Stanovisko vedení ÚSTR k dopisu dvou představitelů odborových organizací působících v
ÚSTR
Na základě žádosti předsedkyně Rady ÚSTR Emilie Benešové o vyjádření k uvedené věci zaslal ředitel
ÚSTR Zdeněk Hazdra jménem vedení ÚSTR 7. dubna 2017 následující stanovisko:

V posledních dnech se v médiích objevují sdělení vyvolávající dojem, že zaměstnanci Ústavu pro
studium totalitních režimů protestují proti postupu prezidenta republiky, který Senátu navrhl zvolit do
Rady ÚSTR Lenku Procházkovou. Naposledy Respekt č. 14 na str. 30 píše: „Lidem z ÚSTR nevadí
jen Procházkové propagandistický styl, ale také to, že není odborně způsobilá“... Tato situace
vyžaduje zásadní zpřesnění.
Zmiňovaný mediální obraz je vytvářen na základě otevřeného dopisu, který zaslali senátorům a
médiím dva představitelé ústavních odborů – Mirek Vodrážka a Petr Blažek. Je k tomu třeba vědět,
že v ÚSTR, který čítá kolem 150 zaměstnanců, působí čtyři odborové organizace. Z toho jedna se
zaměřuje na práva zaměstnanců, druhá se už delší dobu neozvala a třetí a čtvrtá se věnují
politickému aktivismu. Mirek Vodrážka a Petr Blažek jsou předáky posledních dvou a pro vedení
ÚSTR zůstává otázkou, zda zastupují i další zaměstnance a jaký je jejich počet. Pan Vodrážka je
zároveň více než rok na nemocenské, která mu nebrání v rozličných aktivitách, avšak znemožňuje
mu chodit do zaměstnání.
Vedení ÚSTR pokládá otevřený dopis zmíněných dvou zaměstnanců za projevení osobního
názoru právě jen těchto dvou zaměstnanců. Radu ÚSTR vnímá v souladu se zákonem jako nejvyšší
orgán ÚSTR a respektuje logiku, podle níž si zaměstnanci nemají vybírat svoje nadřízené. Nehodlá
proto návrh prezidenta republiky komentovat.
Vedení ÚSTR se zároveň ohrazuje proti zavádějícím sdělením zmíněných odborových předáků,
z nichž má plynout zdání, že ÚSTR je v úpadku či v neklidné situaci. O rozvoji ústavu svědčí jak
nárůst publikační činnosti, tak zvětšující se počet historiků (za poslední roky téměř o 50 procent!),
pozitivní odezvy vzdělávacích programů, nově získané granty ve vědecké oblasti i rostoucí respekt
vůči ústavu v odborných kruzích. Stávající management je přitom v celé historii ÚSTR vůbec
nejstabilnější.
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