
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA FUNKCI ŘEDITELE/ŘEDITELKY 
ÚSTAVU PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ 
 
Rada Ústavu pro studium totalitních režimů (dále též jako „ÚSTR“) vyhlašuje 
výběrové řízení pro obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky ÚSTR. 
Výsledek výběrového řízení Rada oznámí do 31. 3. 2022. Předpokládaný nástup 
do funkce je 1. 5. 2022. Funkční období ředitele je čtyřleté a může být 
prodlouženo na základě nového výběrového řízení. 
 
Zákonné předpoklady pro výkon funkce: 

− úplné ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 
(kvalifikace v oblasti moderní historie a vyšší vědecko-pedagogické tituly –
Ph.D., docent, profesor – výhodou); 

− spolehlivost, bezúhonnost (dle § 19 zákona č. 181/2007 Sb.). 
 
Další požadavky na uchazeče/uchazečku: 

− odborná znalost záležitostí spadajících do působnosti ÚSTR, zejména dle 
zákonů č. 181/2007 Sb., 234/2014 Sb., 499/2004 Sb., 262/2011 Sb., 140/1996 
Sb., 107/2002 Sb., 412/2005 Sb., 110/2019 Sb., 106/1999 Sb., 218/2000 Sb., 
219/2000 Sb. a 320/2001 Sb., orientace v právním systému ČR; 

− znalost problematiky řízení organizační složky státu, popř. veřejných 
příspěvkových organizací nebo jiných akademických institucí; 

− vědecká a pedagogická činnost výhodou; 
− výborné komunikativní, vyjadřovací a prezentační schopnosti a dovednosti 

v českém jazyce. 
 

Písemné přihlášky do výběrového řízení uchazeči/uchazečky doručí nejpozději do 
15. 2. 2022 do 15.30 hodin do podatelny ÚSTR nebo poštou na adresu: Ústav pro 
studium totalitních režimů, nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3. Pro platnost 
přihlášky je rozhodující datum doručení – do 15. 2. 2022 do 15.30 hodin. K později 
doručeným přihláškám se nepřihlíží. Obálku je třeba označit heslem: „Rada ÚSTR – 
Výběrové řízení na ředitele/ředitelku ÚSTR – NEOTVÍRAT!“ 
 
Náležitosti písemné přihlášky: 
 

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Zpracování osobních údajů se řídí 
Nařízením Evropského Parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen 
„Nařízení“). Při zpracování osobních údajů postupuje ÚSTR v souladu 
s platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a v souladu se 
svými vnitřními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů.  

− Uchazeč/uchazečka poskytne písemný souhlas se shromažďováním, 
uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v přihlášce do 
výběrového řízení správcem Česká republika – Ústav pro studium 
totalitních režimů, se sídlem Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, IČ: 75112779 
(příp. členy Rady ÚSTR a zaměstnanci ÚSTR) pro účel stanovený níže. 
Tento souhlas bude udělen pro všechny poskytnuté údaje. Souhlas 
může uchazeč/uchazečka kdykoli odvolat v souladu s článkem 7 
Nařízení. Součástí prohlášení bude písemný souhlas 



uchazeče/uchazečky se zveřejněním Koncepce rozvoje a dalšího 
směřování ÚSTR (viz níže) na internetových stránkách ÚSTR. Souhlas 
bude zároveň obsahovat prohlášení, že uchazeč/uchazečka si je 
vědom/a svých práv podle čl. 12–23 Nařízení a že všechny poskytnuté 
údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.  

− Účel zpracování osobních údajů: v souladu s čl. 5 Nařízení jsou všechny 
údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány 
zaměstnanci správce nebo členy Rady ÚSTR výhradně pro účely 
zajištění transparentního výběrového řízení.  

− Prohlášení správce: Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní 
údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a 
zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. 
Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní 
údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni 
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení 
pracovního poměru nebo prací. 
 

2. Ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání (VŠ 
diplom, doklady o všech dalších získaných titulech) a ověřené kopie dalších 
dokladů prokazujících získané vzdělání, znalost cizích jazyků a další dovednosti 
(školení, certifikáty, atestace apod.). Originály dokumentů předloží 
uchazeč/uchazečka Radě na její vyžádání. 
 

3. Motivační dopis 
 

4. Strukturovaný životopis (s uvedením odborných znalostí a dovedností, 
dosavadní profesní kariéry a zahraničních zkušeností; v případě vědeckého 
pracovníka/pracovnice také seznam hlavních odborných publikací). Životopis 
musí mj. obsahovat tyto údaje: 

− jméno, příjmení a tituly, 
− datum a místo narození, 
− státní příslušnost, 
− místo trvalého pobytu, 
− doručovací adresu, kontaktní telefon a e-mailovou adresu, 
− datum a vlastnoruční podpis. 

 
5. Doklady k prokázání občanské bezúhonnosti a spolehlivosti dle § 19 

zákona č. 181/2007 Sb. 

