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Zápis z 6. jednání Rady Ústavu ze dne 24. 5. 2022 

Predseda Rady Ústavu pro studium totalitních režimú, E. Stehlík, zahájil ve 14:06 hod 
6. jednání Rady ÚSTR v roce 2022 a všechny prítomné privítal. Omluvil nepčítomnost pana 
Karla Černého, a to ze zdravotních dúvodú. 

Ad 1) Schválení programu 

Predseda Rady Ústavu E. Stehlík predstavil navržený program. 

Usnesení: Program 6. jednání Rady ÚSTR v roce 2022 byl schválen v navrženém znční. 

Hlasování: 6 pro (jednomyslnč) 

Ad 2) Verifikace zápisu z 5. jednání 

E. Stehlík se dotázal prítomných, zda mají pčipomínky k pčedloženému zápisu z 5. jednání. E. 
Stehlík není se zápisem v mnoha faktických ohledech spokojen. Napríklad v bodč 4) bylo 
nesprávnč uvedeno, že se jednalo o uzavčené jednání, nikoliv neveťejné. Chybí veľké množství 
podstatných informací a souvislostí. Zápis bude opraven a pčedložen ke schválení na 7. jednání 
Rady ÚSTR. 

Usnesení: Zápis z 5. jednání nebyl v pčedloženém znční schválen. 

Hlasování: 6 pro (jednomyslné) 

Ad 3) Informace o finanční situaci 

E. Stehlík predal slovo ťediteli ÚSTR, L. Kudrnovi. L. Kudrna uvedl, že finanční situace Ústavu 
je veľmi špatná. Rezerva na mzdové prostčedky činí do konce roku 2022 pouze 300 tisíc Kč. 
Bylo zjišténo, že bývalé vedení nepožádalo MF o navýšení mzdových prostčedkú na odmčny. 
Dfíve platil model, že z neobsazených tabulek mohly být vypláceny odmčny, ale cca pčed 
rokem MF rozhodlo, že všechny pridčlené tabulky musí být obsazeny. Vétšina státních institucí 
požádala o navýšení mzdových prostčedkú na odmčny, Ústav nikoliv. 

L. Kudrna informoval, že Ministerstvo financí České republiky podalo trestní oznámení za 
škodu, která vznikla bčhem nezdaťené rekonstrukce hlavního sídla Ústavu pro studium 
totalitních režimú v Siwiecové ulici v Praze 3 v uplynulých letech. Škoda byla vyčíslena na 58 
milionú Kč. Ústav se k trestnímu oznámení, pod stejným číslem jednacím, pripojí. Vzhledem 
k probíhajícímu šetčení orgánú činných v trestním Ťízení, se nikdo z vedení ÚSTR nemúže 
k situaci blíže vyjadťovat. Jedná se pouze o vyčíslení škody související s rekonstrukcí budovy, 
nikoliv o budovu jako takovou. Torzo budovy je v účetnictví stále vedeno v púvodní výši cca 
250 milionú Kč, jelikož v minulosti nedocházelo k účetním odpisúm. M. Palouš se dotázal na 
dúvod pťipojení se k trestnímu oznámení. L. Kudrna vysvetlil, že se jedná o splnční zákonné 
povinnosti, aby pochybení pčedchozího vedení nepčecházely na nové, které s nimi nemají nic 
dočinční. J. Rákosníková dovysvčtlila, že jsme v účetnictví pťevzali budovu funkční, což 
neodpovídá skutečnosti. Z tohoto dúvodu se musíme pripojit k trestnímu oznámení, abychom 
dokázali, že jsme takovou budovu nepťevzali.
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L. Kudrna dále informoval, že za první čtvrletí roku 2022 bývalé vedení, navzdory finanční 
situaci, vyplatilo odmšny ve výši 220 tisíc Kč, pťičemž odmčny smčťovaly do Kanceláče 
feditele, Odboru provozu a digitalizace a Odboru produkčního a nikoliv do Odboru výzkumu a 
vzdčlávání. 

Dále L. Kudrna sdčlil, že 29. dubna 2022, poslední pracovní den ve své funkci, podepsal Z. 
Hazdra smlouvu na IT služby v celkové výši 871 200 Kč, a to na celé čtyči roky dopčedu. Dále 
1. 3. 2022 podepsal Deklaraci o spolupráci, která zavazuje Ústav, v rámci oslav výročí 
posvécení kostela svaté Ludmily na námčstí Míru v Praze, participovat na oslavách a podílet se 
na honoráfích účinkujícím ve výši 100 000 Kč. Na dotaz E. Stehlíka a M. Palouše, jak souvisí 
činnost Ústavu s osobou svaté Ludmily, L. Kudrna konstatoval, že se jedná o akci, která 
nespedá do gesce Ústavu. 

