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Úvod 

Kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních reţimů (dále jen „kapitola 355“) vznikla na 

základě zákona č. 181/2007 Sb., ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních 

reţimů a o Archivu bezpečnostních sloţek a o změně některých zákonů. Ministerstvem 

financí bylo této kapitole přiděleno číslo 355. Kapitola 355 se skládá ze dvou samostatných 

organizačních sloţek státu, a to Ústavu pro studium totalitních reţimů (dále jen „Ústav“) a 

Archivu bezpečnostních sloţek (dále jen „Archiv“). 

Ústav je organizační sloţkou státu, do jejíţ činnosti lze zasahovat pouze na základě 

zákona. Archiv je přímo řízený Ústavem. Nejvyšším orgánem Ústavu je Rada, která se skládá 

ze sedmi členů volených a odvolávaných Senátem Parlamentu České republiky. 

 

1 Hlavní činnost kapitoly 355 

Na základě zákona č. 181/2007 Sb., ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium 

totalitních reţimů a o Archivu bezpečnostních sloţek a o změně některých zákonů jsou hlavní 

náplní Ústavu a Archivu následující činnosti: 

a) zkoumání a nestranné hodnocení doby nesvobody a období komunistické totalitní moci, 

zkoumání antidemokratické a zločinné činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních 

sloţek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakoţ i dalších organizací 

zaloţených na její ideologii, 

b) analyzování příčin a způsobů likvidace demokratického reţimu v období komunistické 

totalitní moci, dokumentování účasti domácích a zahraničních osob na podpoře 

komunistického reţimu a odporu proti němu, 

c) získávání a zpřístupňování veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a 

období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních sloţek a formách 

pronásledování i odporu, 

d) převedení bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby, 

e) dokumentace nacistických a komunistických zločinů, 

f) poskytování veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňování informací o době 

nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a 

šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse, 

g) spolupráce s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem 

výměny informací a zkušeností v odborných otázkách, 

h) spolupráce se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření. 
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i) zpřístupňování a zveřejňování dokumentů a archiválií týkajících se bezpečnostních 

sloţek podle zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti a 

podle zákona o archivnictví a spisové sluţbě, 

j) zabezpečování přístupu k dokumentům a archiváliím a poskytování nezbytné pomoci a 

informací státním orgánům příslušným k bezpečnostnímu řízení, popřípadě k šetření podle 

zákona o ochraně utajovaných informací, zpravodajským sluţbám České republiky k plnění 

jejich úkolů a orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení, 

k) kontrolování výkonu spisové sluţby u Ústavu, 

l) provádění výběru archiválií ve skartačním řízení u Ústavu a u drţitelů dokumentů 

vzniklých z činnosti bezpečnostních sloţek v období komunistické totalitní moci, pokud jde o 

tyto dokumenty, 

m) provádění výběru archiválií mimo skartační řízení u dokumentů nabídnutých Ústavu 

nebo Archivu darem nebo ke koupi, 

n) pečování o archiválie bezpečnostních sloţek z období komunistické totalitní moci, 

archiválie a dokumenty převzaté od subjektů, které je spravovaly přede dnem předání 

Archivu.  
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2 Plnění závazných ukazatelů 

 

Následující tabulky dokumentují plnění závazných ukazatelů kapitoly 355 Ústav pro 

studium totalitních reţimů za rok 2011 -  rozpočet po změnách, skutečnost k 31. prosinci 

2011 a procento plnění k rozpočtu po změnách: 

 

Kapitola: 355 – Ústav pro studium totalitních reţimů                      v tis. Kč 

 

 

Ukazatele ř. 

Schválený 

rozpočet 
Rozpočet  

po změnách 

Výsledek od 

počátku roku 

Plnění 

v % 

      1 2 3 3 : 2 

Souhrnné ukazatele 

   Příjmy celkem 0010     1 051,14    

   Výdaje celkem 0020 150 968  150 968 151 213,33 100,16  

Specifické ukazatele – příjmy 

  
 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy 

 a přijaté transfery celkem 5501     1 051,14    

Specifické ukazatele – výdaje 

  

Výdaje vlastního Ústavu pro studium  

totalitních reţimů 
1), 2) 

5502 85 567  86 496 86 306,68 99,78  

 Výdaje na Archiv bezpečnostních sloţek
3) 

5502 65 401 64 472 64 906,65 100,67 

Průřezové ukazatele 

  

 Platy zaměstnanců a ostatní 

 platby za provedenou práci 5503 73 744  75 792 75 768,16 99,97 

  

 Povinné pojistné placené  

 zaměstnavatelem 
4)

 5504 24 985  25 286 25 286 100,00 

  

 Převod fondu kulturních 

 a sociálních potřeb 5505 715  715 713,92 99,84  

   Platy zaměstnanců v pracovním poměru            5506 71 067  70 919 70 919  100,00  

 

 Výdaje na programy vedené v systému   

programového financování EDS/SMVS 5507 4 500 4 500 4 311,55 95,81 
1)  údaj ve sloupci 3 zahrnuje čerpání včetně mimorozpočtových prostředků ve výši 158,04 tis. Kč, které byly kryty příjmy od  

Mezinárodního visegrádského fondu na realizaci projektu  „Platforma evropské paměti a svědomí“. 
2)  údaj ve sloupci 3 zahrnuje čerpání včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 360,11 tis. Kč 
3)  údaj ve sloupci 3 zahrnuje čerpání včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 572,50 tis. Kč 

4) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na veřejné zdravotní pojištění 
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3 Hodnocení plnění rozpočtu 

 
3.1 Příjmy 

 
Kapitola 355 neměla pro rok 2011 rozpočtované příjmy s tím, ţe všechny příjmy, které 

během roku 2011 vybere, odvede do státního rozpočtu. Kapitola 355 vykázala ke konci roku 

2011 příjmy ve výši 1 051,14 tis. Kč, z toho Ústav vykázal příjmy ve výši 479,30 tis. Kč a 

Archiv vykázal příjmy ve výši 571,84 tis. Kč.  

V září 2011 získala kapitola 355 mimorozpočtové finanční prostředky ve výši 248,7 tis. 

Kč od Mezinárodního visegrádského fondu na podporu aktivit v rámci projektu nazvaného 

„Platforma evropské paměti a svědomí“, které nebyly zařazeny do upraveného rozpočtu, ale 

pouze kryly zvýšené výdaje kapitoly 355 spojené s výše uvedeným projektem.    

Struktura příjmů podle jednotlivých poloţek rozpočtové skladby je uvedena 

v následujících tabulkách: 

 

Celkový přehled příjmů kapitoly 355 

 

Ukazatel schválený po změnách

Příjmy kapitoly celkem 0,00 0,00 1 051,14

2111 - Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků 0,00 0,00 262,22

2141 - Příjmy z úroků 0,00 0,00 0,56

2143 - Realizované kurzové zisky 0,00 0,00 27,64

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 455,88

2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 1,43

3113 - Příjmy z prodeje ostatního hm. dlouh. m. 0,00 0,00 24,50

4132 - Převody z ostatních vl. fondů 0,00 0,00 30,21

4152 - Neinves. přijaté transfery od mezin. institucí 0,00 0,00 248,70

Rozpočet 2011 (tis. Kč)
skutečnost 2011                      

(v tis. Kč)

 
 

 
Celkový přehled příjmů Ústavu 

Ukazatel schválený po změnách

Příjmy Ústavu celkem 0,00 0,00 479,30

2111 - Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků 0,00 0,00 182,48

2141 - Příjmy z úroků 0,00 0,00 0,34

2143 - Realizované kurzové zisky 0,00 0,00 25,37

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 4,39

2329 - Oststní nedaňové příjmy jinde nezařezené 0,00 0,00 1,43

4132 - Převody z ostatních vl. fondů 0,00 0,00 16,59

4152 - Neinvest. přijaté transfery od mezin. institucí 0,00 0,00 248,70

Rozpočet 2011 (tis. Kč)
skutečnost 2011                      

(v tis. Kč)
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Celkový přehled příjmů Archivu 

 

Ukazatel schválený po změnách

Příjmy Archivu celkem 0,00 0,00 571,84

2111 - Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků 0,00 0,00 79,74

2141 - Příjmy z úroků 0,00 0,00 0,22

2143 - Ralizované kurzové zisky 0,00 0,00 2,27

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 451,49

3113 - Příjmy z prodeje ostatního hm. dlouh. m. 0,00 0,00 24,50

4132 - Převody z ostatních vl. fondů 0,00 0,00 13,62

Rozpočet 2011 (tis. Kč)
skutečnost 2011                      

(v tis. Kč)

 
 

3.2 Výdaje 
           

Struktura výdajů rozpočtu kapitoly 355 vychází ze schváleného zákona č. 433/2010 Sb., o 

státním rozpočtu České republiky na rok 2011, kterým bylo stanoveno, ţe kapitola 355 bude v 

roce 2011 hospodařit s finančními prostředky ve výši 150 968 tis. Kč.  

