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DOTAZ: 

1. Je v platnosti Řád, kterým se stanoví pravidla pro přípravu a vyhlašování vnitřních 

předpisů v oboru působnosti Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (č.j.: USTR-

1162/2013)? 

2. Žádám o poskytnutí důvodové zprávy k novele organizačního řádu (podle čl.8, č.j. 

USTR- 1162/2013). 

3. Žádám o informaci o průběhu připomínkového řízení (podle čl.10, č.j. USTR- 

1162/2013) k novele organizačního řádu, zejména pak k následujícím bodům: 

a. Byla využita plná lhůta (patnáct dní), nebo jen zkrácená (pět dní)? 

b. Kolik připomínek bylo zpracováno? 

4. Z verifikovaných zápisů o jednání Rady Ústavu vyplývá, že na 8. zasedání dne 30. 

9.  2022 byla schválena změna organizační struktury Ústavu. Podle verifikovaného 

zápisu z 9. jednání Rady Ústavu dne 21. 10. 2022 schválení organizačního řádu Ústavu 

proběhlo per rollam. Kdy ke schválení organizačního řádu Radou Ústavu per rollam 

došlo?  

5. Kdy podepsal novelu organizačního řádu ředitel Ústavu? 

6. Kdy a jakým způsobem byla vyhlášena novela organizačního řádu? 

7. Jakým oznámením a kdy byli informováni o novele organizačního řádu zaměstnanci? 

8. Od kdy byla novela organizačního řádu dostupná zaměstnancům na intranetu ÚSTR? 

  

POSKYTNUTÁ INFORMACE: 

Ad 1) 

Ano, Řád, kterým se stanoví pravidla pro přípravu a vyhlašování vnitřních předpisů v oboru 

působnosti Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (č.j.: USTR-1162/2013) je v platnosti. 

Ad 3) 

K připomínkování Řádu byla využita plná lhůta, všechny připomínky byly zohledněny při 

zpracovávání finálního textu.   

Ad 4) 

Organizační řád byl řádně schválen Radou Ústavu dne 30. 9. 2022, s účinností ode dne 1. 10. 

2022. Organizační struktura, z níž Řád vychází, byla Radou schválena dne 30. 8. 2022.   
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Ad 5) 

Dle výše uvedeného Řádu, kterým se stanoví pravidla pro přípravu a vyhlašování vnitřních 

předpisů v oboru působnosti Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (č.j.: USTR-

1162/2013) schvaluje novelu Organizačního řádu Rada Ústavu a podepisuje ji jejím jménem 

její předseda. 

Ad 6) a 7) 

Nový Organizační řád byl vyhlášen v souladu s čl. 8 Řádu prostřednictvím interního systému 

EMIL dne 5. 10. 2022.    

Ad 8) 

Viz ad 6) a 7) 

 

 

                                                                   

                                                                                                   

 

  

  

  

 


