
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 25. července 2007 č. 852 

 
o jmenování zmocněnce vlády pro organizační přípravu zřízení a zabezpečení  

řádného chodu Ústavu pro studium totalitních režimů a k přípravě  
aplikace zákona č. 181/2007 Sb.,  

o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a  
o změně některých zákonů 

 
 
             Vláda    
 
             I. jmenuje s účinností od 25. července 2007 PhDr. Pavla Žáčka, Ph.D., zmoc-
něncem vlády pro organizační přípravu zřízení a zabezpečení řádného chodu Ústavu 
pro studium totalitních režimů (dále jen „zmocněnec“), a to do doby ustanovení orgánů 
Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „Ústav“); 
 
            II. ukládá  
 
                1. ministrům vnitra a spravedlnosti, ministryni obrany a jejím prostřednic-
tvím řediteli Vojenského zpravodajství a ředitelům Bezpečnostní informační služby        
a Úřadu pro zahraniční styky a informace připravit ve spolupráci se zmocněncem 
 
                    a) do 31. července 2007 k zabezpečení delimitovaných činností návrhy 
delimitací rozpočtových prostředků na rok 2007 a 2008, 
 
                    b) delimitační protokoly tak, aby bylo zajištěno plynulé předávání doku-
mentů, archiválií, informačních systémů a věcí souvisejících s činností Ústavu a byl 
připraven řádný chod Ústavu od nabytí účinnosti příslušných ustanovení zákona 
č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních 
složek a o změně některých zákonů,  
 
                2. ministru vnitra zabezpečit do 31. července 2007 v rozpočtové kapitole 
Ministerstva vnitra finanční prostředky ve výši 5 750 tis. Kč na činnost zmocněnce, 
Rady Ústavu a ředitele Ústavu a na zahájení činnosti Ústavu a Archivu bezpečnostních 
složek (dále jen „Archiv“) v roce 2007 a převést 15 pracovních míst a finanční pro-
středky ve výši 3 200 tis. Kč pro činnost sekretariátu zmocněnce, přípravu činnosti 
Rady Ústavu a ředitele Ústavu a na zahájení činnosti Ústavu a Archivu v roce 2007, 
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                3. zmocněnci  
 
                    a) projednat do 9. srpna 2007 s ministrem financí návrh rozpočtu kapitoly 
Ústavu na rok 2007, 
 
                    b) předložit ministru financí do 15. srpna 2007 odsouhlasené protokoly     
o přesunech prostředků státního rozpočtu České republiky na rok 2007 mezi zúčastně-
nými stranami a návrh rozpočtu Ústavu na rok 2008, 
 
                4. ministru vnitra vytvořit ve spolupráci s ministryní obrany a s ředitelem 
Úřadu pro zahraniční styky a informace společná digitalizační pracoviště, složená 
zpravidla ze zástupců Ministerstva vnitra a příslušného orgánu, na nichž budou      
přednostně digitalizovány dokumenty a archiválie, které budou ke dni 1. února 2008 
předány Ústavu, 
 
                5. ministrům vnitra a spravedlnosti, ministryni obrany a jejím prostřednic-
tvím řediteli Vojenského zpravodajství a ředitelům Bezpečnostní informační služby a   
Úřadu pro zahraniční styky a informace zabezpečit ke dni 31. prosince 2007, aby    
činnosti, které budou ke dni 1. února 2008 převedeny na Archiv, byly vykonávány 
v odpovídajícím rozsahu občanskými zaměstnanci tak, aby mohlo dojít k přechodu 
těchto osob podle § 21 zákona uvedeného v bodě II/1b tohoto usnesení s tím, že počty 
pracovních míst budou upřesněny v rámci delimitačních protokolů, 
 
                6. ministru kultury vytvořit podmínky pro rekonstrukci objektu Hannoverská 
kasárna (proviantní sklad) v Terezíně pro potřeby Archivu bezpečnostních složek 
Ústavu s využitím prostředků z Integrovaného operačního programu a spolupracovat 
na přípravě rekonstrukce se zmocněncem a orgány Ústavu. 
 
 
 
Provedou: 

ministři vnitra,  
kultury, spravedlnosti, 
ministryně obrany, 
ředitelé Bezpečnostní informační služby, 
Úřadu pro zahraniční styky a informace, 
zmocněnec vlády pro organizační 
přípravu zřízení a zabezpečení 
řádného chodu Ústavu pro studium 
totalitních režimů 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Mirek Topolánek v. r.  

 