Reditel oznámil, že Finanční úťad pro hlavní mčsto Prahu udčlil Ústavu pro studium totalitních 

režimú pokutu ve výši 65 783 Kč za to, že bývalé vedení chybné platilo pronájem za prostory 

v Domč Radost, kde sídlí část Ústavu, a to za období roku 2019. Nové vedení se bude snažit, 

aby Ústavu byly odpuštčny sankce, denní penále, které činí 0,5 procenta za každý den, kdy byl 

pronájem špatné placen. 

Ad 4) Informace o sídelní budové 
L. Kudrna uvedl, že probíhají jednání na jednání na MF a ÚZSVM ohledné stávajícího a 
budoucího sídla ÚSTRu, pčičemž by se mčlo jednat o vskutku dústojné zázemí sídla Ústavu. 
Reditel ÚSTR ješté dodal, že ÚZSVM nabídl bezplatné právní zastupování Ústavu pťi 
prípadných soudních rozepňích. 

S. Ptáčníková zmínila, že je potčeba fádnč posoudit možnost pčesunu archiválií z ABS do 
sídelní budovy, která bude nakonec ÚSTR. vyhrazena, a to dle príslušného $ zákona o 
archivnictví. Reditelka ABS uvedla, že v Praze má archiv cca 11 km dokumentú, v Kanicích u 
Brna je dalších cca 9 km archiválií. 

Ad 5) Setkání se zamčstnanci, ABS, odbory 
L. Kudrna informoval o probíhajících setkáních s jednotlivými odbory a oddčleními Ústavu, 
kde jsou zamčstnanci seznamováni s koncepcí a budoucími plány nového vedení. Rovnéž 
probčhlo setkání s ťediteľkou ABS. Dále se uskutečníla schúzka se tťemi odborovými 
organizacemi pči ÚSTR. Bylo dohodnuto, že se vedení Ústavu a odborové organizace budou 
pravidelnč scházet každé poslední pondšlí v mésíci a a nebude jim zasílán na včdomí pouze 
bodový program jednání nejvyššího vedení, jako tomu bylo doposud. 

K. Nedvčdický uvedl, že se objevují smlouvy, které byly plnčny v ťádech statisícú korun, avšak 
nebyly zveťejnčny v registru smluv a nebyly tedy právnč účinné. Tyto smlouvy je nyní potčeba 
doťešit dohodami o bezdúvodném obohacení. 

K. Nedvčdický zmínil, že probíhají pozitivní hodnocení dosavadní činnosti pčedevším 
v oddčlení OVV a diskutuje se, jakým zpúsobem pokračovat dál. V souvislosti s koncepcí 
feditele Ústavu se pipravují sjednocujíci projekty. Od všech zamšstnancú byly vyžádány a 
odevzdány prehledy činností. Z nich vyplynula nejrúznéjší zjišténí, která budou bčhem 

Nedá 
nebližších týdnú ješté markantnéjší. 

Ad 6) Finanční hodnocení zamčstnancú 
Reditelkou OPD byla vypracována podrobná analýzy platových podmínek, osobního 
ohodnocení, príplatkú za vedení a odmčn. Na Ústavu panují nerovné finanční podmínky, 
respektive odmčňování zamčstnancú. Do budoucna se plánuje narovnání téchto skutečností. 
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Ad 7) RIV 
L. Kudrna uvedl, že po zaťazení ÚSTR mezi výzkumné všdecké instituce, Jsme pravidelné 
odesílali výsledky do RIV. Poslední zpčtná vazba na pridšlené body v RIVu byla v letech 2015- 
2016. Poté ustala, jelikož si mčli zamčsatnanci stéžovat na diskriminanční prostčedí, v nčmž 
každý vidčl, jaký mčl počet bodú za svoji všdeckou činnost. Ve skutečnosti tomu bylo tak, že 
na historiky L. Kudrna a P. Blažek pipadala taťka polovina všech RIV bodú, které Ústav v 
daném období získal. Po zmčnč metodiky byl upčednostňován úzký okruh zamčstnancú. E. 
Stehlík zmínil, že existuje možnost doplnit výsledky do RIV zpétné. Tyto údaje by bylo vhodné 
zpčtné prihlásit, aby nebyla krácena instituce z hlediska dalšího jednání napč. s TAČR. L. 
Kudrna doplnil, že musí být samozžťejmostí, aby Ústav prezentoval výsledky práce svých 
zamčstnancú, bez ohledu na osobní animozity. 

