze dne 10. dubna 2013.
6 pro
Rada Ústavu doporučuje vedení ÚSTR usilovat u Securitas Imperii a Sborníku ABS
o zařazení do databází ERIC a SCOPUS
5 pro, 1 se zdržel
Rada Ústavu ukládá ředitelce usilovat razantněji i s ohledem na získání finančních
prostředků na příští rok, o zapsání obou institucí (ÚSTR a ABS) na seznam v.v.i.
s nárokem na příjem institucionální podpory.
5 pro, 1 se zdržel
Rada Ústavu ukládá ředitelce ÚSTR, aby ředitelka ABS prověřila údaje předložené
v Excelové tabulce s údaji v GINISu týkající se žádostí o předložení archiválií a
jejich odpovědí za rok 2012.
5 pro, 1 proti

Rada Ústavu žádá ředitelku, aby zjednala nápravu a upozornila vedoucí pracovníky
ABS, aby upravili lhůty uvedené v Badatelském řádu dle vyhlášky č. 645/2004.
5 pro, 1 se zdržel
Ad 3.: Radě Ústavu byla předložena Informace o činnosti Ústavu od minulého jednání
Rady.
Ad 4.: Rada Ústavu pověří předsedkyni P. Šustrovou, aby napsala P. Blažkovi dopis ve
smyslu rozpravy, kde se ředitelka P. Foglová omluvila, a aby Rada doporučila ředitelce
ÚSTR zapojení P. Blažka ke spolupráci na projektu v koncepci.
4 pro, 1 proti, 1 nepřítomen
Ad 5.: Rada Ústavu ukládá ředitelce, aby pověřila ředitelku ABS připravení odpovědi s.
Pencovi
5 pro, 1 nepřítomen
Ad 6.: Rada Ústavu projednala návrh na odvolání a jmenování ředitelky ABS
Ad 7.:
Rada Ústavu považuje hladké plnění úkolů spojených s agendou vyplývající ze zákona
č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu za zásadní záležitost a
ukládá ředitelce ÚSTR, aby zajistila to, že ABS a ÚSTR budou i nadále tyto své úkoly
plnit stejně dobře, jako doposud. Jakékoliv zpomalení plnění těchto úkolů by znamenalo
ohrožení naplňování výše uvedeného zákona, což je naprosto nepřijatelné
6 pro
Rada Ústavu bere na vědomí žádost M. Vodrážky o okamžité odvolání ředitelky P.
Foglové
5 pro, 1 se zdržel
Rada Ústavu odložila na příští jednání Otevřený dopis členům Rady Ústavu pro
studium totalitních režimů od výkonné ředitelky Platformy evropské paměti a svědomí
požádala ředitelku, aby zpracovala písemné vyjádření k Otevřené výzvě.
6 pro

