31. jednání Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
dne 30. března 2010
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verifikace zápisu z 30. jednání Rady Ústavu
Jmenování nového ředitele Ústavu
Změna Jednacího řádu Rady Ústavu
Informace o činnosti Ústavu
Zpráva o činnosti ABS za rok 2009
Různé
6.1. Projednání pracovněprávního sporu s ABS

Ad 1.: Zápis z 30. jednání Rady Ústavu byl schválen jednomyslně.
Ad 2.: Jmenování nového ředitele Ústavu
Č. Čejka požádal o vydání jednoznačného prohlášení, ve formě písemného
prohlášení, předložené Radě k následujícím bodům:
− kontaktování osoby J. Pernese ze strany StB na jeho osobu
- okolnosti a důvody studia VUMLu
- publikace „Slavkov“ - kladné hodnocení komunistického režimu
- údajné plagiátorství knihy „ Až na dno zrady: Emanuel Moravec“
Předsedkyně Rady N. Kavalírová odmítla podepsat jmenovací dekret J. Pernese
s odůvodněním, že dle jejího přesvědčení nejsou vyjasněny některé sporné okolnosti
z jeho minulosti, které by mohly být zákonnou překážkou jeho jmenování. M.
Stehlík vybídl předsedkyni Rady, aby podpisem jmenovacího dekretu pověřila
místopředsedu Rady P. Bendu. Předsedkyně Rady N. Kavalírová odmítla. Na návrh
M. Stehlíka byl bod přerušen.
Ad 3.: Změna Jednacího řádu Rady Ústavu
Byla projednána změna v obsahu Jednacího řádu Rady Ústavu tak, aby jmenovací
dekret mohl být vyhotoven a k podpisu předložen nejen předsedou Rady, ale i Radou
pověřeným členem.
4 pro , 3 proti
Ad 2.:
Rada na základě změny Jednacího řádu Rady Ústavu pověřila členku Rady Ústavu
Petrušku Šustrovou k podepsání a předání jmenovacího dekretu J. Pernesovi.
4 pro, 3 proti
Předsedkyně Rady N. Kavalírová trvá na svém původním vyjádření. Změnu
Jednacího řádu považuje za účelovou a nadále se jmenováním pana J.Pernese,
ředitelem Ústavu nesouhlasí.

Č. Čejka uvedl, že v případě, že nebudou zodpovězeny otázky a vyjasněny sporné
okolnosti z minulosti J. Pernese, tak si vyhrazuje právo žaloby o určení neplatnosti
rozhodnutí Rady a volby ředitele Ústavu.
Ad 4.: Radě Ústavu byla předložena informace o činnosti Ústavu od minulého
jednání Rady.
Ad 5.: Zpráva o činnosti ABS za rok 2009
Ředitel ABS předložil Radě Informaci o činnosti ABS za rok 2009. Rada vzala
Informaci na vědomí.
7 pro
Ad 6.: Různé
P. Fiala při příležitosti posledního jednání Rady s Pavlem Žáčkem poděkoval
jménem Rady Ústavu:
„Rada děkuje za zakladatelskou práci ve funkci ředitele Ústavu, oceňuje jeho osobní
nasazení a aktivity v čele Ústavu a výsledky, kterých pod jeho vedeném Ústav dosáhl.“
7 pro
6.1. Projednání pracovněprávního sporu s ABS
Rada projednala předložené návrhy postupu a vydala následující doporučení:
a) „ ABS bude postupoval podle ust. § 14 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., s odkazem na
ust. § 52 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, tzn., že pracovní poměr skončí
se žalobkyní nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se organizace o nesplnění podmínek
dozvěděla – výpovědí.
b) ABS navrhne žalobkyni splátkový kalendář na zpětné proplacení všech
nevyplacených mzdových prostředků“
5 pro , 2 se zdrželi