Na základě ţádosti kapitoly 355 schválené Ministerstvem financí ČR  dne 28. ledna 2011 

č.j. 19/18 608/2011-191 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým byly převedeny finanční 

prostředky Ústavu ve výši 1 200 tis. Kč na poloţku 5024 – Odstupné, a to z běţných výdajů 

ve výši 1 100 tis. Kč, dále z prostředků na platy zaměstnanců ve výši 74 tis. Kč a z prostředků 

na povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 26 tis. Kč. Podobně byly převedeny 

finanční prostředky Archivu ve výši 850 tis. Kč na poloţku 5024 – Odstupné, a to z běţných 

výdajů ve výši 750 tis. Kč, dále z prostředků na platy zaměstnanců ve výši 74 tis. Kč a 

z prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 26 tis. Kč. 

Na základě ţádosti kapitoly 355 ze dne 22. července 2011 a dopisu Ministerstva financí 

ČR č.j. 19/67 240/2011-191 ze dne 11. srpna 2011 bylo provedeno rozpočtové opatření, 

kterým došlo k převodu finančních prostředků Ústavu ve výši 150 tis. Kč na poloţku 5021 – 

Ostatní osobní výdaje, a to z běţných výdajů. Dále došlo k převedení finančních prostředků 

Ústavu ve výši 309 tis. Kč na povinné pojistné placené zaměstnavatelem, a to rovněţ 

z běţných výdajů. 

 Na základě ţádosti kapitoly 355 schválené Ministerstvem financí ČR č.j. 19/91 048/2011-

191 ze dne 13. října 2011 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým byly  převedeny 

finanční prostředky ve výši 929 tis. Kč z Archivu do Ústavu, kterým zároveň došlo ke změně 

specifického ukazatele – Výdaje vlastního Ústavu pro studium totalitních reţimů o částku ve 

výši 929 tis. Kč, tj. z částky ve výši 85 567 tis. Kč na částku ve výši 86 496 tis. Kč a ke 

sníţení specifického ukazatele – Výdaje na Archiv bezpečnostních sloţek o částku ve výši 

929 tis. Kč, tj. z částky ve výši 65 401 tis. Kč na částku ve výši 64 472 tis. Kč. 
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Na základě ţádosti kapitoly 355 ze dne 30. listopadu 2011 a dopisu Ministerstva financí 

ČR č.j. 19/105 990/2011-191 ze dne 9. prosince 2011 bylo provedeno rozpočtové opatření, 

kterým došlo k převodu finančních prostředků Ústavu ve výši 40 tis. Kč na povinné pojistné 

placené zaměstnavatelem, a to z běţných výdajů.  

V červnu 2011 vyjádřil předseda vlády České republiky svůj souhlas s tím, aby kapitola 

355 pouţila nároky z nespotřebovaných výdajů podle ustanovení § 47 odst. 4 písm. b) zák. č. 

218/2000 Sb. na financování rozpočtem nezajištěných provozních výdajů v celkové výši 988 

tis. Kč. Tyto mimorozpočtové prostředky, které nebyly zařazeny do upraveného rozpočtu, 

byly Ústavem čerpány ve výši 360,11 tis. Kč a Archivem ve výši 572,50 tis. Kč.  

V září 2011 získala kapitola 355 další mimorozpočtové finanční prostředky ve výši 248,7 

tis. Kč od Mezinárodního visegrádského fondu na podporu aktivit v rámci projektu nazvaného 

„Platforma evropské paměti a svědomí“, které nebyly zařazeny do upraveného rozpočtu, ale 

pouze kryly zvýšené výdaje kapitoly 355 spojené s výše uvedeným projektem. Z těchto 

prostředků bylo v roce 2011 čerpáno 158,04 tis. Kč.    

Všechny výdaje hrazené z prostředků státního rozpočtu byly pouţity v souladu se 

zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů a zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupovaní v 

právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 

V souvislosti s čerpáním finančních prostředků kapitoly 355 byly ke všem výdajům 

vystavovány doklady o předběţné řídící kontrole tak, aby nedošlo k přečerpání finančních 

prostředků jednotlivých závazných ukazatelů. 

 

Celkový přehled výdajů je uveden v následujících tabulkách: 

 

Celkový přehled výdajů kapitoly 355 

 

schválený upravený

Kapitálové výdaje celkem 4 500,00 4 500,00 4 311,55 95,81

Běţné výdaje celkem 146 468,00 146 468,00 146 901,78 100,30

v tom   osobní výdaje 99 444,00 101 793,00 101 768,08 99,98

              v tom platy 71 067,00 70 919,00 70 919,00 100,00

                         OPPP 691,00 841,00 841,00 100,00

                         platy Rady 1 986,00 1 984,00 1 984,00 100,00

                         odstupné 0,00 2 048,00 2 024,16 98,84

                         povinné pojistné placené 24 985,00 25 286,00 25 286,00 100,00

                        FKSP 715,00 715,00 713,92 99,85

Ostatní běţné výdaje celkem 47 024,00 44 675,00 45 133,70 101,03

Výdaje celkem 150 968,00 150 968,00 151 213,33 100,16

Rozpočet 2011 (tis. Kč.) Skutečnost 

2011 (tis. Kč)
Ukazatel % plnění
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Celkový přehled výdajů Ústavu 

 

schválený upravený

Kapitálové výdaje celkem 2 500,00 2 500,00 2 402,41 96,10

Běţné výdaje celkem 83 067,00 83 996,00 83 904,27 99,89

v tom   osobní výdaje 56 595,00 58 194,00 58 194,00 100,00

              v tom platy 39 601,00 39 527,00 39 527,00 100,00

                         OPPP 416,00 566,00 566,00 100,00

                        platy Rady 1 986,00 1 984,00 1 984,00 100,00

                        odstupné 0,00 1 198,00 1 198,00 100,00

                        povinné pojistné placené 14 192,00 14 519,00 14 519,00 100,00

                        FKSP 400,00 400,00 400,00 100,00

Ostatní běţné výdaje celkem 26 472,00 25 802,00 25 710,27 99,64

Výdaje celkem 85 567,00 86 496,00 86 306,68 99,78

Rozpočet 2011 (tis. Kč.) Skutečnost 

2011 (tis. Kč)
Ukazatel % plnění

 
 

Celkový přehled výdajů Archivu 

 

schválený upravený

Kapitálové výdaje celkem 2 000,00 2 000,00 1 909,14 95,46

Běţné výdaje celkem 63 401,00 62 472,00 62 997,51 100,84

v tom   osobní výdaje 42 849,00 43 599,00 43 574,08 99,94

              v tom platy 31 466,00 31 392,00 31 392,00 100,00

                         OPPP 275,00 275,00 275,00 100,00

                         odstupné 0,00 850,00 826,16 97,20

                         povinné pojistné placené 10 793,00 10 767,00 10 767,00 100,00

                        FKSP 315,00 315,00 313,92 99,66

Ostatní běţné výdaje celkem 20 552,00 18 873,00 19 423,43 102,92

Výdaje celkem 65 401,00 64 472,00 64 906,65 100,67

Rozpočet 2011 (tis. Kč.) Skutečnost 

2011 (tis. Kč)
Ukazatel % plnění

 
 

 

3.3 Platy a ostatní platby 
 

Tato část státního závěrečného účtu je rozdělena na platy Rady, platy zaměstnanců, ostatní 

osobní výdaje a povinné pojistné placené zaměstnavatelem. Pro úplnost je zde zahrnut převod 

do  FKSP, i kdyţ je rozpočtově vykazován v rámci běţných výdajů. 

