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Zápis z 6. jednání Rady Ú Sla \-U ze dne 23. 6. 20 16

Ad 1) Schválení progra mu

Předsedkyně Rad y Ústavu E. Benešová zaháj ila ve 13.49 hod . 6 . j ednání Rady ÚSTR
v roc e 20 16. Nás ledně přečet l a navržený pro gram a vyzvala přítomn é , aby se k němu

vyjádři l i .

Usnesen í: Program by l schvá len v před loženém znění.

Hlasování: 6 pro (jednomyslně)

Ad 2) Verifikace zápisu z 5. jednání Ra dy

E. Benešová vyzvala členy Rad y k vyj á dřen i při pomínek k zápisu z 5. jednáni.
Připomínky nebyly vzneseny.

Usnese ní: Ra da Ústavu schva luje zá p is z 5. jednán í Rady ÚST R v roce 2016
v předloženém zněn í.

Hlasování: 5 pro, I se zdržel

Ad 3) Kont ro la úko lů

Radě Ústavu byl předložen přehled zadaných úkolů a jej ich pl něn í :

>- Předložit Rad ě ÚST R st r uktu r u nového webu

Z důvodu technic kých problémů J. Stránský požádalo přesunutí toh oto bodu na konec
programu a při slíb i l představit prezen taci úvo dni stránky nového webu ÚSTR včetně

navrhované struktury.

>- Vy pracovat od pověd i na otázky předsedkyně Ra dy ÚSTR vznesené na 5. jednání

Rady Ústavu

Radě Ústavu byly předloženy odpověd i k těmto okruhům:

aj Ulo žišt ě digit álnich reprodukcí archiválií a dokument ů

E. Benešová vytkla vedení ÚSTR nej ednoznačnost před ložené odpovědi , která kon statu

je, že spuštěn í ú ložiště závisi na investicích a nákupu disko vého pole. Požádala proto o sděle

ni, zda úložiště ji ž je či nikol iv.

J. Stránsk ý vysvět l i l , že nákup byl bloko ván tvorbou celkového finančního plánu a rozvr

hováním investičn ího z á m ě ru , V současné době j e ho tová specifikace nákupu a běží zákonné

l h ů t y, Ú lož i ště by mělo být dimen zováno na 100 TB tak, aby dosavadní data o velikos ti 30

TB šlo rovnou překopírovat a zpust it je nanovo jako celek. Struktura úlož i ště bude dána ap li

kací , která se nyní programuje. Půjde o zce la no vou logiku ukládání po balič cich , které budou

so uhrnn ě metadatovány.
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Zápis z 6. jed n áni Rady Ústavu ze dne 23 . 6. 20 16

E. Benešová upozorn ila, že Rada ÚSTR žádala o předloženi struktury ú l oži ště , kterou ale

v podk ladech neobd ržela. Dále se otáza la, zda data budou překlopena na nové ú lož i ště najed

nou č i na starém úložišti budou ponechány digitalizáty před kontro lou a na nové půjdou j en

balí čky opatřené metadaty.

J. Stránský sděl i l, že hardwarově bude vše na jedn om místě , nicméně se bude mode lovat

nová struktura, kam budou postupně migrovány zkontrolované digitalizáty. Nové diskové

pole bude z á roveň rychlej ší a bude na něm probíhat i provoz běžných dat, která s ú l ož i štěm

nemají nic spo l ečného.

E. Benešová upozorni la, že struktura úložiště by měla být důkladnč popsána a zálohováni

a pří stupy ošetřeny intemími předpisy. Závěrem požádala o průběžné info rm ov ání č l enů Rady

o vývoj i v této oblasti.

b) Zálohov áni dat

E. Benešová sdě l i l a , že dle předložených podkladů prob íhá zálohování dat dvakrát denně

rozdílově a jedenkrát týdně plně . Nás l edně se otáza la, zda každé z míst zálohuje zv l ášť č i zá

lohování probihá souhmně .

