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ŽÁDOST: 

 
 

 
 
 
ODPOVĚĎ: 
 
Ad I. 1. 
S ohledem na veřejně známé informace Vám povinný subjekt sděluje, že bývalý člen Rady ÚSTR pan 
M. Uhl je synem A. Šabatové a P. Uhla. M. Uhl před zvolením do Rady ÚSTR vystudoval genderová 
studia a sociální antropologii na brněnské Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, 
magisterské studium sociologie ukončil na pražské Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde 
působil jako doktorand. Byl místopředsedou akademického senátu FSV UK, rovněž působil jako 
poradce dvou ministrů Vlády ČR. Dále byl zastupitelem MČ Prahy 2 a členem Rady vlády pro rovnost 
žen a mužů. 
 
Jak jste byl již informován, informace proč M. Uhl navrhl do EK ÚV P. Pitharta, nemá povinný subjekt 
k dispozici, a tudíž Vám je nemůže poskytnout. Povinnost poskytovat informace se podle § 2 odst. 4 
InfZ netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. M. Uhlovi skončilo 
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funkční období člena Rady ÚSTR v roce 2017 a v ÚSTR od té doby nepůsobí. Povinný subjekt Vám 
doporučuje, abyste se se svou žádostí obrátil přímo na pana M. Uhla. 
 
Ad I. 2. 
S ohledem na veřejně známé informace Vám povinný subjekt sděluje, že L. Jelínek, který navrhl do 
EK ÚV L. Rakušanovou, je bývalým členem Rady ÚSTR. L. Jelínek absolvoval Fakultu sociálních 
studií Masarykovy univerzity v Brně, obor politologie. Po ukončení studia pracoval jako novinář, 
středoškolský a vysokoškolský učitel a politický analytik. Působil jako poradce předsedy vlády ČR 
Vladimíra Špidly a předsedy Poslanecké sněmovny PČR Lubomíra Zaorálka. Byl ředitelem 
Masarykovy demokratické akademie a konzultantem Kanceláře PS PČR. Pravidelně publikoval 
v denním tisku, na internetových serverech a v Českém rozhlase. 
 
Jak jste byl již informován, informace proč L. Jelínek navrhl do EK ÚV L. Rakušanovou, nemá povinný 
subjekt k dispozici, a tudíž Vám je nemůže poskytnout. Povinnost poskytovat informace se podle § 2 
odst. 4 InfZ netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. L. Jelínkovi 
skončilo funkční období člena Rady ÚSTR v roce 2017 a v ÚSTR od té doby nepůsobí. Povinný 
subjekt Vám doporučuje, abyste se se svou žádostí obrátil přímo na pana L. Jelínka. 
 
Ad II. 1. 
Podmínky, které musí splňovat zaměstnanci ÚSTR a členové Rady ÚSTR, jsou uvedeny v zákoníku 
práce a v zákoně č. 181/2007 Sb., konkrétně zejm. v §§ 7, 10, 11, 18 a 19. 
 
Ad II. 2. 
M. Uhl a L. Jelínek byli zvoleni členy Rady ÚSTR podle §7 zákona č. 181/2007 Sb.  
 
Ad II. 3. 
J. Čvančera nikdy nebyl pracovníkem ÚSTR. 
 
Ad II. 4. 
Povinný subjekt nemá k osobě J. Kuckého k dispozici žádné informace, tudíž Vám nemůže sdělit, 
jaký byl přínos J. Kuckého pro ÚSTR, ani jak tato osoba získávala poznatky vymezené v zákoně. č. 
480/1991 Sb.  