 

Struktura zaměstnanců  

Kapitola 355 disponovala v roce 2011  počtem 242 systemizovaných pracovních míst, 

z toho Ústav disponoval se 122 systemizovanými pracovními místy a Archiv disponoval se 

120 systemizovanými pracovními místy. Celkové počty zaměstnanců a rozdělení podle 

jednotlivých platových tříd jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafech, které zároveň 

vyjadřují počty muţů a ţen zaměstnávaných Ústavem a Archivem: 
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A) Přehled počtu systemizovaných pracovních míst kapitoly 355 

 

limit skutečnost

Zaměstnanci 242 229

předpoklad skutečnost

7 7
Rada Ústavu

Ukazatel 2011

Rok

 
 

 

B) Přehled počtu systemizovaných pracovních míst Ústavu 

 

limit skutečnost

Zaměstnanci  122 115

předpoklad skutečnost

7 7
Rada Ústavu

Ukazatel 2011

Rok

 
 

 

C) Přehled počtu systemizovaných pracovních míst Archivu 

 

limit skutečnost

Zaměstnanci              120 114

Ukazatel 2011

Rok

 
 

 

 

Genderová statistika 

 

V genderové statistice je uveden průměrný fyzický počet zaměstnanců kapitoly 355 k 31. 

prosinci 2011 (jak v Ústavu, tak i v Archivu byli zaměstnanci na zkrácené pracovní úvazky) 

v rozdělení podle počtu muţů a ţen. 

  

Kapitola 355 

 

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2011 251 

z toho: 

ţen 133 

muţů 118 
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Ústav 

 

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2011 130 

z toho: 

ţen 56 

muţů 74 
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Archiv 

 

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2011 121 

z toho: 

ţen 77 

muţů 44 
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D) Přehled výdajů na platy zaměstnanců kapitoly 355 

 

Výdaje na platy a OPPP včetně 

příslušenství, bez FKSP
110 621,00 109 257,74 101 078,00 101 054,16 92,49

z toho

                 výdaje na platy a OPPP 82 731,00 81 753,57 75 792,00 75 768,16 92,68

v tom

                platy zaměstnanců 79 517,00 78 727,37 70 919,00 70 919,00 90,08

                OPPP 3 214,00 3 026,20 4 873,00 4 849,16 160,24

z toho

                platy Rady Ústavu 2 095,00 2 095,00 1 984,00 1 984,00 94,70

                odstupné 275,00 129,25 2 084,00 2 024,16 1 566,08

Pojistné placené zaměstnavatelem 27 890,00 27 504,17 25 286,00 25 286,00 91,94

Převod do FKSP 1 592,00 1 575,58 715,00 713,92 45,31

Výdaje na platy a OPPP včetně 

příslušenství a FKSP
112 213,00 110 833,32 101 793,00 101 768,08 91,82

Skutečnost 

2011                  

(tis. Kč)

Skutečnost 

2011/2010 

(%)

Ukazatel

Rozpočet po 

změnách 2010 

(tis. Kč)

Skutečnost 

2010             

(tis. Kč)

Rozpočet po 

změnách 2011 

(tis. Kč)

  

 

 

Přehled výdajů na platy zaměstnanců kapitoly 355 – graf 

 
                     tis. Kč 
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E) Přehled výdajů na platy zaměstnanců Ústavu 

            

Výdaje na platy a OPPP včetně 

příslušenství, bez FKSP
62 107,00 61 499,73 57 794,00 57 794,00 93,97

z toho

výdaje na platy a OPPP 46 452,00 45 998,74 43 275,00 43 275,00 94,08

v tom

                platy zaměstnanců 43 902,00 43 462,98 39 527,00 39 527,00 90,94

                OPPP 2 550,00 2 535,76 3 748,00 3 748,00 147,81

z toho

                platy Rady Ústavu 2 095,00 2 095,00 1 984,00 1 984,00 94,70

                odstupné 0,00 0,00 1 198,00 1 198,00

Pojistné placené zaměstnavatelem 15 655,00 15 500,99 14 519,00 14 519,00 93,66

Převod do FKSP 879,00 870,22 400,00 400,00 45,97

Výdaje na platy a OPPP včetně 

příslušenství a FKSP
62 986,00 62 369,95 58 194,00 58 194,00 93,30

Skutečnost 

2011                 

(tis. Kč)

Skutečnost 

2011/2010 

(%)

Ukazatel

Rozpočet po 

změnách 2010 

(tis. Kč)

Skutečnost 

2010                    

(tis. Kč)

Rozpočet po 

změnách 2011 

(tis. Kč)

 Skutečnost plnění 2011/2010 (%) není vyplněna u údajů, které v roce 2010 vykazovaly nulu. 

 

 

Přehled výdajů na platy zaměstnanců Ústavu - graf 
              v tis. Kč 
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F) Přehled výdajů na platy zaměstnanců Archivu 

 

Výdaje na platy a OPPP včetně 

příslušenství, bez FKSP
48 514,00 47 758,01 43 284,00 43 260,16 90,58

z toho

             výdaje na platy a OPPP 36 279,00 35 754,83 32 517,00 32 493,16 90,88

v tom

            platy zaměstnanců 35 615,00 35 264,39 31 392,00 31 392,00 89,02

            OPPP 664,00 490,44 1 125,00 1 101,16 224,52

z toho

            odstupné 275,00 129,25 850,00 826,16 639,20

Pojistné placené zaměstnavatelem 12 235,00 12 003,18 10 767,00 10 767,00 89,70

Převod do FKSP 713,00 705,36 315,00 313,92 44,50

Výdaje na platy a OPPP včetně 

příslušenství a FKSP
49 227,00 48 463,37 43 599,00 43 574,08 89,91

Skutečnost 

2011                

(tis. Kč)

Skutečnost 

2011/2010 

(%)

Ukazatel

Rozpočet po 

změnách 2010 

(tis. Kč)

Skutečnost 

2010              

(tis. Kč)

Rozpočet po 

změnách 2011 

(tis. Kč)

  
 

 

Přehled výdajů na platy zaměstnanců Archivu - graf 
              v tis. Kč 
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Seskupení poloţek 50 – Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné. 

 

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 v celkové výši 101 078 tis. Kč byly čerpány finanční 

prostředky ve výši 101 054,16 tis. Kč tj. 99,98 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve 

výši 57 794 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 57 794 tis. Kč tj. 100 % a 

Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 43 284 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční 

prostředky ve výši 43 260 tis. Kč tj. 99,94 %.  

- podseskupení poloţek 501 – Platy 

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 70 919 tis. Kč byly čerpány finanční 

prostředky ve výši 70 919 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve 

výši 39 527 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 39 527 tis. Kč tj. 100 

% a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 31 392 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční 

prostředky ve výši 31 392 tis. Kč tj. 100 %.  

- podseskupení poloţek 502 – Ostatní platby za provedenou práci 

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 4 873 tis. Kč byly čerpány finanční 

prostředky ve výši 4 849,16 tis. Kč tj. 99,51 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve 

výši 3 748 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 3 748 tis. Kč tj. 100 % 

a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 1 125 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční 

prostředky ve výši 1 101,16 tis. Kč tj. 97,88 %.  

- ostatní osobní výdaje, tzn. výdaje za práce na základě dohod konaných mimo pracovní 

poměr, byly v rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 841 tis. Kč čerpány na 

výpomocné činnosti ve výši 841 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách 

ve výši 566 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 566 tis. Kč tj. 100 % a 

Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 275 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční 

prostředky ve výši 275 tis. Kč tj. 100 %. 

- platy představitelů státní moci a některých orgánů byly v rozpočtu po změnách ve výši     

1 984 tis. Kč čerpány ve výši 1 984 tis. Kč tj. 100 %, 

- odstupné bylo v rozpočtu po změnách ve výši 2 048 tis. Kč a z této částky byly vyčerpané 

finanční prostředky ve výši 2 024,16 tis. Kč tj. 98,84 %, z toho Ústav měl rozpočet po 

změnách ve výši 1 198 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 1 198 tis. 

Kč tj. 100 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 850 tis. Kč, ze kterého vyčerpal 

finanční prostředky ve výši 826,16 tis. Kč tj. 97,20 %. 

- podseskupení poloţek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 25 286 tis. Kč byly vyčerpány finanční 

prostředky ve výši 25 286 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve 

výši 14 519 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 14 519 tis. Kč tj. 100 
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% a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 10 767 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční 

prostředky ve výši 10 767 tis. Kč tj. 100 %. 

 

3.4 FKSP 
 

Fond kulturních a sociálních potřeb byl během roku 2011 průběţně doplňován a finanční 

prostředky byly čerpány v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu 

kulturních a sociálních potřeb, v platném znění a v souladu se směrnicí ředitele Ústavu a se 

směrnicí ředitele Archivu o zásadách čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb.  