J. Stránský vysvět l i l, že zálohování je zá mě rně redundantni a probíhá na čtyřech úrovních

současně.

c) Kontrola di lve pořízených digituliz át ů

E. Benešová označila kontrolu za nep ří l i š efektivní (SOD tis. skenů/rok, tzn. 3% z celko

vého objemu dat).

S. Ptáčníková upozorn ila, že ABS provádí kontrolu v takovém rozsahu, na kter ý má ka

pacitu.

E. Bene šová požád ala o před l o žen i plánu kontroly i s přehledem předpokládané chybo

vosti.
S. Pt á čn íkov á vysvět l i l a, že kontrola je dvakrát náročněj š í než digitalizace . Klíčový pro

blém je, že se dří ve nekontrolovalo opro ti originálu, tudíž se nejprve musí originály znovu

vyhledat.

V. Tollar (z veřej nost i ) dopl nil, že značná část digitalizace probíhala z tiší a průtahov ý ch

skeneru, což se dá dělat velmi rychle, ale rozhodně se to pak nedá rychle kontrolovat. Upo

zomil dále, že zaměstnanc i paralelně provádějí i 100% kont rolu nových digita lizátů .

tl} Elektronický archiv

S. Ptáčniková sděl i l a, že elektronícký archiv použivá 247 aktivních už ivat el ů .

e) Vf'voj .amikútn! aplikace" pro digitalizační workflow a ukládání digirepro

E. Benešová připomněla , že d igíta lizační workflow souvisí s nákup em nového diskového

pole. Předpokládané nasazováni aplikace bude dle informace vedení ÚSTR zahájeno na pod

zim 20 16.

J. Stránský doplnil, že aplikaci vytváří ÚSTR vlastními kapacitam i. IT oddě l ení se totiž

podařilo vymyslet, j ak pracova t s katalogy, jejichž obsah není známý, neboť neustále přibýva

jí nové. Sděl i l , že aplikace bude úsporn ým a elegantn ím řešením, které by snad mohlo zauj

mout i ji né instituce.
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Zápis z 6. jednání Rady Ústavu ze dne 23. 6. 2016

E. Benešová jménem Rady ÚSTR požádala o prezentaci sys tému na listop adovém zase

dáni spolu se sdě l en im, jaké j sou další předpoklady vývoje do poloviny roku 20 17, kdy by

měla být aplikace nasazena do ostrého provozu . Rovněž j i bude zaj ímat o šetřen í používání

aplikace intemími předpi sy ,

j) Digitalizačníproj ekty ÚS TR

E. Benešová se podivila, že mezi současnými digi talizačn ími projekty j e uvedena i redak

ce rád ia Vatiká n, která měla být ji ž dávno dokončena.

Z. Hazdra vysvět l i l, že v digitalizátech byla objevena značná chybo vost a bylo proto tře

ba vys lat zás tupkyni ÚST R do Ř íma, kde digital izáty překontroloval a a zdigitalizovala chybě

jí cí stránky. V současné době se připravuje webová prezentace, která by měla být spuštěna

v letošní m roce.

E. Ben ešová se otáza la, zda bud e prezentace propojena s českou sekcí.

J. Stránský sd ě l i l , že obě sekce budou sj ednoceny a opatřeny úvodní studií.

E. Benešová připomn ěl a , že webová prezentace se připravuj e i k dokumentům Jazzové

sekce.

O. Matějka doplnil , že tato prezenta ce bude doplněna o intemě naprogram ovanou prohli

ž e čku, která umožn í prohlížení skenů v podobě časop i su . O. Matěj ka by byl rád, kd yby se vše

stihlo připrav i t do podzimu , kdy proběhne výroč í zatčení členů Jazzové sekce a rovněž ko

lok vium k této události na půdě ÚST R.

Nás ledně se E. Benešová otázala na digitali zaci MNB.

