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Na základě žádosti pana J.V. ÚSTR poskytl informaci, jaké zaměstnance a v jakých pozicích 
v organizační struktuře zaměstnává, a to ke konci dubna 2017. 
 
Na základě žádosti pana B. V. ze dne 25. 4. 2017 ÚSTR žadateli sděluje, že P. Pitharta do 
Etické komise navrhl člen Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „Rada ÚSTR“) 
pan Michal Uhl. O členství P. Pitharta v Etické komisi rozhodovala Rada ÚSTR. Členy Rady 
ÚSTR byli t.č. Zdeněk Bárta, Emilie Benešová, Jan Bureš, Lukáš Jelínek, Naděžda 
Kavalírová, Eduard Stehlík a Michal Uhl. 
 
Na následující žádost stejného žadatele ze dne 10. 5. 2017 ÚSTR poskytl tyto informace. 
Povinný subjekt nemůže z podstaty věci vědět, co vedlo M. Uhla k navržení P. Pitharta do 
Etické komise. Jedná se o dotaz na informaci, kterou povinný subjekt nemá a nikdy ani neměl. 
Podle § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí 
rozhodnutí a vytváření nových informací. V tomto případě se jedná jak o dotaz na názor, tak 
na vytváření nové informace. Žadateli povinný subjekt nicméně sděluje, že podle zákona 
262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu má Etická komise devět členů; 
po dvou členech volí a odvolává Poslanecká sněmovna, Senát, vláda a Rada Ústavu pro 
studium totalitních režimů, jednoho člena jmenuje a odvolává prezident republiky (§ 7 odst. 
2). Členem Etické komise může být zvolena nebo jmenována fyzická osoba, která je plně 
svéprávná a je spolehlivá a bezúhonná. Za bezúhonného nelze pro účely tohoto zákona 
považovat toho, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud jeho 
odsouzení nebylo zahlazeno anebo pokud se na něj z jiného důvodu hledí, jako by nebyl 
odsouzen. Za spolehlivého nelze pro účely tohoto zákona považovat toho, kdo svým 
jednáním v době nesvobody zavdal důvod pochybovat o řádném výkonu funkce člena Etické 
komise, zejména o jeho nezávislosti nebo nestrannosti při výkonu funkce člena Etické komise 
(§ 7 odst. 3). Rada Ústavu tedy může do Etické komise zvolit jakoukoliv fyzickou osobu 
splňující uvedená kritéria. Povinný subjekt má za to, že osoby zvolené do Etické komise 
Radou Ústavu bezezbytku splňuji všechny zákonné požadavky. 
 
Dne 28. 8. 2017 se na ÚSTR obrátil žadatel R. D., na jehož dotazy ÚSTR odpověděl 
následovně. Paní Blaive jsou poskytovány základní pracovní pomůcky, tzn. základní 
vybavení kanceláře a notebook. Mobilní telefon ani služební vůz jí nebyl poskytnut. Stejně 
jako ostatní zaměstnanci má M. Blaive nárok na jazykové vzdělávání a stravenky. Paní Blaive 
je v Ústavu zaměstnána od 1. 8. 2014 na plný pracovní úvazek. Od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2017 
byl paní Blaive vyplacen celkový hrubý plat ve výši 1 903 340,- Kč. Povinný subjekt považuje 
za dobré nad rámec dotazu uvést, že velká část této sumy je kryta grantem poskytnutým 
Grantovou agenturou ČR v rámci výzkumného projektu, jehož řešitelkou je právě paní Blaive. 
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