 

3.5 Kapitálové výdaje 

 
Kapitálové výdaje byly během roku 2011 čerpány na akce, které byly předem 

zaregistrované v informačním systému programového financování (EDS/SMVS). V rámci 

titulu 155V01 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústavu pro studium 

totalitních reţimů a Archivu bezpečnostních sloţek“ se jednalo o čtyři akce  subtitulu 

155V01100  „Pořízení, obnova a provozování ICT Ústavu pro studium totalitních reţimů“ a 

jednu akci subtitulu 155V01200 „Reprodukce majetku Ústavu pro studium totalitních 

reţimů“. V roce 2010 se realizovaly výdaje z poloţek 6111, 6121 a 6125.       

 

Přehled kapitálových výdajů je uveden v následujících tabulkách: 

 

Přehled financování reprodukce majetku kapitoly 355 

 

Kapitálové výdaje kapitoly celkem 8 271,00 4 481,81 4 500,00 4 311,55 96,20

z toho

             nehmotný majetek 6 696,00 4 357,86 705,52 705,13 16,18

             hmotný majetek 1 575,00 123,95 3 794,48 3 606,42 2 909,58

Skutečnost 

2011/2010 

(%)

Ukazatel

Rozpočet po 

změnách 2010 

(tis. Kč)

Skutečnost 

2010                 

(tis. Kč)

Rozpočet po 

změnách 

2011                 

(tis. Kč)

Skutečnost 

2011                  

(tis. Kč)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Přehled financování reprodukce majetku kapitoly 355 - graf 
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       v tis. Kč 

 
 

 

 

 
Přehled financování reprodukce majetku Ústavu 

 

Kapitálové výdaje Ústavu celkem 3 425,00 1 965,48 2 500,00 2 402,41 122,23

z toho

             nehmotný majetek 1 850,00 1 841,53 705,52 705,13 38,29

             hmotný majetek 1 575,00 123,95 1 794,48 1 697,28 1 369,33

Skutečnost 

2011/2010 

(%)

Ukazatel

Rozpočet po 

změnách 

2010(tis. Kč)

Skutečnost 

2010              

(tis. Kč)

Rozpočet po 

změnách 

2011               

(tis. Kč)

Skutečnost 

2011                 

(tis. Kč)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled financování reprodukce majetku Ústavu – graf 
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      v tis. Kč 

 
 

 

 

 

 

Přehled financování reprodukce majetku Archivu 

 

Kapitálové výdaje Archivu celkem 4 846,00 2 516,33 2 000,00 1 909,14 75,87

z toho

             nehmotný majetek 4 846,00 2 516,33 0,00 0,00

             hmotný majetek 0,00 0,00 2 000,00 1 909,14

Skutečnost 

2011/2010 

(%)

Ukazatel

Rozpočet po 

změnách 

2010(tis. Kč)

Skutečnost 

2010            

(tis. Kč)

Rozpočet po 

změnách 

2011              

(tis. Kč)

Skutečnost 

2011             

(tis. Kč)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled financování reprodukce majetku Archivu – graf 
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         v tis. Kč 

 
 

 

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 4 500 tis. Kč byly vyčerpány finanční 

prostředky ve výši 4 311,55 tis. Kč, tj. 95,81 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve 

výši 2 500 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 2 402,41 tis. Kč, tj. 96,09 

% a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 2 000 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční 

prostředky ve výši 1 909,14 tis. Kč, tj. 95,46 %.  

 

Ústav čerpal finanční prostředky na kapitálové výdaje v následující struktuře: 

- poloţka 6111 – Programové vybavení ve výši 705,13 tis. Kč. Jednalo se o nákup 

systému spisové sluţby GINIS v souvislosti s napojením na ISDS a dále Informační 

systém pro vkládání výsledků, který bude slouţit pro podchycení a vyhodnocování 

činnosti odboru zkoumání totalitních reţimů. 

- poloţka 6121 – Budovy, haly a stavby ve výši 54,79 tis. Kč. Do zastřešení badatelny 

v budově Ústavu byla instalována izolační skla. 

- poloţka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení ve výši 129,02 tis. Kč. Jednalo se o pořízení 

příslušenství pro skenování mikrofilmů a přítlačné sklo pro kniţní skener pro 

zkvalitnění badatelské a ediční činnosti.   

- poloţka 6125 – Výpočetní technika ve výši 1 513,47tis. Kč. V souvislosti s úpravou a 

rozšířením architektury vnitřní počítačové sítě byly pořízeny servery pro virtualizaci 
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infrastruktury, aktivní LAN a SAN síťové prvky, Zálohovací pásková knihovna a 

upgrade úloţiště dat.  

 

Archiv čerpal finanční prostředky na kapitálové výdaje v následující struktuře: 

- poloţka 6121 – Budovy, haly a stavby ve výši 1 514,78 tis. Kč; jednalo se o nákup a 

instalaci docházkového systému v objektech Brno - Kanice a v Praze - Na Struze, další 

akcí bylo provedení rekonstrukce střechy na objektu Na Struze včetně nových 

zastřešených světlíků a dále akce provedení ochrany okapových ţlabů a svodů proti 

zamrzání na stejném objektu. 

- poloţka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení ve výši 394,36 tis. Kč; jednalo se o 

zakoupení digitálního černobílého multifunkčního systému A3, zakoupení zahradního 

traktoru a pořízení switchů s osazenými optickými převodníky. 

 

 

 

Porovnání vývoje čerpání rozpočtu kapitoly 355 v členění na běžné výdaje, kapitálové výdaje 

a výdaje celkem za roky 2010 a 2011 

 
 v tis. Kč 

 
 

 
3.6 Ostatní běţné výdaje 
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Ostatní běţné výdaje byly během roku 2011 čerpány na výdaje spojené s provozem a 

činností kapitoly 355, především na nákup materiálu, nákup vody, energie a paliv, na nákup 

ostatních sluţeb a na ostatní nákupy. 

Struktura ostatních běţných výdajů je uvedena v následujících tabulkách: 

Přehled běžných výdajů kapitoly 355 

 

Ostatní běţné výdaje Ústavu celkem 44 849,00 41 702,60 45 390,01 45 847,62 109,94

Odměny za uţití duševního vlastnictví 1 056,36 1 055,86 1 437,69 1 436,54 136,05

Nákup materiálu 7 446,80 7 416,40 8 780,28 9 345,17 126,01

Úroky a ostatní finanční výdaje 13,00 11,34 48,20 46,13 406,79

Nákup vody, paliv a energie 7 472,81 7 425,97 7 112,69 7 110,61 95,75

Nákup sluţeb 21 198,55 21 046,97 23 247,03 23 151,39 110,00

Ostatní nákupy 5 294,63 2 396,43 3 514,10 3 531,06 147,35

Poskytnuté neinvestiční příspěvky 602,17 601,62 0,00 0,00

Výdaje související s neinvest. nákupy... 0,00 0,00 121,37 121,37

Převody FKSP 1 592,00 1 575,58 715,00 713,92 45,31

Ostatní neinvestiční transfery 25,60 25,35 53,65 53,65 211,64

Náhrady placené obyvatelstvu 147,08 147,08 360,00 337,78 229,66

Rozpočet 

po změnách 

2011          

(tis. Kč)

Skutečnost 

2011               

(tis. Kč)

Skutečnost 

2011/2010 

(%)

Ukazatel

Rozpočet po 

změnách 2010 

(tis. Kč)

Skutečnost 

2010          

(tis. Kč)

  
 

 

Přehled běžných výdajů kapitoly 355 – graf 
 

              v tis. Kč 

 
 

 
Přehled běžných výdajů Ústavu 
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Ostatní běţné výdaje Ústavu celkem 25 950,00 24 016,91 26 202,01 26 110,27 108,72

Odměny za uţití duševního vlastnictví 935,86 935,76 1 418,70 1 417,55 151,49

Nákup materiálu 2 942,80 2 914,37 3 458,75 3 450,96 118,41

Úroky a ostatní finanční výdaje 10,00 8,73 40,00 37,93 434,48

Nákup vody, paliv a energie 3 218,91 3 173,33 3 183,66 3 181,58 100,26

Nákup sluţeb 14 136,45 13 989,49 14 907,51 14 811,87 105,88

Ostatní nákupy 3 481,63 1 779,83 2 555,42 2 572,41 144,53

Poskytnuté neinvestiční příspěvky 268,67 268,50 0,00 0,00

Výdaje související s neinvest. nákupy… 0,00 0,00 34,77 34,77

Převody FKSP 879,00 870,22 400,00 400,00 45,97

Ostatní neinvestiční transfery 9,60 9,60 43,20 43,20 450,00

Náhrady placené obyvatelstvu 67,08 67,08 160,00 160,00 238,52

Rozpočet po 

změnách 

2011                 

(tis. Kč)

Skutečnost 

2011              

(tis. Kč)

Skutečnost 

2011/2010 

(%)

Ukazatel

Rozpočet po 

změnách 2010 

(tis. Kč)

2010

 
Skutečnost plnění 2010/2009 (%) není vyplněna u údajů, které v roce 2009 nebo roce 2010 vykazovaly nulu. 

