Naplňovaňí zakoňa č. 262/2011 Sb.,
o účastňíčíčh odboje a odporú proti komúňismú
Oddeleňí ageňdy zakoňa o tretím odboji
Pokynem ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů z 1. listopadu 2011 byla zřízena Skupina
pro přípravu odborných stanovisek, podkladů a informací, která byla ke dni 1. dubna 2015 změněna
na Oddělení agendy zákona o třetím odboji. Jeho úkolem je zajištění součinnosti s Ministerstvem
obrany ČR a spolupráce s Etickou komisí ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
ve smyslu zákona č. 262/2011 Sb. Na základě dohody o spolupráci v záležitostech naplňování
citovaného zákona uzavřené mezi Ústavem a Archivem bezpečnostních složek zpracovává oddělení
rovněž odborná stanoviska pro Archiv, v roce 2015 byla tato dohoda realizována v období od září
do prosince. Z hlediska organizační struktury Ústavu je oddělení součástí Odboru výzkumu
a vzdělávání, v roce 2015 jej tvořilo pět odborných pracovníků.
Z 38 žádostí zaslaných v roce 2015 Ministerstvem obrany bylo pracovníky oddělení za uplynulý rok
vyhotoveno 23 odborných stanovisek, dalších 21 stanovisek bylo vypracováno k žádostem došlým
v roce 2014. Celkem tak bylo Ministerstvu obrany zasláno 44 odborných stanovisek, dvě stanoviska
byla vypracována pro Etickou komisi a 32 pro Archiv. Ve schvalovacím řízení bylo ke konci roku jedno
vyhotovené stanovisko, další tři stanoviska byla rozpracována u referentů.
V roce 2015 činila průměrná doba zpracování odborného stanoviska pro Ministerstvo obrany
přibližně 22 dní, pro Etickou komisi 13 a pro Archiv tři pracovní dny. V případě odborných stanovisek
určených Ministerstvu obrany trval proces připomínkového řízení průměrně devět pracovních dnů,
pro Etickou komisi pět dnů. Průměrný rozsah textu odborného stanoviska pro Ministerstvo obrany
byl 15 stran, pro Etickou komisi devět a pro Archiv tři strany. V rámci agendy bylo pracovníky
oddělení za rok 2015 prostudováno cca 275 000 stran archivních dokumentů, dále pak značné
množství odborné literatury a audiovizuálních záznamů.

Statističky prehled vyrizovaňí zadostí za období od 1. 1. do 31. 12. 2015
Celkově přijatých žádostí z Ministerstva obrany ČR

38

Celkově zpracováno a odesláno stanovisek

44

Stanovisek vypracovaných k žádostem z roku 2014

21

Stanovisek vypracovaných k žádostem z roku 2015

231

Stanovisek ve schvalovacím řízení

1

Stanovisek rozpracovaných u referentů

2

Žádostí čekajících na zpracování

11

Celkově přijatých žádostí z Etické komise ČR

2

Zpracováno a odesláno stanovisek

2

Celkově přijatých žádostí v rámci spolupráce s ABS2

32

Celkově zpracováno a odesláno stanovisek

32

Stanovisek vypracovaných k žádostem z roku 2014

1

Stanovisek vypracovaných k žádostem z roku 2015

31

Stanovisek rozpracovaných u referentů

1

1
2

Další jedno stanovisko bylo během rozpracování zastaveno z důvodu úmrtí žadatele.
Spolupráce s Archivem bezpečnostních složek byla obnovena od září 2015.

Tabúlka srovňaňí s rokem 2014
2014

2015

Celkově přijatých žádostí z Ministerstva obrany ČR

55

38

Celkově zpracováno a odesláno stanovisek3

42

44

Rozpracováno u referentů

6

2

Ve schvalovacím řízení

0

1

Čekající na zpracování

15

11

2014

2015

Celkově přijatých žádostí z Etické komise ČR

2

2

Celkově zpracováno a odesláno stanovisek

2

2

2014

2015

Celkově přijatých žádostí v rámci spolupráce s ABS

67

32

Celkově zpracováno a odesláno stanovisek

66

32

Rozpracováno u referentů

1

1

3

Včetně stanovisek vypracovaných k žádostem došlým v předchozích letech.