Ad 8) Home office 
Byl vydán pokyn feditele č. 15/2022 k výkonu práce mimo budovu, pčičemž se nevztahuje na 
zamčstnance OVV a jazykové redaktory OP. Pro práci mimo budovu musí vzniknou dodatky 
k pracovním smlouvám. Jestliže tyto dodatky neexistují, dochází k porušování zákoníku práce 
jak zamčstnanci, tak zamčstnavatelem. Nadále bude možné podávat individuální žádosti o práci 
mimo budovu, které budou individuálnč posuzovány, a to vždy ve stťedu vtýdnu 
pťedcházejícím. S. Ptáčníková uvedla, že zamčstnanci ABS mají k pracovním smlouvám 
uzavčeny dodatky k „home office“, které jsou platné vždy na 1 rok. 

Ad 9) Web Ústavu 
L. Kudrna informoval, že k 1. 6. 2022 nastoupí do funkce nový tiskový mluvčí Ústavu, pan 
Martin Vacek. Stav webu je neuspokojivý jeho forma zastaralá, neprehledná. Postupné se 
pripravuje nová koncepce propagace činnosti Ústavu a webu. Je potčeba, aby historické události 
a činnost Ústavu lépe rezonovaly. 

Ad 10) Informace o činnosti za kvčten 2022 
Byla predána samostatná príloha s výsledky činnosti za kvčten 2022. Nad rámec tšchto 
informaci bylo L. Kudrnou zmínčno, že tiskový mluvčí pripravil rozhovor s kolegou Milanem 
Bártou, ke knize Josef Pavel: život a doba, který bude zvečejnčn na webu. E. Stehlík vyzdvihl 
vydání nové badatelské učebnice Soudobé dčjiny — badatelská učebnice dčjepisu pro 
9. ročník ZŠ. 

Ad 11) Jednání o spolupráci s ÚPN a TAČR 
K. Nedvčdický uvedl, že vzhledem k zajímavým interním projektúm, které však neuspčly 
v projektových žádostech, je v jednání s TAČR. TAČR pťislíbila proškolit zamčstnance ÚSTR, 
aby nedocházelo k zamítnutím žádostí o grantovou podporu pouze z dúvodú formální 
nedostatečnosti. TAČR je v souvislosti s podporou výzkumu a vzdčlávání schopna podpofit i 
tak rozsáhlé projekty, jako je napť. digitalizace archiválií. Tato možnost bude zanalyzována a 
projednána s čeditelkou ABS. 

Dále došlo k setkání se slovenským Ústavem pamäti národa. Stávající, ryze formální spolupráci 
by bylo vhodné prohloubit, napč. na bázi společných projektú, konferencí, prípadné 
badatelských týmu. Došlo ke shodš na okruzích, které by bylo možné společné zkoumat. 

E. Stehlík zmínil, že mu nepripadá správnč naplánovaná událost „Jáchymovské peklo — Véž 
smrti“, která se má uskutečnit dne 27. 5. 2022 na den 80. výročí atentátu na Heydricha. 
K tomuto výročí probéhla dne 19. kvčtna 2022 událost “Knihovna pameti: operace 
Anthropoid" v Ústfední knihovnč na Mariánském námšstí. 
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Ad 12) Rúzné i 
L. Kudrna uvedl, že má pripravené složení nové Všdecké rady Ustavu, jejichž kandidáty 
predstaví na príštím zasedání Rady. 

M. Palouš vznesl dotaz na budoucnost PaD a Securitas Imperii. L. Kudrna pťislíbil vyjádčení 
na pťíští poradč. 

J. Junek vznesl dotaz, zdali by bylo možné vidčt smlouvu s ČRO, zmínčnou v bodč č. 3. Dále 
požádal o zaslání soupisky smluv, které nebyly zvefejnčny v registru smluv (viz. bod č. 5). 

K. Nedvčdický uvedl, že v souvislosti se žádostmi dle zák. 106/1999 byly veškeré skutečnosti 
uvedeny na pravou míru a bylo na né zareagováno podle platných regulí. 

E. Stehlík ukončil jednání Rady v 15:29 hod. 

Další jednání Rady Ústavu se bude konat dne 21. 6. 2022 ve 14.00 hod. vbudovč ÚSTR 
či prostčednictvím aplikace Zoom. 

PhDr. Eduard Stehlík, Ph D., MBA 

pčedseda Rady Ustavu pro studium totalitních režimú 

 