 
Přehled běžných výdajů Ústavu – graf 

 
           v tis. Kč 

 
 
 

Přehled běžných výdajů Archivu 
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Ostatní běţné výdaje Archivu celkem 18 899,00 17 685,69 19 188,00 19 737,35 111,60

Odměny za uţití duševního vlastnictví 120,50 120,10 18,99 18,99 15,81

Nákup materiálu 4 504,00 4 502,03 5 321,53 5 894,21 130,92

Úroky a ostatní finanční výdaje 3,00 2,61 8,20 8,20 314,10

Nákup vody, paliv a energie 4 253,90 4 252,64 3 929,03 3 929,03 92,39

Nákup sluţeb 7 062,10 7 057,48 8 339,52 8 339,52 118,17

Ostatní nákupy 1 813,00 616,60 958,68 958,65 155,47

Poskytnuté neinvestiční příspěvky 333,50 333,12 0,00 0,00

Výdaje související s neinvest. nákupy… 0,00 0,00 86,60 86,60

Převody FKSP 713,00 705,36 315,00 313,92 44,50

Ostatní neinvestiční transfery 16,00 15,75 10,45 10,45 66,35

Náhrady placené obyvatelstvu 80,00 80,00 200,00 177,78 222,22

Rozpočet po 

změnách 

2011                 

(tis. Kč)

Skutečnost 

2011              

(tis. Kč)

Skutečnost 

2011/2010 

(%)

Ukazatel

Rozpočet po 

změnách 2010 

(tis. Kč)

Skutečnost 

2010           

(tis. Kč)

  

 
Přehled běžných výdajů Archivu – graf 

 

              v tis. Kč 

 
 

 
Poloţka 504 – odměny za uţití duševního vlastnictví 
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Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 1 437,69 tis. Kč byly vyčerpány finanční 

prostředky ve výši 1 436,54 tis. Kč tj. 99,92 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve 

výši 1 418,7 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 1 417,55 tis. Kč, tj. 99,91 

% a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 18,99 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční 

prostředky ve výši 18,99 tis. Kč, tj. 100 %. Prostředky z této poloţky byly pouţity na úhradu 

autorských honorářů pro fyzické osoby, jejichţ autorská díla Ústav a Archiv vyuţíval do 

vydávaných publikací a časopisů. 

 
Seskupení poloţek 51 – neinvestiční nákupy a související výdaje 

 
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 42 823,66 tis. Kč byly vyčerpány finanční 

prostředky ve výši 43 305,73 tis. Kč tj. 101,13 % (čerpání nad rámec rozpočtu po změnách 

bylo moţné na základě získaných mimorozpočtových prostředků z nároků 

z nespotřebovaných výdajů), z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 24 180,11 tis. Kč, 

ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 24 089,52 tis. Kč tj. 99,62 % a Archiv měl 

rozpočet po změnách ve výši 18 643,56 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve 

výši 19 216,21 tis. Kč tj. 103,07 %.  

- Nákup materiálu: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 8 780,28 tis. Kč byly 

vyčerpány finanční prostředky ve výši 9 345,17 tis. Kč tj. 106,43 %, z toho Ústav měl 

rozpočet po změnách ve výši 3 458,75 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky 

ve výši 3 450,96 tis. Kč tj. 99,77 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 

5 321,53 tis. Kč, z kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 5 894,21 tis. Kč tj. 110 

76 %, přičemţ čerpání nad rámec rozpočtu po změnách bylo moţné na základě 

finančních prostředků získaných z nároků z nespotřebovaných výdajů. Rozpočtované 

prostředky tohoto podseskupení byly pouţity zejména na nákup drobného hmotného 

dlouhodobého majetku v souvislosti se stěhováním Archivu z budovy Ministerstva 

vnitra ČR v Kobylisích, a to nákup lehkých šroubovaných regálů pro uloţení archiválií, 

dále na modernizací technického vybavení Ústavu a Archivu, nákup 

materiálu, odborných publikací, periodik a knih. 

- Úroky a ostatní finanční výdaje: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 48,2 tis. 

Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 46,13 tis. Kč tj. 95,7 %, z toho Ústav 

měl rozpočet po změnách ve výši 40 tis. Kč, z kterých vyčerpal finanční prostředky ve 

výši 37,93 tis. Kč tj. 94,83 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 8,2 tis. Kč, ze 

kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 8,2 tis. Kč tj. 100 %. 

- Nákup vody, energie a paliv: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 7 112,69 tis. 

Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 7 7 110,63 tis. Kč tj. 99,97 %, z toho 
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Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 3 183,66 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční 

prostředky ve výši 3 181,58 tis. Kč tj. 99,93 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve 

výši 3 929,03 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 3 929,03 tis. Kč 

tj. 100 %.  

- Nákup sluţeb: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 23 247,03 tis. Kč byly 

vyčerpány finanční prostředky ve výši 23 151,39 tis. Kč tj. 99,59 %, z toho Ústav měl 

rozpočet po změnách ve výši 14 907,51 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky 

ve výši 14 811,87 tis. Kč tj. 99,36 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 

8 339,52 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 8 339,52 tis. Kč tj. 

100 %.  Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení byly pouţity zejména, na 

zajištění provozu Ústavu a Archivu, na publikační činnost Ústavu, pořádání výstav, 

konferencí a zajištění ostatních sluţeb spojených výkonem činnosti Ústavu a Archivu. 

- Ostatní nákupy: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 3 514,10 tis. Kč byly 

vyčerpány finanční prostředky ve výši 3 531,06 tis. Kč tj. 100,48 %, z toho Ústav měl 

rozpočet po změnách ve výši 2 555,42 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky 

ve výši 2 572,41 tis. Kč tj. 100,66 %, přičemţ čerpání nad rámec rozpočtu po změnách 

bylo moţné na základě finančních prostředků získaných z nároků z nespotřebovaných 

výdajů a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 958,68 tis. Kč, ze kterého vyčerpal 

finanční prostředky ve výši 958,65 tis. Kč tj. 99,99 %. Rozpočtované prostředky tohoto 

podseskupení byly pouţity zejména na zajištění tuzemských a zahraničních pracovních 

cest, dále na opravy a udrţování budov, výpočetní techniky a vozového parku. 

 

Seskupení poloţek 53 – neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům 

 

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 768,65 tis. Kč byly vyčerpány finanční 

prostředky ve výši 767,57 tis. Kč tj. 99,86 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 

443,2 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 443,2 tis. Kč tj. 100 % a Archiv 

měl rozpočet po změnách ve výši 325,45 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve 

výši 324,37 tis. Kč tj. 99,67 %.  

 

Seskupení poloţek 54 – neinvestiční transfery obyvatelstvu 

 

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 360 tis. Kč byly vyčerpány finanční 

prostředky ve výši 337,78 tis. Kč tj. 93,83 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 

160 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 160 tis. Kč tj. 100, % a Archiv 
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měl rozpočet po změnách ve výši 200 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 

177,78 tis. Kč tj. 88,89 %. 

 

3.7 Nároky z nespotřebovaných výdajů 
 

Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů 

 

       Kapitola 355 převáděla z roku 2010 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 215,12 

tis. Kč, z toho Ústav převáděl z roku 2010 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 577,16 

tis. Kč a Archiv převáděl z roku 2010 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 617,77 tis. 

Kč.  

Usnesením vlády ČR č. 316/2011 ze dne 27. dubna 2011 bylo členům vlády a vedoucím 

ostatních orgánů státní správy uloţeno pouţívat nároky z nespotřebovaných výdajů podle 

ustanovení § 47 odst. 4 písm. a) bodu 4 a podle ustanovení § 47 odst. 4 písm. b) zákona č. 

218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, pouze se souhlasem předsedy vlády České republiky.     

