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Zápis ze 5. jednání 
Rady Ustavu pro studium totalitních režimú 

Datum a místo zasedání: 5. 5. 2022, 14.00 hod., nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3 

Rada Ústavu: František Bublan, Jičí Liška, Martin Palouš, Eduard Stehlík, Vojtéch Šustek 

(telefonicky), Karel Černý (telefonicky) 

Ústav pro studium totalitních režimú: Ladislav Kudrna, Kamil Nedvédický, Jaroslava 

Rákosníková 

Archiv bezpečnostních složek: Svčtlana Ptáčníková 

Omluveni: Jičí Junek 

Zápis vyhotovila: Lucie Holemanová 

Program jednání: 

1. Schválení programu 

2. Verifikace zápisu z 4. jednání 

SA Informace o činnosti za 1. čtvrtletí 2022 

4. Nástup nového feditele ÚSTR 

m. Rúzné 

Ad 1) Schválení programu 

Predseda Rady Ústavu E. Stehlík zahájil ve 14:07 hod. 5. jednání Rady ÚSTR v roce 2022, 
omluvil nepčítomnost J. Junka ze zdravotních dúvodú. V. Šustek a K. Černý byli pčítomni pčes 
telefon. 

Usnesení: Program 5. jednání Rady ÚSTR v roce 2022 byl schválen v navrženém znční. 

Hlasování: 6 pro (jednomyslné)
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Ad 2) Verifikace zápisu z 4. jednání 

E. Stehlík se otázal prítomných, zda mají pčipomínky k pčedloženému zápisu ze 4. jednání. E. 
Stehlík mčl pčipomínku v bodu Rúzné ve 4. odstavci. Zápis byl dle požadavkú upraven a 
odhlasován. 

Usnesení: Zápis z 4. jednání byl schválen v pčedloženém znční. 

Hlasování: 6 pro (jednomyslnč) 

Ad 3) Informace o činnosti za 1. čtvrtletí 2022 

L. Kudrna seznámil Radu s informacemi o činnosti za 1. čtvrtletí 2022. Zdúraznil monografii 
od Milana Bárty Josef Pavel život a doba a publikaci od externí autorky Jany Kočiškové Ženy 
v politice. Role a postavení vrcholných političek v Československu 1948-1968. 

E. Stehlík informoval o prúbčhu jednání v Senátu pči pčedkládání Výroční zprávy Ústavu. Oba 
výbory doporučily Výroční zprávu projednat v plénu a ke schválení. 

Ad 4) Nástup nového feditele ÚSTR 

E. Stehlík požádal L. Kudrnu o predstavení námčstka a feditelky OPD. J. Rákosníková celý 
život pracuje v ekonomické oblasti a stejnou pracovní pozici, ťeditelku OPD, zastávala krátce i 
za pčedchozího vedení. K. Nedvčdický je právník a dlouhá léta se zabývá problematikou 
právních déjin. Má dlouholeté zkušenosti s  manažerskými pozicemi. Pes 20 let se včnuje 
právu, jak publikačné, tak pčednáškové. Tím, že pňichází zvenčí, není zatížen žádnými osobními 
spory, pčičemž s Ústavem spolupracuje od jeho vzniku. Zúčastňuje se jím počádaných 
konferencí a publikuje v jeho periodicích. Dále má bohaté zkušenosti z TAČRu, jehož je 
členem, NAKI, a dalších výzkumných projektú, v jejichž rámci je hodnotitelem. 

L. Kudrna informoval Radu, že se po svém zvolení sešel s pčedstaviteli partnerských institucí: 
Knihovna Václava Havla, Libri Prohibiti, Muzeum XX. století, Post Bellum. Dále se zúčastnil, 
společné s pedstaviteli Muzea XX. století, jednání na litevském velvyslanectví ohlednč možné 
spolupráce ÚSTR a tamních pamčťových institucí. Rovnčž probčhly neformální schúzky 
s vedoucími výzkumných oddžlení, na nichž pťedstavil další smčťování Ústavu. 

