
 

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PČR PRO KRAJANY ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ 

        V Praze dne 9. 6. 2017 

         

Vážený pane řediteli, 

Omlouvám se za poměrně opožděnou odpoveď na Vaši žádost o setkání. 

Byl jsem nyní na několika služebních cestách v zahraničí a v mezidobí 

jsem sotva stíhal běžnou agendu. Navrhuji dva termíny: 14. 6. 2017 

v Senátu v odpoledních hodinách, počínaje 14.00 nebo 15. 6. 2017 

dopoledne. 

Byl bych také rád, kdybyste mně odpověděl na následujicí otázky, které se 

objevují v souvislosti s projednáváním Výroční zprávy Ústavu pro studium 

totalitních režimů (dále jen „ÚSTR“) za rok 2016. Týkají se problémů 

poměrně nestandardní „rekonstrukce“ hlavní budovy ÚSTR v Siwiecově 

ulici v Praze na Žižkově. Proto se na Vás v souvislosti s projednáváním 

výroční zprávy ÚSTR za uplynulý rok obracím se žádostí o zodpovězení 

následujících otázek, které v ní nejsou nikterak reflektovány. 

1) Na základě jakého koncepčního či strategického materiálu se ÚSTR 

rozhodl pro rekonstrukci budovy ÚSTR Siwiecova? Projednávala toto 

klíčové rozhodnutí Rada ÚSTR? 

2) Kdo zadal pokyn k registraci investiční akce rekonstrukce budovy 

ÚSTR Siwiecova?  

3) Kdo a na základě čího pokynu investiční akci rekonstrukce budovy 

ÚSTR Siwiecova registroval?  

4) Jaká forma rekonstrukce budovy ÚSTR Siwiecova  (a kým) byla 

zvolena? 

5) Kdo zpracovával projekt rekonstrukce? Kolik finančních prostředků 

ÚSTR na tento projekt vynaložil? 



6) Kdo zpracoval zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na 

rekonstrukci budovy ÚSTR Siwiecova a jaké byly její klíčové parametry? 

7) Na základě jakého koncepčního dokumentu byl stanoven 

harmonogram rekonstrukce budovy ÚSTR Siwiecova a jak dlouho bude 

rekonstrukce trvat? Kdy se budou moci do budovy zpět vrátit zaměstnanci 

ÚSTR a ABS? 

8) Na základě jakého koncepčního dokumentu byla stanovena 

předpokládaná cena rekonstrukce a kolik finančních prostředků bude podle 

projektu celkem na tuto rekonstrukci vynaloženo finančních prostředků z 

kapitoly státního rozpočtu 355 - ÚSTR? O jakou částku půjde v roce 2017 

a o kolik v roce 2018? 

9) Kolik činily náklady ÚSTR i ABS na stěhování osob a majetku 

(knihovna, počítačové sítě, archiválie atp.) z budovy Siwiecova?  

10) Jaká bude výše nákladů na užívání pronajatých prostor zaměstnanci 

ÚSTR a ABS v roce 2017 a v roce 2018? 

 S pozdravem 

PhDr. Tomáš Grulich,  

předseda Stálé komise Senátu PČR pro Čechy žijící v zahraničí 

 

 

 

Vážený pan 

Mgr. Zdeněk Hazdra 

Ústav pro studium totalitních režimů 

Na Struze 3 

110 00 Praha 1 

 