S. Ptáčníková sdě l i l a, že digitali zace MNB j e ji ž takřka hotová.

Z. Hazdra doplnil , že tent o fond bud e následně využit i pro účely e-badatelny.

Na závěr se E. Benešová otázal a na avizovanou sm louvu o spolupráci s Národním muze

em .

Z. Hazdra sdě l i l , že rám cová smlouva o spolupráci ji ž byla pod epsána. Během léta se se

jdou tým y odbomíků, kteří vytipuj i dokumenty z let 1938-1 989 vhodné k digitalizaci. Uvažu

j e se například o materi ále ch Mu zea dělni ckého hnuti pro vzdě lávací účely .

E. Benešová di skuzi nad digitalizačními proj ekty shrnula kon statováním, že dle jejího

názoru žádné digit al i zační projekty nejsou a digitalizačni pracovi ště nepracuje. Požádala pro 

to o poskytnutí informací o č innosti za druhé čtvrtletí ihned po skončen í č tvrtletního hodno

cení, nikoli v až na příštím jednán í Rady ÚSTR.

Z. Hazd ra se ohradil, neboť dle j eho názoru z předloženého přehledu jasně vyplývá, že

Odd. digitalizace pracuje napl no. Musí se však ještě vyrovnávat s rezidui z minul osti , zbylý

čas je využíván k vyjednávání další spolupráce.

g) Evidellční sys témy

E. Benešová při pomněla , že evidenčn í systémy byly zcela předány A BS a ÚST R je j íž

dále nerozvíjí. Ot áza la se v této souvislosti, zda byly sjednoceny do jednoho č i nad ále funguj í

separátně .

S. Ptáčníková vysvět l i l a , že bylo nejprve t řeba vyřeši t některé pro blémy - napřiklad fa

l ešně negat ivní výs ledky, což bylo nutno dříve řešit opakovano u lustrací. Dále bylo třeba

s lou č i t in formace v evidenčním sys tému s těmi na webu. Nejnověj i byla vyřešena otázka při -
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Zápis z 6. jednáni Rady Ústavu ze dne 23. 6. 20 16

stupu. Byl vydá n interní předpi s , který přístup do systému definuje. Nyní ted y bude do ložitel

né , kdo ze zaměstnanců pro vedl případnou změnu a na čí příkaz .

E. Benešová tato opatřen í kvitovala s povděkem . Následně připomné la , že v minulosti se

NBÚ posíla l sez nam doplněných jmen, a otázala se, zda je tomu lak i nad ále .

S. Ptáčníková slíbila , že to prověří.

h} Internipředpis)' ÚS TR a A BS, které se týkají ochrany osobnich dat

E. Benešová připomn ě l a , že č l enové Rady ÚST R obdrželi v rám ci podklad ů k jednání
tab ulku shm uj ící ínterní předpisy, které prob lematiku ochrany osobních údajů řeší , a dále
sdělen í M. Pelíška, kte rý získal vyjádřen í zás tupce ÚOOÚ v tom smyslu, že není nutn é
problematiku řeš it souhmně směrnící.

M. Pelíšek doplnil , že směrnice byla vyž adována Rad ou Ústavu ji ž v minu lostí , nicméně
vedení ÚST R jí chtělo zač í t přípravovat až po vy dání nového Organizačního řádu. Následně

byla provedena revíze současného stavu , která byla neform á ln ě konzultována s ÚOOÚ s tím
výsledkem, že stávaj ící stav je zcela vyhovuj ící. Na Ústavu rovněž proběhla ze strany ÚOOÚ
kontrola personálníc h spisů, rovněž bez zj ištěn í jakýchko liv poch ybení. Z tohoto d ů vodu

přestala být příprava směmice prioritou.
E. Benešová po žádala o předložení zprávy z kontro ly ÚOOÚ a navrhla pon echat

problem atiku zcela na odpovědnosti vedení Ús tavu .
J . Bureš zdůrazn i l, že by se odpovědnost í za nasta vení pra videl pro ochranu osobních

údaj ů nerad zříka l. Zejména pokud příprava směrn ice byla j iž v mínulosti zahájena,
doporu čoval by ji dokonč i t.

