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D VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU 
Organiza ního ádu Ústavu pro studium totalitních režim  

 
 
D vodová zpráva je vypracována podle požadavk  uvedených v ádu, kterým se 
stanoví pravidla pro p ípravu a vyhlašování vnit ních p edpis  v oboru p sobnosti 
Rady Ústavu pro studium totalitních režim  ze dne 27. 11. 2013 ( j. USTR-
1162/2013)  
 
 
Ur eno editel m odbor  
 
Na v domí všem zam stnanc m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P ÍLOHY: 

1. Návrh organiza ního ádu Ústavu pro studium totalitních režim  
2. Návrh organiza ního schématu 
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1) D vodová zpráva 

a) Zd vodn ní nutnosti vydání navrhovaného ádu 
Návrh nového organiza ního ádu je p edkládán v souladu s napln ním jednoho 
z bod  koncepce editele ÚSTR, a to zejména za ú elem zajišt ní hospodárného 
fungování ÚSTR v souladu s právními p edpisy a ve vzájemné sou innosti 
s Archivem bezpe nostních složek. P ijetím nového organiza ního ádu dojde 
k zjednodušení a zefektivn ní ídící struktury ÚSTR.  
V ÚSTR dojde k racionalizaci v odd lení digitalizace, ímž se zlepší podmínky pro 
ochranu archiválií, nebo  p i dosavadním zp sobu Archiv nem l možnost za ochranu 
ru it. Odstraní se tak dosavadní nelogická situace, kdy kompeten ní spory a 
nevyjasn ná odpov dnost vedly mnohdy k chybné digitalizaci, jak ukazují nedávné 
kontroly. 
Rozvoj evidencí v podob , v jaké byl dosud realizován, nebyl ÚSTR uložen zákonem 
. 181/2007. Naopak Archiv dle § 13 téhož zákona zabezpe uje pé i o archiválie, 

které má ve své správ . Sou ástí této zákonné povinnosti je – podobn  jako v jiných 
archivech – vytvá ení digitálních pom cek a verifikace eviden ních záznam . 
Obdobná innost byla dosud vykonávána duplicitn , jak v Ústavu (bez zákonného 
zmocn ní), tak v Archivu.  
D vodem zm n v odboru, jehož innost spo ívá ve výzkumu a vzd lávání 
(dosavadní odbor zkoumání totalitních režim ) jsou vedeny s cílem posílení odborné 
kompetence Ústavu podle zákona . 181/2007 Sb. Ústav se tak bude moci více 
v novat strategickým projekt m typu d jiny StB, d jiny KS , d jiny komunistické 
justice apod., které ve ejnost od Ústavu již léta o ekává.  
Agendy asistentských pozic Rady Ústavu, editele Ústavu, nám stk  a editel  
odbor  jsou v cn  srovnatelné, ale podle stávajícího organiza ního ádu nejsou nijak 
koordinovány. Sjednocení t chto agend ve z izovaném odd lení sekretariát  umožní 
nejen snadnou koordinaci a sjednocení metodických postup , ale p isp je i ke 
snadn jšímu zastupování v dob  plánované i neplánované nep ítomnosti 
 
b) Cíle, které jsou p ipravovanou úpravou sledovány 
Cíle sm rnice jsou uvedeny výše. Obecn  se jedná o racionalizaci organiza ní 
struktury s cílem zvýšení kvality výstup  ÚSTR. 
 
c) Požadavky související s p ijetím navrhovaného ádu 
Organiza ní zm na p edpokládá, že digitalizace archiválií spravovaných Archivem 
bude zajiš ována p ímo Archivem. V souvislosti s p ijetím návrhu Organiza ního ádu 
budou spojeny úpravy dalších interních dokument . P ijetím nového organiza ního 
ádu dojde k rušení n kterých inností, které doposud ÚSTR vykonával, což bude 

znamenat nadbyte nost n kterých zam stnanc . 
 
 
2) Lh ta pro zaujetí stanoviska 
 
Termín pro podání p ipomínek je 15 pracovních dn  a kon í tedy 4. 12. 2014. 
 
 
ZPRACOVATEL: 

Michael Pelíšek 
editel kancelá e ÚSTR  
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