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Vážený pane,

Rada Ústavu pro studium totalitních režimů (dále též" Rada Ústavu"), jako povinný subjekt
dle ustanovení § 2 zákonač, 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, obdržela,
dne 21. 2. 2014, žádost o poskytnutí následujících
informací:

a) den, měsíc a rok vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku Ústavu, na jehož
základě se vítězem stala paní Mgr. Pavla Foglová,

b) přesný odkaz na webové stránky Ústavu nebo na jíné webové stránky, na nichž
bylo toto výběrové řízení uveřejněno,

c) název deníku, v němž bylo toto výběrové řízení uveřejněno,

d) přesná kritéria tohoto výběrového řízení,

e) den, měsíc a rok ukončení tohoto výběrového řízení,

f) jména kandidátů, kteří ve výběrovém řízení neuspěli,

a dále o poskytnutí informací:
g) den, měsíc a rok vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředítelku Archívu

bezpečnostní složek, na jehož základě se vítězem stala paní Mgr. Světlana

Ptáčníková,

h) přesný odkaz na webové stránky Ústavu nebo Archivu bezpečnostních složek nebo
na jiné webové stránky, na nichž bylo toto výběrové řízení uveřejněno,

i) název deníku, v němž bylo toto výběrové řízení uveřejněno,

j) přesná kritéria tohoto výběrového řízení,

k) den, měsíc a rok ukončení tohoto výběrového řízení,

I) jména kandidátů, kteří ve výběrovém řízení neuspěli.

Rada Ústavu žádost posoudila a vyjadřuje se k ní následujícím způsobem.

Rada Ústavu trvá na tom, že ředitelka Ústavu, paní Mgr. Pavla Foglová, je řádně

jmenovanou ředitelkou Ústavu, a že ředitelka Archivu bezpečnostních složek, paní Mgr.
Světlana Ptáčníková, je řádně jmenovanou ředitelkou Archivu bezpečnostních složek.

Jmenování ředitele Ústavu je plně v kompetenci Rady Ústavu a zákon Č. 181/2007 Sb. o
Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně

některých zákonů nepředpokládá ani nepředepisuje žádné výběrové řízení. Podle ust. § 9
odst. 1 písm. b) jmenovaného zákona "do působnosti Rady Ústavu náleží jmenovat
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a odvolávat ředitele". Řádné zvolení a jmenování ředitele Ústavu tedy není podmíněno

výběrovým řízením. Výběrové řízení na pozici ředítele/ředitelky Ústavu, na jehož základě
se vítězem stala paní Mgr. Pavla Foglová, se neuskutečnilo. Tato skutečnost byla Radou
Ústavu veřejně vysvětlena. Požadované informace uvedené v bodech a) až f) žádosti tedy
z logiky věci neexistují.

Jmenování ředitele Archivu bezpečnostních složek je plně v kompetenci ředitele Ústavu
po projednání Radou Ústavu. Zákon Č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních
režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů žádné výběrové

řízení nepředpokládá ani nepředepisuje. Podle ust. § 12 odst. 3 jmenovaného zákona "V
čele Archivu stojí ředitel Archívu, kterého jmenuje a odvolává po projednání s Radou
ředitel" (rozuměj ředitel Ústavu). Řádné jmenování ředitele Archivu bezpečnostních složek
tedy není podmíněno výběrovým řízením. Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky

Archivu bezpečnostních složek, na jehož základě se vítězem stala paní Mgr. Světlana

Ptáčníková, se neuskutečnilo. Požadované informace uvedené v bodech g) až I) žádosti
tedy z logiky věci neexistují.

Ústav nicmériě žadateli sděluje, že výběrové řízení na ředitele/ředítelku Archivu
bezpečnostních složek se za dobu trvání Archivu uskutečnilo pouze jednou, přičemž

současná ředitelka Archivu paní Mgr. Světlana Ptáčníková je v pořadí již čtvrtou

ředitelkou. Jediné výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky Archivu se uskutečnilo v roce
2010. Přestože nejlépe hodnoceným kandidátem tohoto výběrového řízení byla právě Mgr.
Světlana Ptáčníková, byl do funkce ředitele Archivu z rozhodnutí ředitele Ústavu jmenován
jiný kandidát.

Na závěr si Rada Ústavu dovoluje žadatele požádat, aby bezesporu prospěšný zákon
o svobodném přístupu k informacím nebyl zneužíván jako nástroj pro vyřizování osobních
sporů a animozit. Za správnost a vyhotovení odpovědi odpovídá ředitel kanceláře Ústavu,
za spisovou administraci s rozhodnutím spojenou odpovídá oddělení agendy Rady
a ředitele Ústavu.

S pozdravem,

PhDr. Emilie Benešová
předsedkyně Rady Ústavu
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