E. Stehlík s tímto stanov ískem rovněž souhl asil.
Z. Hazdra sdělí l , že nevid í problém v tom, aby návrh směrnice byl Radě Ústavu

předložen k projednání na záříj ovém zasedání.

Ad 4) Půlročn í revize Plánu č innosti na rok 2016

O. Matějka přípomněl , že j iž v loňském roc e byla zavedena praxe půlroční revize Plánu
č innosti, a to nikoli v se záměrem snížení c í l ů , ale spíše uvedení cílů do souladu s rea lítou.
Jedná se ted y spíše o formu aktualizace. Z toh oto důvodu předloži l členům Rady ÚSTR
revido van ý Plán činností a d ů vodovou zprávu s výčtem a zd ůvodněn ím všech změn. Většinou

se jedná po uze o dílčí úp ravy. Násl edně přečet l změny bod po bodu, krátce j e vysvětl i l a
odpověděl na doplňující otázky č l enů Rad y ÚST R.

Usnesení: Rada Ústavu bere na vědomi změny p roved ené v Plán u činnos t i na rok 2016.

Hlasování: 6 pro (jednomysln ě)

Ad 5) Koncepce vzdělávací činnosti ÚSTR

O. Matějka představíI Koncepci vzdělávací a popularizační činnost i a vysvětl i l, že
dokument má být stej ně d ůle žit ý j ako Koncepce vědecké č i nnost i . V Koncepci j sou
zakotveny príncípy občanského vzděláván í (výuka ke kri tickému myšlen i), De facto se v této
část í jedná o překl ad Beutelsbašského konsenzu , Nás l edně vysvět l i l poslední drobné úpravy
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Zápis z 6. jednáni Rady Ústa" , ze dne 23. 6. 2016

v předloženém text u, které vyplynuly z jednáni Vědecké rad y. Ta j inak dokum ent podpoři l a a
schvá lila.

J. Bureš podotkl , že by rád, aby dokument byl srozumitelný i pro širokou veřej nost.

Z tohoto důvodu se mu nejev í jako vhodný term ín "vyrovnáváni se s min ulostí". Ačkol i v je
term ín běžně použivaný, stávaj ící výzkum je j iž v jiné fázi. Upozornil, že potřebu vyrovnávat
se mají spíše ti, kteří za minu lost nesli odpovědnost. Nicméně mladá generace logicky necít í
potřebu se s minulostí vyrovnávat, spíše ji poznat a pochopit. Z á roveň dodal, že "vyrovnání"
se často použivá v kontextu ostře antikomunistických emocionálních postojů, které
skutečnému pozn ání spíše škodí.

O. Matějka uznal, že tennin zní zastarale, nícméně j ím chtěl popsat ne vyrovnávání se
s minulostí jako takovou, ale s jejími důsledky v současné spo lečnost i , což musí dělat i mladá
generace .

M. Uhl souhlasil se stanoviskem J. Bureše a podotkl , že hodnotově zabarvený termín je
pro nadčaso vý text zbytečný. Použil by spíše "pochopení dědictví". Následně požádal o
vysvětlen í cílových skupin a otáza l se, zda jsou všechny stej ně důležité, neboť dle jeho názoru
by se hlavní pozornost měla směřovat na základní a st ředn í školy a veřej nost , nikoliv na
univerzity a odbo rno u veřej nost.

L. Jelínek viděl j ako hlavní přínos textu jeho dekl arativní charakter a otázal se, kdo je
hlavní adresátem textu. Dále upozornil , že text obsahuje princip y a cílové skupiny, nikoliv
však nástroje. Zároveií u cílových skupín chybí média a op inion- lídři , kteří jsou sice součást í

veřej nosti , ale musí se s nimi pracovat j inak. Oboj í by bylo dobré do bud oucna rozpracovat,
nicméně dokum ent stoj i za schválení ji ž dnes. Následně se zeptal, jakým způsobem j sou
cílové skupiny oslovovány.

