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DOTAZ: 

1. Kolik vedoucích zaměstnanců Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) bylo od 

1. 5. 2022 do dne doručení této žádosti odvoláno nebo rezignovalo na vedoucí funkce 

(funkce od vedoucího oddělení výše)? Žádám o uvedení pozic, z nichž byli vedoucí 

zaměstnanci odvoláni nebo na ně rezignovali a uvedení přesných dat, k nimž 

k odvolání nebo rezignaci došlo.  

2. Kolika zaměstnancům ÚSTR byl od 1. 5. 2022 do dne doručení této žádosti ukončen 

pracovní poměr z důvodů na straně zaměstnavatele? 

3. Kolika zaměstnancům ÚSTR byl od 1. 5. 2022 do dne doručení obdržení žádosti 

ukončen pracovní poměr z důvodu na straně zaměstnance (podání výpovědi ze strany 

zaměstnance nebo dohoda o ukončení pracovního poměru mezi zaměstnancem a 

ÚSTR)? 

4. Kolika zaměstnancům, kteří byli zaměstnáni v ÚSTR k 30. 4. 2022, byla od 1. 5. 2022 

ke dni doručení této žádosti doručena výpověď ze strany zaměstnavatele, včetně těch, 

kterým byl pracovní poměr už ukončen? 

5. Jakým způsobem došlo ke změně organizačního řádu Ústavu pro studium totalitních 

režimů v srpnu až září 2022? 

6. Kdy byl návrh organizačního řádu předložen Radě ÚSTR. 

 

K výše uvedenému povinný subjekt sděluje následující: 

Ad 1)  

Odvoláno bylo nebo rezignovalo od 30. 4. 2022 ke dni doručení této žádosti na vedoucí 

funkce 6 zaměstnanců: 

▪ náměstek ředitele Ústavu    2. 5. 2022 

▪ ředitel odboru provozu a digitalizace     2. 5. 2022 

▪ ředitel odboru produkčního     25. 8. 2022 

▪ vedoucí oddělení sekretariátů kanceláře Ústavu   12. 7. 2022 

▪ vedoucí oddělení publikací a nových médií odboru produkčního 12. 7. 2022 

▪ vedoucí oddělení ekonomiky odboru provozu a digitalizace 12. 7. 2022 

Ad 2) 

Pracovní poměr byl ukončen od 1. 5. 2022 ke dni doručení této žádosti z organizačních důvodů 

6 ti zaměstnancům. 

 

Ad 3)  
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Jeden zaměstnanec podal výpověď k 30. 11. 2022. 

 

Ad 4) 

Výpověď byla od 30. 4. 2022 ke dni doručení této žádosti doručena 13 zaměstnancům. 

 

Ad 5) 

Ke změně organizačního řádu (tj. k vytvoření nového organizačního řádu) došlo plně v souladu 

se zákonem, a to podle § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium 

totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, v platném 

znění.  

 

Ad 6) 

Návrh organizačního řádu byl Radě ÚSTR předložen dne 26. 9. 2022, na základě rozhodnutí 

zasedání Rady ÚSTR ze dne 30. 8. 2022.     

 

 

 

 

  

  

  

 


