
 
 
 
 
 
 

45. jednání Rady Ústavu pro studium totalitních režimů 
dne 30. března 2011 

 
 
Program: 
 

1. Verifikace zápisu ze 44. jednání Rady Ústavu 
2. Informace o činnosti  
3. Projednání podkladů k Závěrečnému účtu kapitoly 355 – Ústav pro studium 

totalitních režimů za rok 2010 
4. Jednání Rady 
5. Projednání ust. § 9 písm. a) zákona č. 181/2007 Sb. – dotazy na ředitele ÚSTR 
6.  Dislokace ABS 
7. Různé 

 
 
 

Ad 1.: Zápis ze 44. jednání Rady Ústavu byl schválen jednomyslně. 
 

Ad 2.: Radě ÚSTR byla předložena informace o činnosti Ústavu od minulého jednání 
Rady. 
 
Ad 3.: Rada ÚSTR přijala usnesení č. 1/45/2011: 

Rada Ústavu pro studium totalitních režimů se ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1, 
písm. f) zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu 
bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, schvaluje, na základě 
odkontrolovaných dat Ministerstvem financí ČR, Návrh závěrečného účtu kapitoly 355 – 
Ústav pro studium totalitních režimů za rok 2010, který byl sestaven ve smyslu 
ustanovení § 30 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech tak, aby mohl být 
v dubnu 2011 projednán vládou ČR a do 30. dubna 2011 mohl být předložen 
k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 

4 pro, 1 proti, 1 se zdržel 
 
Ad 4.: Na uzavřeném jednání Rady ÚSTR byl podán návrh na změnu Jednacího 
řádu Rady ÚSTR (čl. 5 – Jednání Rady), aby jednání Rady ÚSTR bylo veřejné. 
Návrh nebyl přijat. 
3 pro, 3 proti 
 
Ad 5.: Projednávání bodu bylo přerušeno a přesunuto na další jednání Rady ÚSTR. 
 
Ad 6.: Ředitelka ABS seznámila členy Rady ÚSTR s tím, že se ani výběrovým 
řízením na komerční pronájem nepodařilo nalézt vhodný objekt, a proto bude muset 



ABS přistoupit k nouzovému řešení, tedy sestěhování pracoviště v Kobylisích 
do stávajících prostor ABS a ÚSTR. 
 
Ad 7.:  
Rada schválila návrh odvolání S. P. 
5 pro 1 proti 
 
Rada schválila návrh odpovědi J. M. 
6 pro 
 
Rada schválila změnu Spisového a skartačního řádu ÚSTR. 
6 pro 