O. Matějka vysvět l i l, že oslovováni je vícekan álov é- nabídka je jednak na webu , jednak
dochází k přímému oslovo vání. Ústav má relati vně nový nástroj na hromadn é rozesílání.
Rovněž byla vytvořena databáze kontaktů na jednotlivé školy a uči tele. Další kont akt y se
získávaj í na zák ladě spolupráce, oso bních kontaktů a partnerství. Ačkoliv j sou učitelé obecně

unaveni velkou nabídkou, odezva je slušná. Ústav nemá problém s naplněním vzdělávacích

akti vit.
Z. Hazdra doplnil , že z celkového počtu cca 6000 učitelů děj epísu se seminářů ÚSTR

účastn i cca 500.
O. Matějka dále upřesnil , že smys lem předloženého dokum entu je deklarace navenek,

aby byly zcela jasné principy vzdělávací č ínno st i Ústavu, neboť tato č innost j e Ústavu dán a
zákonem. Z á rove ň upozornil, že ÚSTR bud e prvni institu cí v ČR, který takovou konc epci
bud e mít. Druhým cílem dokumentu je uvést jej v soulad se zaměstnanci Odd. vzděláván í tak,
aby byli schopni se s dokumentem ztotožnít a reali zovat jej v praxi. Dále sděl i l , že dokument
je záměrně hodně obec ný, neboť konkrétní projekty se dynamicky vyvíjej í. Z tohoto důvodu

koncepce odkazuje na web projektu D21, kde j sou informace konkrétněj ší a aktuálněj ší , a to
včetně vymezení cílových skupin. Vysvět l i l , že školy a veřej nost jsou samozřejmě klíčovými

skupinami, nicméně i ostatní vyjmenova né skupiny jsou relevantni , neboť by bez nich práce
nebyla možná. Dále sděl i l , že prob íraná formulace mu nepříjde kontroverzní , neboť j e nejen
potřeba mínulost poznat, ale i s ní něco udělat. Cílem je tedy proměna spo lečnost i . S
formula čn ím posunem však souhlasí, a to i proto, že dokonavý způsob termínu je zaváděj í cí ,

neboť se ve sku tečnost í j edn á o nikd y nekončící proces vyrovnávání se.
J. Bureš vysvět lí l , že za termínem "vyrovnání se" vidi zprofanovaný pokyn "posta vit se

minulosti čelem" . Dle jeho názoru by však stát neměl postoj veřej nost i nutit, pouze nabídno ut
i nterpretační mo žností . Je na jednot lívci, j aký závěr si z toho udělá.

O. Matějka upozornil , že ÚST R jako státní instituce není na zcela neutrálni půdě, neboť

je nutno se pohybovat v mezích de fi novaných zákonem, ústavou a nálezem Ústavního soudu.
Hodnotovost výkladu však musi být jasně deklaro vána.
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M. Uhl podotkl, že nemůže s J . Burešem zcela souhlasit, neboť úlohou instituce by mělo

být vzbuzovat záj em o minulost, nej en říkat, co si mají lidé v rámci demokraticky přijate l ných

názorů myslet.
Z. Hazdra navrh l disku tovanou formu laci změni t v tomto smyslu: "Či nnost Ústavu

napl ňuje veřej ný záj em, kte rý spočívá ve snaze přispět k poznáváni a kritickému
reflekt ování d ědic t v í nac istícké okup ace a diktat ury KSČ."

E. Benešová dala hlasovat o varian tě schválít předl ožený text beze změny .

Hlasován í: 4 pro, 2 se zdrželi

E. Benešová dala hlasovat o variantě schvá lit před ložený text se změněnou formulací dle
návrhu Z. Hazdry.

Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel

Usnesení: Rada Ústavu sc hva luje T eze vzdělávací a popularizační činnost i Ústavu se
za p racován ím změny navržen ě ředite lem Ústavu.

