36. jednání Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
dne 29. června 2010
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Verifikace zápisu z 35. jednání Rady Ústavu
Informace o činnosti Ústavu
Odvolání ředitele ÚSTR
Dislokace budov ÚSTR a ABS
Různé
5.1 Informace o směrnici o odpovědnosti za mediální výstupy
5.2 Zřízení komise k posouzení problematiky ochrany archiválií, digitalizace a
informačních systémů v ÚSTR a ABS

Ad 1.: Zápis z 35. jednání Rady Ústavu byl schválen jednomyslně.
Ad 2.: Radě Ústavu byla předložena informace o činnosti Ústavu od minulého
jednání Rady.
Ad 3.: Odvolání ředitele ÚSTR
P. Benda podal návrh na odvolání ředitele ÚSTR. Návrh nebyl přijat.
3 pro, 2 proti, 2 se zdrželi
Usnesení č. 01/36/2010
Rada ÚSTR považuje nerespektování názoru Rady v případu odvolání ředitele ABS za
nestandardní krok, jakkoliv je dle zákona plně v pravomoci ředitele ÚSTR. Vzhledem ke
skutečnosti, že mandát současného ředitele Ústavu je časově omezen, Rada Ústavu
nepřistoupila k odvolání ředitele.
7 pro
Usnesení č. 02/36/2010
Rada ÚSTR vyzývá ředitele Ústavu, aby respektoval překlenovací charakter svého
mandátu a nečinil žádná zásadní personální a rozpočtová rozhodnutí bez konzultace
s Radou ÚSTR.
7 pro
Ad 4.: Dislokace budov ÚSTR a ABS
Usnesení č. 03/36/2010
Rada ÚSTR v souladu se svým usnesením z 29. 4. 2010 doporučuje řediteli ÚSTR
pokračovat v jednání s vládní dislokační komisi o hledání vhodného prostorového
řešení pro ÚSTR a ABS formou výběrového řízení. V případě budovy v centru Brna
žádá podrobnější ekonomické a technické specifikace objektu.
6 pro (1 člen jednání opustil)

Ad 5.1.: Informace o směrnici o odpovědnosti za mediální výstupy
Ředitel předložil členům Rady Směrnici o odpovědnosti za mediální výstupy. Rada
nevzala předloženou směrnici na vědomí.
3 pro, 3 se zdrželi
Ad. 5.2.: Zřízení komise k posouzení problematiky ochrany archiválií, digitalizace a
informačních systémů v ÚSTR a ABS
P. Benda podal návrh usnesení. Usnesení nebylo přijato.
Rada žádá o vyjasnění toho, zda je Pokyn ředitele ÚSTR č. 17 ze dne 18. 6. 2010
v souladu s Organizačním řádem ÚSTR a Řádem, kterým se stanoví pravidla pro
přípravu a vyhlašování vnitřních předpisů v oboru působnosti Rady Ústavu pro
studium totalitních režimů.
3 pro, 2 proti, 1 se zdržel