Na základě ţádosti kapitoly 355 ze dne 17. června 2011 č.j. UST/EKO-97/2011 předseda 

vlády České republiky udělil souhlas dne 30. června 2011 č.j. 09525/11-OSV s pouţitím 

neprofilujících nároků z nespotřebovaných výdajů podle ustanovení § 47 zákona č. 218/2000 

Sb., rozpočtová pravidla,  určených na financování rozpočtem nezajištěných provozních 

výdajů v celkové výši 988 tis. Kč. 

       Ústav čerpal v roce 2011 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 360,11 tis. Kč 

především na úhradu nákladů na některé neplánované pracovní cesty spojené s výzkumem, 

badatelskou, vzdělávací a ediční činností. 

      Archiv čerpal v roce 2011 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 572,5 tis. Kč, 

kterými uhradil nákup lehkých šroubovaných regálů pro ukládání archiválií jako náhradu za 

regály, které měl Archiv zapůjčeny od Ministerstva vnitra ČR a musel je vrátit po vystěhování 

z budovy Ministerstva vnitra ČR v Kobylisích. 

  

Převod nároků z nespotřebovaných výdajů 

 

Kapitola 355 na konci roku 2011 převáděla nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 

2011 ve výši 282,51 tis. Kč, které bude čerpat v souladu s ustanovením § 47 zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Z výkazu Nar 1-12U je patrné sníţení 

nároků v roce 2011 o částku ve výši 148,46 tis. Kč. Jedná se o nespotřebované prostředky 

poskytnuté na financování projektu „20 let poté“ od Výkonné agentury pro vzdělávání, 
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kulturu a audiovizi (EACEA) na komunitární program „Evropa pro občany“. Sníţení těchto 

nároků bylo provedeno z důvodu skončení projektu.  

 

Ústav 

 

      Nevyčerpané prostředky z roku 2011 celkem ve výši 233,57. Kč byly převedeny do 

nároků z nespotřebovaných výdajů, z toho: 

 částka ve výši 16,52 tis. Kč profilujících výdajů, konkrétně výdajů na programy 

podle § 13 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech. Tato částka vznikla jako 

rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou částkou investičních nákladů;  

 částka ve výši 217,05 tis. Kč neprofilujících výdajů. Tento rozdíl mezi konečným 

rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji vznikl tím, ţe koncem roku 2011 byly 

uzavřeny licenční smlouvy, které jiţ nebyly uhrazeny z rozpočtu na rok 2011. 

 

Archiv 

Nevyčerpané prostředky z roku 2011 celkem ve výši 48,94 tis. Kč byly převedeny do 

nároků z nespotřebovaných výdajů, z toho: 

 částka ve výši 3,66 tis. Kč profilujících výdajů, konkrétně výdajů na programy 

podle § 13 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech. Tato částka vznikla jako 

rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou částkou investičních nákladů;  

 částka ve výši 45,28 tis. Kč neprofilujících výdajů. Tento rozdíl mezi konečným 

rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji vznikl nevyčerpáním prostředků na 

odstupné a na náhrady placené obyvatelstvu. 
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4 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů 

 

Prostředky státního rozpočtu určené pro kapitolu 355 byly pouţity hospodárně, efektivně 

a účelně v souladu s jejich účelovým určením. Rozpočtované prostředky byly v průběhu roku 

2011 vynaloţeny na financování potřeb související s činností, kterou kapitole 355 ukládá 

zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních reţimů a o Archivu bezpečnostních 

sloţek a o změně některých zákonů s ohledem na hledisko účelnosti, hospodárnosti a 

efektivnosti. 

Důraz byl především kladen na dodrţování pravidel při zadávání veřejných zakázek podle 

příslušných ustanovení zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a nákupů ICT majetku 

přes elektronické trţiště. 

Všechny výdaje hrazené z prostředků státního rozpočtu byly kapitolou 355 pouţity 

hospodárně, efektivně a účelně tak, aby jejich vyuţití odpovídalo co nejniţšímu vynaloţení 

těchto prostředků, a to při dodrţení odpovídající kvality plněných úkolů, aby bylo dosaţeno 

nejvýše moţného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem 

prostředků vynaloţených na jejich plnění a dále, aby bylo zajištěno optimální míry dosaţení 

cílů při plnění stanovených úkolů. 

V souvislosti s čerpáním finančních prostředků kapitoly 355 byly ke všem výdajům 

vystavovány doklady o předběţné řídící kontrole tak, aby nedošlo k přečerpání finančních 

prostředků jednotlivých závazných ukazatelů. 
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5 Rozpočtová opatření 

 
V roce 2011 bylo provedeno 22 rozpočtových opatření v kompetenci kapitoly 355, z toho 

Ústav provedl 12 rozpočtových opatření a Archiv provedl 10 rozpočtových opatření. Dále 

byla v rámci kapitoly 355 provedena čtyři rezortní rozpočtová opatření, z nichţ dvě se týkala 

změn provedených v Ústavu i v Archivu a dvě se týkala pouze Ústavu. Jednalo se o tato 

rozpočtová opatření: 

 

Ústav 

- První rozpočtové opatření bylo provedeno v lednu 2011 v souvislosti s koncepcí 

Finančního plánu Ústavu. 

- Na základě ţádosti kapitoly 355 schválené Ministerstvem financí ČR  dne 28. ledna 

2011 č.j. 19/18 608/2011-191 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým byly 

navýšeny finanční prostředky na poloţku 5024 – Odstupné ve výši 1 200 tis. Kč, a to 

z běţných výdajů ve výši 1 100 tis. Kč, dále z prostředků na platy zaměstnanců ve výši 

74 tis. Kč a z prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 26 tis. 

Kč. Toto rozpočtové opatření bylo provedeno v souvislosti v souvislosti se sníţením 

finančních prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru pro rok 2011, 

v objemu 10 % oproti rozpočtu roku 2010, a proto byl Ústav přinucen přikročit ke 

sníţení platů zaměstnanců a k organizačním změnám tak, aby nedošlo k překročení 

závazných ukazatelů. 

- V únoru 2011 bylo provedeno třetí rozpočtové opatření, které odráţelo potřeby přesunu 

finančních prostředků na rozpočtových poloţkách jednotlivých odborů Ústavu. Jednalo 

se o přesun finančních prostředků v rámci ostatních běţných výdajů Ústavu. 

- V souvislosti s povinností napojení na systém ISDS vznikla nutnost nákupu systému 

spisové sluţby. Z tohoto důvodu v návaznosti na registraci akce v informačním 

systému programového financování bylo v květnu 2011 provedeno čtvrté rozpočtové 

opatření v rámci kapitálových výdajů, a to konkrétně na poloţkách 6111 a 6125. 

- V průběhu měsíců červen aţ červenec 2011 došlo v souvislosti s vývojem potřeb 

čerpání finančních prostředků rozpočtu Ústavu k přesunu finančních prostředků 

v rámci běţných výdajů prostřednictvím dalších dvou rozpočtových opatření. 

- Na základě ţádosti kapitoly 355 ze dne 22. července 2011 a dopisu Ministerstva financí 

ČR č.j. 19/67 240/2011-191 ze dne 11. srpna 2011 bylo provedeno rozpočtové 

opatření, kterým došlo k převodu finančních prostředků Ústavu ve výši 150 tis. Kč na 

poloţku 5021 – Ostatní osobní výdaje, a to z běţných výdajů. Navýšení bylo 
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provedeno v souvislosti s rozšířením externí spolupráce s odborníky při plnění úkolů 

v oblasti prioritních badatelských a dokumentačních projektů. Dále došlo k převedení 

finančních prostředků Ústavu ve výši 309 tis. Kč na povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem, a to rovněţ z běţných výdajů. Důvodem byla úhrada doplatku na 

pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění za zaměstnance, kteří pracují 

pro Ústav pro studium totalitních reţimů na území Slovenské republiky a podle 

příslušných nařízení EHS je nutné za tyto zaměstnance provádět odvody do systému 

sociálního zabezpečení Slovenské republiky. 

- V srpnu 2011 došlo v souvislosti s vývojem potřeb čerpání finančních prostředků 

rozpočtu Ústavu k přesunu finančních prostředků v rámci běţných výdajů 

prostřednictvím devátého rozpočtového opatření. 

- V návaznosti na registraci akce v informačním systému programového financování 

byla v září a v říjnu 2011 provedena další dvě rozpočtová opatření v rámci 

kapitálových výdajů, a to konkrétně na poloţkách 6122 a 6125 z důvodu zakoupení 

přítlačného skla pro kniţní skener a příslušenství pro skenování mikrofilmů.  

