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OTEVŘENÝ DOPIS VĚDECKÉ RADĚ ÚSTAVU PRO STUDIUM
TOTALITNÍCH REŽIMŮ

Vážený pane předsedo , vážení č lenové rady,

Vědecká rada na svém ustavuj ícím zasedání dne 12. června 2013 konstatova la, že její mandát
je určený provizoriem samotné volby řed itelky Mgr. Pavly Foglové, která nevzešla z řádného

výběrového řízen í. Navzdory této proklamaci, na zák ladě "přání Ústavu", se Vědecká rada
rozhodla ustanovit z řad svých členů pracovní skupiny, které budou posuzovat celkovou
č innost Ústavu, zahrnuj ící například odborný výzkum, vzdělávací č innost, digitalízaci,
problematiku evidence, lT, atd. včetně personálních otázek. Současně si členové Rady do své
kompetence vyhrad ili i právo posuzovat kvalifikaci zaměstnanců Ústavu.

Podle zákona Č . 18112007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu
bezpečnostn ích je působnost Vědecké rady definována jako "odborný poradní orgán řed itele

pro badatelskou č i nnost Ústavu", není definován jako orgán, který bude přímo komisioná l ně

hodnotít, například z personálního hlediska, kvalifikaci jednotlivých odbornýc h badatelů nebo
dokonce posuzovat problematiku lT a digitalizace.

Nezáv islá odborová organizace ÚSTR v této souvislosti vyjadřuje svoje znepokojení a obavy,
kdy sleduje netransparentnost, nedemokratičnost a křehkou legitimitu celého procesu, který se
navíc záměrně eufemicky označuje slovy jako "workshop", "eva luace", ačkol iv vznik
pracovních skupin svým akcentem vyvolávají dojem spíše prověrkových komisí.

Ústavní soud ve svém Nálezu (Pl. ÚS 25/07) konstatoval: "Tak jako soudce od nepaměti
nemůže být soudcem ve vlastní věc i , ten, kdo je č inný v oblasti historiografie a zejména tam,
kde se určují a vytvářej í podmínky pro naplnění činnost i Ústavu a Archivu, jež mají zákonem
určené postavení nestranných a objektivních institucí, by mohl sám a přeneseně s ním i celé
instituce být zpochybňován pro svoj i sounáležitost k režimu, o němž mají Ústav a Archiv
bádat". Vytvoření pracovní skupiny, v které většina členů Vědecké rady má "vazby na KSČ"
(jako například doc. dr. Jan Rataj , CSc., bývalý vědecký pracovník Ústavu marxismu
leninismu UK v Praze, vyučující dějinám KSČ a mezinárodnímu děln ickému hnutí), a kteří by
měl i posuzovat napřiklad dokumentační a badatelskou č innost bývalého politického vězn ě

Františka Stárka, je dokladem otevřeného politického kádrování práce zaměstnanců Ústavu.

Pochybnosti vzbuzuje i skutečnost, že tak vážný záměr vedení ÚSTR, na kterém Vědecká

rada participuje, tj. realizovat delimitaci odboru digitalizace, evidence a IT, který zaj i šťuj e

jednu z hlavních či nností Ústavu, posuzuje Vědecká rada spolu s externisty, jejichž jedinou
kvalifikací je dlouhodobá kritika digitalizace a neúspěšné uchazečství na post řed itele Ústavu .

Vědecká rada si je sice vědoma institucionálního provizoria, neboť současné vedení Ústavu
má slabou legitimitu, přesto svými tzv. pracovními skupinami vytváří potenciálně sílné
nástroje, které mohou posloužit k dalším čistkám v Ústavu, přesně podle scénáře předsedkyně



Rady Ústavu Petrušky Šustrové, která otevřeně prohlásila ". ..v Ústavu je špína, kterou je
nutné vymést". Jak známo, první čistky proběhly na úrovni managementu, další v redakční

radě časopisu Paměľ a děj iny a navíc byly realizovány způsobem, kdy došlo k porušení
pracovněprávních vztahů ze strany zaměstnavatele a dotčení zaměstnanci se dnes domáhají
nápravy soudní cestou.

Každý zaměstnanec má právo na uspokojivé pracovní podmínky, na jejich ochranu, na
spravedlivý přístup ze strany zaměstnavatele, mimořádně důležité, vzhledem k výj imečnému

postavení Ústavu, je vytvářet prostor a podmínky pro svobodné bádání. Vytvoření takových
podmínek a jej ich uplatňování je jedním ze základních cílů naší organizace.

Naléhavě proto žádáme Vědeckou radu ÚSTR, aby potenciálně nezhoršovala samotné
pracovní podmínky zaměstnanců Ústavu a:

nepřekračovala svou působnost danou zákonem, nevytváře la paralelní struktury
s okam žitou platností zrušila plánované "evaluace" zaměstnanců Ústavu
s jakýmkoliv hodnocením práce zaměstnanců ÚSTR vyčkala do doby, než bude
j menován nový ředitel ÚSTR vzešlý z řádného výběrového řízení

vyzvala k rezignaci ty své členy, kteří byli v minulosti členy Komunistické strany
Československa.

V Praze 16. srpna 2013
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