Nový feditel se společné s J. Rákosníkovou Zúčastnili dvou jednání na Ministerstvu financí 
ohlednč neutešeného stavu sídelní budovy ÚSTR. L. Kudrna zdúraznil, že od pčedchozího 
vedení neobdrželi klíčový dokument, který na Ústav dorazil 2. bťezna 2022, v nčmž Úťad pro 
zastupování státu ve všcech majetkových požadoval do 30. dubna 2022 stanovisko vedení 
ohlednč dalších krokú ohledné „torza“, sídelní budovy instituce v Siwicovč ulici. L. Kudrna 
sdčlil, že nové vedení neprodlenč zaslalo odpovčď — s omlouvou — pres datovou schránku. Dále 
informoval, že probčhne další jednání na MF ohledné neutčšeného zázemí (budovy) Ústavu. 

Reditel informoval Radu, že byl pčed svým nástupem do funkce osloven kolegyní, toho času na 
rodičovské dovolené, které pčedchozí vedení negarantovalo zákonný návrat na púvodní pozici. 
Nové vedení situaci Žen na matečské/rodičovské dovolené pečlivč monitoruje. 

Reditel dále informoval Radu, že ze svých funkcí byli odvoláni O. Matéjka a D. Dušek, kterému 
bylo nabídnuto místo ťeditele Kanceláče Ústavu, což odmítl. Nové vedení splnilo nabídkovou 
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povinnost ze strany zamčstnavatele vúči O. Matéjkovi a Z. Hazdrovi odvolaného Radou. Ke 
konci června na vlastní žádost odcházejí D. Čablová a A. Hašpica. 

L. Kudrna sdčlil Radč, že novým ťeditelem klíčového Odboru výzkumu a vzdčlávání se se stal 
P. Tomek a novým vedoucím Oddžčlení výzkumu politického a společenského výzkumu ]. 
Rokoský. 

Predseda Rady E. Stehlík shrnul pozadí pseudokauzy, které mčlo za cíl poškodit nového 
feditele. Pčedchozí vedení, bez souhlasu Rady, zveťejnilo zápisy a zvukové záznamy 
z uzavčeného zasedání Rady, včetnč informací z personálního spisu L. Kudrny. E. Stehlík 
zdúraznil, že již pčed rokem učinila Rada rozhodnutí, že k žádnému pochybení ze strany L. 
Kudrny nedošlo. Bývalé vedení svým gestem poničilo jméno celého Ústavu. Námčstek 
Nedvčdický informoval pčedsedu Rady, jak bude vedení postupovat v pčípadč žádostí na 
základč zákona č. 106/1999 Sb. 

Predseda Rady E. Stehlík zdúraznil, že jak volba nového ťeditele, tak odvolání pčedchozího, 
probéhly v souladu se zákonem. Pripomnčl, že Včdecká rada je poradním orgánem ťeditele, 
kterou volí a odvolává na návrh feditele Rada ÚSTRu. Reditel L. Kudrna sdčlil, že má 
pipravený seznam kvalitních odborníkú do Všdecké rady. 

J. Liška se zeptal, zda se nové vedení setká se všemi zamčstnanci Ústavu. L. Kudra odpovčdčl 
kladnč, ale z dúvodu neexistence hlavní budovy, se tak bude dít po jednotlivých oddčleních. 

L. Kudrna na závčr informoval ohledné dalších krokú, jejichž cílem má být získání nové zázemí 
pro Ustav. 

Ad 5) Rúzné 

F. Bublan zmínil poslední zasedání Etické komise, na níž se češilo dlouhé vyčizování nčkterých 
žádostí, konkrétnč prípad M. Hlavsy. L. Kudrna souhlasí, že není možné, aby se jedna žádost 
vyfizovala dva i více rokú. Pčedseda Rady E. Stehlík zdúraznil, že považuje za dúležité, aby se 
ÚSTR stal opčt součástí Platformy evropské pamčtí a svčdomí. L. Kudrna doplnil, že vše je 
v tomto ohledu pčedjednáno. 

E. Stehlík ukončil jednání v 15:12 2022. 

Další jednání Rady Ústavu se bude konat dne 24. 5. 2022 ve 14.00 hod. vbudovč ÚSTR 
či prostčednictvím aplikace Zoom. 

  

PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA 
pčedseda Rady Ustavu pro studium totalitních režimú