- Na základě ţádosti kapitoly 355 schválené Ministerstvem financí ČR č.j. 19/91 

048/2011-191 ze dne 13. října 2011 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým byly 

 převedeny finanční prostředky ve výši 929 tis. Kč z Archivu do Ústavu, kterým 

zároveň došlo ke změně specifického ukazatele – Výdaje vlastního Ústavu pro studium 

totalitních reţimů o částku ve výši 929 tis. Kč, tj. z částky ve výši 85 567 tis. Kč na 

částku ve výši 86 496 tis. Kč a ke sníţení specifického ukazatele – Výdaje na Archiv 

bezpečnostních sloţek o částku ve výši 929 tis. Kč, tj. z částky ve výši 65 401 tis. Kč 

na částku ve výši 64 472 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření bylo provedeno v souvislosti 

s vypořádáním finančních prostředků mezi oběma organizačními sloţkami státu 

Ústavem a Archivem. 

- V listopadu 2011 byla provedena dvě rozpočtová opatření, která odráţela potřeby 

přesunu finančních prostředků na rozpočtových poloţkách jednotlivých odborů Ústavu. 

Jednalo se o přesun finančních prostředků v rámci ostatních běţných výdajů Ústavu. 

- Na základě ţádosti kapitoly 355 ze dne 30. listopadu 2011 a dopisu Ministerstva 

financí ČR č.j. 19/105 990/2011-191 ze dne 9. prosince 2011 bylo provedeno 

rozpočtové opatření, kterým došlo k převodu finančních prostředků Ústavu ve výši 40 

tis. Kč na povinné pojistné placené zaměstnavatelem, a to z běţných výdajů. Navýšení 

bylo nutné na pokrytí výdajů na vzniklé kurzové rozdíly při platbách povinného 

pojistného do Slovenské republiky. 
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- Poslední dvě rozpočtová opatření Ústavu provedená v prosinci 2011 byla zaměřena na 

zefektivnění čerpání rozpočtu ke konci roku 2011. Finanční prostředky byly převedeny 

z nevyuţitých rozpočtových poloţek tak, aby mohl Ústav zabezpečit výdaje spojené 

s nákupem kancelářských potřeb, odborných publikací a dalšího materiálu. 

 

Archiv 

 

- Předmětem prvních dvou rozpočtových opatření Archivu provedených v únoru 2011 

byl převod finančních prostředků v rámci ostatních běţných výdajů na základě potřeb 

Archivu, jejichţ výše nebyla zohledněna ve schváleném rozpočtu na rok 2011.  

- Na základě dopisu Č.j.: 19/18 608/2011-191 Ministerstva financí ČR ze dne 28. ledna 

2011 byly převedeny finanční prostředky Archivu ve výši 850 tis. Kč na poloţku 5024 

– Odstupné, a to z běţných výdajů ve výši 750 tis. Kč, dále z prostředků na platy 

zaměstnanců ve výši 74 tis. Kč a z prostředků na povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem ve výši 26 tis. Kč, a to z důvodu sníţení mzdových prostředků pro 

rok 2011 a organizačním změnám, které vyústily v ukončení několika pracovních 

poměrů z organizačních důvodů a k vyplácení odstupného. 

- V období května aţ října 2011 bylo provedeno šest rozpočtových opatření, odráţejících 

aktuální potřeby přesunu finančních prostředků na rozpočtových poloţkách k zajištění 

nákupu sluţeb, drobného majetku a materiálu. 

- Na základě ţádosti kapitoly 355 schválené Ministerstvem financí ČR č.j. 19/91 

048/2011-191 ze dne 13. října 2011 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým byly 

 převedeny finanční prostředky ve výši 929 tis. Kč z Archivu do Ústavu, kterým 

zároveň došlo ke změně specifického ukazatele – Výdaje vlastního Ústavu pro studium 

totalitních reţimů o částku ve výši 929 tis. Kč, tj. z částky ve výši 85 567 tis. Kč na 

částku ve výši 86 496 tis. Kč a ke sníţení specifického ukazatele – Výdaje na Archiv 

bezpečnostních sloţek o částku ve výši 929 tis. Kč, tj. z částky ve výši 65 401 tis. Kč 

na částku ve výši 64 472 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření bylo provedeno v souvislosti 

s vypořádáním finančních prostředků mezi oběma organizačními sloţkami státu 

Ústavem a Archivem. 

- Závěrem roku byla provedena dvě rozpočtová opatření, kterými se převáděly finanční 

prostředky v rámci ostatních běţných výdajů tak, aby byly rovnoměrně zatíţeny 

jednotlivé poloţky. 
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6 Výčet výdajů a zhodnocení přínosu zahraničních pracovních cest 

 
V roce 2011 bylo v rámci kapitoly 355 uskutečněno 85 zahraničních pracovních cest, na které 

byly vynaloţeny výdaje v celkovém objemu 1 529,28 tis. Kč, z toho Ústav uskutečnil 69 

zahraničních pracovních cest v celkovém objemu 1 283,21 tis. Kč a Archiv uskutečnil 16 

zahraničních pracovních cest v celkovém objemu 246,07 tis. Kč. 

 

Ústav 

 

Německo – Berlín, 27. 1. – 29. 1. 2011 

Obsah: Účast ředitele Ústavu na volbě nového spolkového zmocněnce pro materiály bývalé 

východoněmecké státní bezpečnosti STASI (BStU) Rolanda Jahna ve Spolkovém sněmu. 

Přínos:  Prohloubení spolupráce a výměna zkušeností v oblasti vyrovnání se s totalitní 

minulosti v obou zemích a navázání intenzivní spolupráce v oblasti koordinace činnosti 

obdobných institucí na evropské úrovni. 

  

Belgie – Brusel, 1. 2. – 2. 2. 2011 

Obsah:  Vystoupení zástupců Ústavu na jednání skupiny členů Evropského parlamentu. 

Přínos: Prohlubování kontaktů se zahraničními institucemi, pokračování v započatém procesu 

zaloţení Platformy evropské paměti a svědomí. 

 

Litva - Vilnius  7. 2. – 11. 2. 2011  

Obsah: Účast na mezinárodní konferenci, kterou pořádala společnost Genocide and 

Resistence Research Centre of Lithuania s příspěvkem: „Experience of Czechoslovak citizens 

prisoned in the Soviet labor camps“. Dále byl natočen rozhovor s Egonem Morgensternem, 

pamětníkem ruských pracovních táborů. 

Přínos: Byl prezentován orálně historický projekt ÚSTR a dále byl natočen rozhovor 

s pamětníkem Egonem Morgensternem.  

 

Polsko - Krakov 8. 2. - 10. 2. 2011 

Obsah: Byla předána cena Václava Bendy paní Anně Magdaleně Schwarzové, kterou 

uděloval náš ústav a současně byl natočen rozhovor s Annou Magdalenou Schwarzovou. 

Přínos:  Ocenění za zásluhy k ţivotnímu jubileu paní Anně Magdaleně Schwarzové, dále byl 

natočen rozhovor, který byl publikován v tisku.  
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Slovensko - Bratislava 14. 2. - 16. 2. 2011 

Obsah: Sluţební cesta B. Kopecké byla vykonána za účelem zabezpečení konání 

mezinárodního workshopu, který byl pořádán v rámci projektu Paměť národa 15. února 2011 

v Bratislavě a byl finančně podpořen Mezinárodním Visegrádským fondem. 

Přínos:  Workshopu v Bratislavě se zúčastnili zástupci ze slovenského ÚPN a maďarského 

Domu teroru.  Celým tímto projektem se rozšíří pamětnický digitální archiv (se slovenskými 

partnery byl domluven společný projekt natáčení skautů). 

 

Slovensko – Bratislava, 16. 2. - 17. 2. 2011 

Obsah: Návštěva Ústavu paměti národa, Vojenského historického archivu a Slovenského 

národního archivu. 

Přínos: Pracovní jednání se zástupci ÚPN v oblasti digitalizace. Jednání s ředitelem SNA o 

moţné spolupráci v oblasti digitalizace vybraných fondů a čerpání a vyuţívání mezinárodních 

grantů z operačních programů na území SR. Pracovní setkání s ředitelem VHÚ se týkalo 

vzájemné spolupráce, předloţen byl návrh smlouvy. Návštěva SNA a VHÚ byla rovněţ 

vyuţita pro badatelské účely. 

