
Prohlášení MUDr. Naděždy Kavalírové k Výroční zprávě ÚSTR za rok 2013

Jako členka Rady Ústavu pro stud ium totalitních režimů cít ím povinnost zauj mout stanovisko

k některým nepřesným tvrzením a informacím, která se obj evily ve schválené verzi výroční zprávy

ÚSTRza rok 20 13.

Především považuji za neuvážené, že se Výroční zpráva - a to vehni nepřesvědčivě - vrací

k okolnostem odvo lání a vyhození býva lého ředitele Danie la Herma na. Tvrzení obsažené na straně 16

považuji za účelové a neuvážené už jenom z důvodu, že právě v těchto dnec h a týdnech j e u

obvodního soudu projednávána jeho pracovně-právníža loba, týkající se j eho odvo lání a vyhození.

Zejménaje nutné připomenout, že většína členů Rady ÚSTR zvolených na konc] roku 2012
vyv ijela zce la sys tematický a účelový tlak na ředitele Hermana, který vyú sti l až v j eho odvolání.

Dobře si pamatuji, a j e to i na webu, že byl na každém zasedání Rady ÚSTR š i kan ó zně zavalován

úkoly, přičemž se periodicita j ednání snížila až na dva týdny.

Za sebe mohu jednoznačně prohlásit, že není pravdivé tvrzení, že by ředitel Herman

vys tupoval vů č i Radě ÚSTR"s velkou neochotou", či dokonce se k ní vyjadřoval "nepřátelsky".

Stejně nepravdivé j e konstatování, že nehodlal spolupracovat s Radou ÚSTR. Bylo tomu právě

naopak: většina členů Rady ÚSTR nehod lala spolupracovat s ním. Jaké byly motivy k tomuto jedn ání ,
zda politické či osobní,je věcí svědomí každého z nich .

Zcela nepřesně j e popsáno i j ednání z 10. dubna 2013, kdy došlo k odvolání ředitele Hermana,

resp. k účelovém nelegitimnímu - bez výběrového řízení - zvo lení j eho ná stupkyn ě Pavly Foglové.
Te nto fakt způsobi l hlubokou krizi instituce, která trvá dodnes. \ : ~
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Iden ticky nejsou pravdivé ani informace o nehosp odárn ém nakládání s finan čními prostředky

či zahraničn ích cestách. Rada ÚSTR tehdy otevřela cestu k destabili zaci i Archivubezpečnostních,
složek, neboť umožnila odvolání jeho ředite l ky, zkušené a kva lifikované archivá řky Zlatuše
Kuká nové . "
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