Hlasován í: 6 pro (j ednomys l n ě)

Předsedkyn ě Rady ÚSTR vyhlásila v 15.50 hod . krá tko u přestávku .

/piestávka: E. Stehlík odešel z j ednání/

V 16.09 hod. bylo j ednán í obnoveno.

Ad 6) Kon trola NKÚ

Z. Hazdra p ř ipomn ěl , že zavery z kontro ly NKÚ byly ji ž projednávány na minu lém
jednání Rady ÚST R. Kont rola proběhla závěrem loňského roku a týkala se hospodaření

v letech 20 12-20 14. Závěry kontroly se dotkly i digita lizace. Jako reak cí na kont rolní závěry

vypracovalo vedení ÚST R pro Vládu ČR vyj ádřen í , které bylo rozděleno do několika

tematických část í. Stra n digita lizace zpráva hovořila o špatném řízen í. V této souvíslos ti
vyj ádření sděluj e, že veške ré nedostatk y byly ji ž v roce 20 15 odstraněny na zák ladě kontrol
prob ěh l ý ch v roce 20 14. Byla zavedena dvoustupňová kontrola, a to 100% kontrola vůči

orig iná lu a 10% namátková. Rovněž byly přij aty nové interni předp i sy, které di gital ízační

workflow upravuj í. Dále NKÚ Ústavu vytýkal, že nemá zpracov ané strategické dokumenty.
Tato chyba byla rovněž napravena ji ž v roce 20 15 vydáním Řádu projektového řízen í a
Koncepce vědeckého zaměřen í ÚST R. Další námi tky se týka ly Výročn í zprávy, která
v mi nulostí neo bsahovala všechny informace ke stavu majetku. V této souvislosti Z. Hazdra
zdůrazn i l, že neexistuj e žádný oficiální vzor, j ak má Výroční zpráva vypadat a j aké informace
má nutně obsahovat , nicméně námi tky NKÚ b yly odstraněny ji ž ve Výročn í zprávě za rok
20 15, kterou vzal Senát PČR 26 .5 . 20 16 na vědom í. Rovněž sdě l i l , že i nventari zační manko,
na které kont ro la upozorňuj e , souvisela s majetk em, který byl vyřazen z důvodu nedohle dání
v evidenci. NKÚ n icméně vyčís l i l hodnotu majetku dle pořizovací ceny, nikoli v dle
z ůstatko vé hodnoty. Majetek byl z evide nce vyřazen na zák ladě šetřen í škodní kom ise. Dále
Z. Hazd ra sdě l i l, že nedostatek v ev ide nci pozemků v Kan icích byl j iž také ods traněn . NKÚ
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ro vněž vyčís l i l výdaje spojené s person álními změnami . Větš ina z nich spadala do roku 20 13
(57 % ). Jedn alo se o mandatorn í výdaje (odstupné, odc hodné, soudní spory), které byly
vyp laceny v souladu se zákonem. Rovněž reo rganizace se bez odchodů neob ešla. V oblasti
veřejných zakázek neb yla nalezena závaž ná poch ybení , pouze dro bné nedostatky
v administrac i, které však na výs ledek řizeni neměly dopad . Opatřen í byla rovněž zavedena
ji ž v loňském roce přijet im nové Směrnice o nákupu, která veřej né zakázky centralizovala pod
gesci jediného odborníka . V ob lasti extern ích ko ntro l Z. Hazdra ko nstatova l, že vedení ÚST R
rozhodně bere závěry vážně a vždy se snaž í nálezy napravit.

M. Pelíšek upřesní I, že zm íněných 57 % nákladů, spojených s person ální politikou , spadá
j eště do období, kdy byli ve vedení ÚST R D. Herman a v AB S Z. Kukáno vá. Nepokrývaj í
tedy rok 20 13 jako celek.

