
 
 
 
 
 
 
 
23. jednání Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, dne 11. srpna 2009 

 
 
Program: 

1. Verifikace zápisu z 22. jednání Rady Ústavu 
2. Informace o činnosti Ústavu 
3. Informace o přijímání zaměstnanců Ústavu 
 (materiál zaslán elektronicky) 
4. Podklady pro „Návrh rozpočtu kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních 

režimů na rok 2010“ 
5. Novela Jednacího řádu 
6. Informace k žádosti o některé elektronické systémy bývalé StB 
7. Různé 

- P. Zídek – odvolání proti rozhodnutí Ústavu pro studium totalitních režimů 
(materiál zaslán elektronicky)  
- Kauza Dr. Edvard Beneš 

 
 

Ad 1.: Zápis z 22. jednání Rady Ústavu byl schválen jednomyslně.  
 
Ad 2.: Radě byla předložena informace o činnosti Ústavu od minulého jednání  
Rady včetně zprávy o 4. zasedání Vědecké rady. 

 
Ad 3.: K předložené zprávě o obsazování pracovních míst v Ústavu přijala Rada 
následující usnesení: 

 Usnesení č. 01/23/2009: 
 Rada vzala na vědomí Informaci o přijímání zaměstnanců Ústavu. 
 
 Ad 4.: Rada přijala následující usnesení: 
 Usnesení č. 02/23/2009: 

 Rada Ústavu pro studium totalitních režimů schválila ve smyslu ustanovení § 
9 odst. 1) písm. f) zákona č. 181/2007 Sb., Ústavu pro studium totalitních režimů a o 
Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, podklady pro „Návrh 
rozpočtu kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů na rok 2010“. 

 
Ad 5.: Místopředseda Rady P. Benda představil návrh novely Jednacího řádu 
Rady Ústavu. Tento materiál členové Rady budu projednávat na příštím jednání. 

 
Ad 6: Rada přijala následující stanovisko: 
„V souvislosti  o vydání kopií některých elektronických informačních systémů bývalé 
Státní bezpečnosti Rada Ústavu oceňuje zodpovědný postup Archivu bezpečnostních 
složek a Ústavu pro studium totalitních režimů, vycházející z platné legislativy České 
republiky“. 



5 pro, 1 proti , 1 se zdržel 
 
Ad 7.:  
- k odvolání P. Zídka vydala Rada Ústavu jako odvolací orgán 2. stupně 

rozhodnutí o nevyhovění odvolání žadatele, protože neshledala důvody pro 
revizi původního rozhodnutí orgánu 1. stupně. 

5 pro, 1 proti, 1 se zdržel  
- kauza Dr. Edvard Beneš bude nadále sledována. 
 