− K prokázání bezúhonnosti: originál výpisu z evidence Rejstříků trestů (ne 
starší 3 měsíců). 

− K prokázání spolehlivosti (neprokazují osoby narozené po 1. 12. 1971): 
originál čestného prohlášení k doložení skutečností podmiňujících 
spolehlivost podle § 19 zákona č. 181/2007 Sb., odst. 1 písm. a), b) a d) 
a podle odst. 1 písm. c), které se osvědčením neosvědčují 
(uchazeč/uchazečka čestně prohlašuje, že v době od 25. února 1948 do 
15. února 1990 nebyl/a členem/členkou nebo kandidátem/kandidátkou 
Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany 
Slovenska, nebyl/a absolventem/absolventkou vysokých škol politických, 
bezpečnostních a vojenských a školení obdobných směrů ve státech, 
které byly smluvní stranou Varšavské smlouvy, a nebyl/a 



příslušníkem/příslušnicí nebo spolupracovníkem/spolupracovnicí cizí 
zpravodajské služby státu, který byl smluvní stranou Varšavské smlouvy, 
a zároveň čestně prohlašuje, že nebyl/a příslušníkem/příslušnicí nebo 
zaměstnancem/zaměstnankyní bezpečnostních složek s výjimkou 
základní nebo náhradní vojenské činné služby). 

− Originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení vydaného Ministerstvem 
vnitra ČR podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
k doložení skutečností podmiňujících spolehlivost podle odst. 1 písm. c) 
zákona č. 181/2007 Sb. („negativní lustrační osvědčení“) nebo čestné 
prohlášení, že zájemce/zájemkyně v období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 
1989 nebyl/a příslušníkem/příslušnicí Sboru národní bezpečnosti 
zařazeným ve složce Státní bezpečnosti a nebyl/a evidován/a 
v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident/ka, agent/ka, držitel/ka 
propůjčeného bytu, držitel/ka konspiračního bytu, informátor/ka nebo 
ideový/ideová spolupracovník/spolupracovnice Státní bezpečnosti, 
doplněné dokladem o podání žádosti o osvědčení vydané Ministerstvem 
vnitra podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
k doložení skutečností podmiňujících spolehlivost podle odst. 1 písm. c) 
zákona č. 181/2007 Sb. „Lustrační osvědčení“ vydané Ministerstvem 
vnitra ČR a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, nepodávají osoby narozené po 1. 12. 1971. 

 
6. Koncepce rozvoje a dalšího směřování Ústavu pro studium totalitních 

režimů, která bude obsahovat krátkodobý a dlouhodobý výhled rozvoje ÚSTR 
v rozsahu maximálně do 30 normostran. Dokument musí zohledňovat 
krátkodobé i dlouhodobé cíle v hlavních oblastech řízení a činností ÚSTR 
(metody řízení, personální politika, ekonomický výhled, vědecko-výzkumná 
činnost, popularizační, vzdělávací a ediční činnost, digitalizace, problematika 
Archivu bezpečnostních složek).   

 
Profesní životopis, motivační dopis a koncepce rozvoje ÚSTR je třeba odevzdat v 
tištěné a zároveň v elektronické podobě (buď na CD-R, DVD nosiči nebo na flash 
disku), a to ve formátu .rtf, nebo .doc nebo .docx. CD-R či DVD musí být označen 
jménem uchazeče/uchazečky a (stejně jako flash disk) vložen do obálky spolu se 
všemi ostatními náležitostmi přihlášky. 
 
Metoda výběrového řízení 
 
1. kolo: 
Rada na svém neveřejném zasedání (konaném do 17. 2. 2022) otevře obálky, 
zkontroluje úplnost doručených přihlášek a rozhodne o vyřazení kandidátů/kandidátek, 
kteří nesplňují zákonné předpoklady/předepsané požadavky pro výkon práce 
v pracovní pozici ředitel/ředitelka ÚSTR a těch, kdo předložili neúplnou požadovanou 
dokumentaci. Poté Rada písemně pozve všechny uchazeče/uchazečky, kteří úspěšně 
absolvovali 1. kolo výběru, k ústnímu pohovoru. 
 
2. kolo: 
Ústní pohovor: pozvaní uchazeči/uchazečky představí svou koncepci rozvoje ÚSTR 
(30 minut; možnost využít projektor pro prezentaci) a zodpoví dotazy (cca 30 minut). 
Při ústním pohovoru uchazeč/uchazečka předloží originál občanského průkazu nebo 



jiného dokladu totožnosti. Rada po uskutečnění pohovorů se všemi 
uchazeči/uchazečkami rozhodne o finálním vítězi výběrového řízení. Rada si 
vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, anebo upravit podmínky, termíny i pravidla jeho 
konání.  
Kontaktní osoba: Lucie Holcmanová (email: sekretariat@ustrcr.cz) 
 

mailto:michael.pelisek@ustrcr.cz