Z. Bárt a pochválil představenou sumarizac i a čl eněn í stanov iska. Upozorn il, že zejmé na
tisková zpráva NKÚ byla na rozd íl od ko ntro lního závěru poněkud dramatická. Sděl i l, že
z interních zdroj ů ví, že tiskové zprávy NKÚ vznikaj í zce la nezávisle na kontrolorech .
Závěrem shrnul, že navržené vyj ádřen í považuj e za velmi do bré.

L. Jelín ek podotkl , že NKÚ pracuje tak, j ak se od něj očekává , a rovněž reakce
hodnoceného subjektu j e adek vátní. Ve větš i ně p ř ípad ů j e tisková zpráva NKÚ velmi kritická
a instituce se velmi dotčeně brání. Pochválíl proto vedení Ústavu, že nereaguje dotčeně , ale
zcela věcně.

Usnesen í: Rada Ústavu be re na vědom í sta nov isko ke zj iš těn ím a doporučením, které
j sou ob sa ženy v kontrolním závěru NK Ú z kontrolní akce č. 15/39 \' předloženém zněn í.

Hlasování : 5 pro (jednomysln é)

Ad 7) Rozpočet kapitoly 355 na rok 2017

Z. Hazd ra upozornil , že Ústav stá le nezná směrná čísla, která budou zaslána
Ministe rstvem financí až na přelomu června a července . Znám j e pou ze rozpočtový výhled.
V rozpočtu se počítá se 160 mil. Kč. Oproti l o ň sk ému roku se zdánlivě jedná o propad o 10
mil. Kč. Připomněl proto, že tyto peníze byly do rozpočtu kap itoly přidány v l oňském roc e
pou ze j ednorázově na investi ce do I'T. Nás l edně představil hierarchi cky seřazené

nad požad avky, o kterých se vedení Ústavu pokusí s Ministerstvem financí j ednat. Hlavní
priori tou je rekonstrukce budov Ústavu (za cca 140 mil. Kč) a Arch ivu v Kani cích (s tou se
ideálně počítá na rok 20 18). Dále by vedení ÚST R rádo vyjednalo navýšení průměrné alokace
na plat y o I tis. Kč na tabul ku/měsíc . Rovněž by bylo dobré získat zvýšení běžných

prost ředk ů na výzkumnou a produkční činnost ve výši 3 mil. Kč. Tato potřeba souv isí
především s navýšením počtu vědeckých pracovníků, kteří produkují větší množství výstupů ,

než bylo v min ulosti obvyk lé.
J . Stránský dop lnil, že v období od předání podkl adů Radě ÚST R Vláda ČR rozhodla o

zvyšování platů ve státním sektoru cca o 4 %, což by mělo být ve směrných čís lech rovněž

pro mítnuto .
Z. Bárta se otáza l na důvod předpokl ádané výše nákladů rekonstrukce budovy Ústavu.
Z. Hazd ra do plnil, že vystavěn í budovy archívu na "z elené louce" stoj í cca 190 míl. Kč.

Vysvět l i l dále, že cca 40 % odhado vaných nákladů na rekon strukcí budo vy Ústavu tvoří

odstranění azbestu.
E. Benešová se otázala, kolik z jednorázo vého příspěvku na invest ice ve výši lOmil. Kč

bude skutečně investováno do IT.
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J. Stránský sděl i l , že pokud se IT bude brát široce, tedy včetně nákup u nových tiskáren a
t el efonů , využije se v tomto segmentu celých l O mil. Kč . Dále vysvět li l , že v p řípad é budovy
v Kanicích není j eště zcela rozhodnuto, zda bude budova opravena č i dostavěna , stále se
v tomto smyslu jedná s Ministerstvem financí o nejvhodněj ši variantě .

E. Benešová se otázala, kdy končí platnost stavebního povolení pro budovu ÚSTR.
J. Stránský sdě l i l , že povolení bylo ji ž jednou prodlouženo. V současné době je platné do

roku 20 18. Další prodlouženi j iž nebude možné.
M. Uhl podo tkl, že výstavba zcela nové kancel á řsk é budovy by mohla být l evn ěj š í než

rekonstrukce a odazbestování.
J. Stránský vysvět l i l , že ÚSTR z pozice dobrého hospodáře musí dbát o bud ovu jakožto

majetek státu, která by v současném stavu neměl a využit í a rovněž by byla neprodejná. Není
proto možné řešit nej levněj ší varíantu. Zároveň upozornil , že cenový odhad počítá se
standardními cenami, při soutěžen í se však možná podaří získat výhodnějš í podmín ky.

O. Matějka doplnil, že současná budova Ústavu má výhodnou polohu v centru města .

Zárovei\ sd č l i l , že vedení ÚSTR se sice chce starat jako dobrý hospodář, nicm én ě nechce této
problematice věnovat celou svou kapacitu, což by v připadě výstavby nové budovy bylo
nezbytně nutné.

E. Benešová se otázala, jakým způsobem probíhalo loni schvalováni podkl adů

k rozpočtu .

J. Stránský vysvět l i l, že na zák lad ě loňského požadavku Rady bylo rozhodnuto o
projednávání podkl adů vždy osobně, nikolív per rollam, nicméně v loňském roce byla touto
dobou jí ž k dispozicí směm á čís la. Za podstatné však J. Stránský považuje především jednání
o nadpožadavcích, neboť zbytek je neměnným rozhodnutím Ministerstva financí. Upozorn il,
že Rada má ze zákona povinnost schvalovat podklady k rozpočtu , což jde dle jeho názoru j íž
dnes, ale klídně i v pozděj ší fázi. Připornn ě l dále, že Míní sterstvo financí zaháj í v nejbližších
dnech jednotlivé běhy jednání - do konce července bud e třeba odevzdat podrobnou skladbu
rozpočtu , v srpnu proběhne jednání o nadpožadavcích a v září půjde návrh na Vládu ČR.

Za účelem stanovení postupu schvalování vyhlás ila E. Benešová v 16.47 hod. krátkou
přestávku .

/piest ávka/

V 17.02 hod. bylo jednání obnoveno.

E. Benešová sděli l a, že v první fázi je nutné schválit návrh pro jednání s Mini sterstvem
financí. Na jeho zák l adě, ať už bud e akceptován č i ne, přijdou konkrétněj š í č ís l a.

J. Bureš navrhl, aby podklad y ke státnímu rozpočtu , které budou vytvořeny na zák ladě

sm ěm ý ch č í sel, schválila Rada v letošním roce formou per rollam, neboť strategie v oblast i
nadpožadavků ji ž byla prodiskutována na dnešnim jednání.

Usnesení: Rada Ústavu schvaluje uvažované nadpožadavky pro jednání o státním
rozpočtu ka pito ly 355 s Mi nisterstvem fin ancí na rok 2017. Rada souhlas í, že o
podkladech pro návrh stá tního rozpočtu na rok 2017 bude hla sovat formou per rollam.

Hlasování: 4 pro, I se zdržel
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Ad 8) R ů zn é

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl dalši podnět do diskuze, dala E.
Benešová prostor J. Stránskému , aby představi l vzhled a strukturu nových webových stránek
ÚST R.

J. Stránský předvedl strukturu domovské stránky nových webových stránek, upravených
dle schváleného grafického návrhu. Dále upo zornil, že stránky budou opatřeny novým
mottem, které bud e koncentrací obou schválených koncepcí.

Po skončení prezentace ukonči la předsedkyně Rady ÚSTR v 17.12 hod. jednání.

Další jednání Rady Ústavu se bud e konat dne 14. záři 20 16 v 15.00 hodin.

Za správnost: . . . .

Emílie Benešová
předsedkyně Rad y Ústavu pro studíum totalitních režímů
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