 

Ukrajina - Lvov 17. 2. - 19. 2. 2011 

Obsah: Sluţební cesta B. Kopecké byla vykonána za účelem zabezpečení konání 

mezinárodního workshopu, který byl pořádán v rámci projektu Paměť národa 18. února 2011 

ve Lvově a byl finančně podpořen Mezinárodním Visegrádským fondem. 

Přínos:  Workshopu ve Lvově se zúčastnili zástupci polské Karty Ośrodek a ukrajinského 

Memorial Museum Lonsky Prison. Na workshop bude navazovat prohlubování regionálního 

networku – ukrajinští partneři začnou vytvářet další síť projektu Paměti národa na Ukrajině. 

 

USA - Washington 17. 2. - 28. 2. 2011  

Obsah: 1. Účast na mezinárodní konferenci s příspěvkem: „Čechoslováci v gulagu“ 

 2. Otevření výstavy o Gulagu na čském velvyslanectví ve Washingtonu,  

 3. Přednáška: „Čechoslováci v gulagu“ v New Yorku,  

 4. Schůzka s vedoucím oddělní orální historie v Holocaust Memorial Museum, na 

které byla  dohodnuta spolupráce,  

 5. Natáčení rozhovorů s Giorgem Gomeským a Oldřichem Fryčem. 

Přínos: Účelem zahraniční pracovní cesty byla prezentace práce ÚSTR – viz shora. 
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Chorvatsko - Záhřeb 20. 2. - 22. 2. 2011 

Obsah: Sluţební cesta B. Kopecké byla vykonána za účelem zabezpečení konání 

mezinárodního workshopu, který byl pořádán v rámci projektu Paměť národa 21. února 2011 

v Záhřebu a byl finančně podpořen Mezinárodním Visegrádským fondem. 

Přínos:  Workshopu v Záhřebu se zúčastnili zástupci bulharského Institutu za izsledvane na 

blizkoto Minalo, rumunského Institutu de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania, 

srbského Fondu BKV a Radia Bělehrad. S jednotlivými zástupci byly domluveny konkrétní 

plány rozvoje další spolupráce.  

 

Polsko - Varšava 21. 2. - 24. 2. 2011  

Obsah: Účast na prezentaci knihy: „Ryszard Siwiec 1909-1968“, IPN Warszawa 2010, 

vydané v polském a anglickém jazyce Ústavem národní paměti (IPN).  

Přínos: Prezentace knihy, které se zúčastnilo cca 100 osob včetně zástupců velvyslanectví 

České republiky a Slovenské republiky. Hlavním bodem programu byla diskuse, které se 

zúčastnili mimo jiné i historici IPN dr. Łukasz Kamiński a prof. Jerzy Eisler. 

 

Německo - Berlín 28. 2. - 4. 3. 2011 

Obsah: Sluţební cesta ředitele Odboru edičního M. Hrozy a vedoucího oddělení výstav a 

vzdělávání M. Čulena zabezpečila instalaci a vernisáţ výstavy „Praha objektivem tajné 

policie“ a prezentaci stejnojmenné publikace pořádané Ústavem pro studium totalitních 

reţimů ve spolupráci s Bildungszentrum der Stasi-Unterlagen-Behörde a Českým centrem v 

Berlíně. 

Přínos: Výstava „Praha objektivem tajné policie“ byla ve stanoveném termínu instalována dle 

poţadavků partnerů z BStU i Českého centra v Berlíně v prostorách Bildungszentrum der 

Stasi-Unterlagen-Behörde, Zimmerstrasse 90, kde sídlí i stálá expozice výukového centra 

BStU, kam proudí denně stovky studentů v rámci svého školního programu. Samotného 

zahájení výstavy se zúčastnilo přibliţně 100 hostů z mnoha místních institucí.  Výstavu 

zahájil velvyslanec České republiky ve Spolkové republice Německo pan Rudolf Jindrák 

společně se spolkovou zmocněnkyní pro záleţitosti bývalé Stasi paní Marianne Birthlerovou, 

ředitelem Slovenského institutu v Berlíně panem Martinem Sarvašem a I. náměstkem ředitele 

ÚSTR PhDr. Janem Kalousem, Ph.D. 

Vernisáţ výstavy „Praha objektivem tajné policie“ byla obohacena o doprovodný program, 

kterým byla prezentace stejnojmenné publikace vydané ÚSTR o kterou byl mezi přítomnými 

hosty velký zájem. 
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V rámci cesty byla ze studijních důvodů navštívena místa související s uctěním a 

připomínkou obětí totalitních reţimů – Ţidovské muzeum v Berlíně, stálá expozice 

v prostorách Bildungszentrum der Stasi-Unterlagen-Behörde a Gedenstätte und Museum 

Sachsenhausen. 

 

Německo – Berlín, 2. 3. – 4. 3. 2011 

Obsah: Účast 1. náměstka ředitele Ústavu na zahájení výstavy „Praha objektivem tajné 

policie“ v Úřadu Spolkového zmocněnce pro dokumenty státobezpečnostní sluţby bývalé 

východoněmecké státní bezpečnosti STASI (BStU). 

Přínos: Prezentace činnosti Ústavu pro studium totalitních reţimů.  

 

Rusko - Moskva 12. 3. – 21. 3. 2011 

Obsah: Sluţební cesta zástupce ředitele odboru edičního Š. Černouška za účelem instalace 

výstavy Praha objektivem tajné policie v ruštině, zahájení výstavy a organizace besedy u 

kulatého stolu na téma lustrací. 

Přínos: Zahájení výstavy proběhlo v pátek 18. března 2011 za účasti velvyslance ČR v Rusku 

Petra Koláře. Výstavě předcházela debata u kulatého stolu na téma "Lustrace jako stimul  

politické a společenské transformace v postsovětských zemí". Za českou stranu se debaty 

zúčastnil Pavel Ţáček z ÚSTR a radní ÚSTR Petruška Šustrová. Diskusi moderoval německý 

historik Lorenc Erren, dalšími účastníky byli Mariusz Volos z polské akademie věd, Nikita 

Petrov z ruské společnosti Memorial, redaktor rádia Svoboda Michail Sokolov a Sergej 

Kovaljov. Obě akce se uskutečnily ve spolupráci s Českým centrem v Moskvě. 

Dále během sluţební cesty byla domluvena další místa, na kterých byla ruská verze výstavy 

instalována. Jedná se o města Niţnij Novgorod a Petrohrad. 

V pondělí 14. března proběhla přednáška Š. Černouška na téma stavby Gulagu č. 503 

v muzeu Historie Gulagu v Moskvě. Během cesty byly také navázány kontakty s dalšími 

organizacemi, například s pobočkou sdruţení Memorial v Petrohradě. 

 

Německo – Berlín, 14. 3. – 15. 3. 2011 

Obsah:  Účast ředitele Ústavu na slavnostní instalaci Rolanda Jahna do funkce ředitele Úřadu 

Spolkového zmocněnce pro dokumenty státobezpečnostní sluţby bývalé východoněmecké 

státní bezpečnosti STASI (BStU). 

Přínos: Prohloubení kontaktů se zahraničními představiteli společenského ţivota. 
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Rusko – Moskva, 17. 3. – 19. 3. 2011 

Obsah: Vystoupení zástupce Ústavu při debatě u kulatého stolu na téma „Lustrace jako stimul 

politické a společenské transformace v postsovětských zemích“ a zahájení ruské verze 

výstavy „Praha objektivem tajné policie“. 

Přínos:  Prezentace činnosti Ústavu pro studium totalitních reţimů a prohloubení kontaktů se 

zahraničními partnery. 

 

Slovinsko – Lublaň, 25. 3. – 28. 3. 2011 

Obsah: Podpis dohody o spolupráci v oblasti vědeckého výzkumu a výchovně vzdělávacích 

projektů mezi Ústavem pro studium totalitních reţimů, Archivem bezpečnostních sloţek a 

Studijním centrem pro národní usmíření. Vystoupení na semináři a představení zkušeností 

z ČR se zpřístupňováním archivů Státní bezpečnosti. 

Přínos: Představení a prezentace činnosti institucí, navázání kontaktů s dalšími zahraničními 

institucemi. 

 

Izrael – Jerusalem, 25. 3. – 28. 3. 2011 

Obsah: Navázání oficiálních vztahů a příprava dalších kroků vzájemné spolupráce 

s Památníkem holocaustu Yad Vashem. 

Přínos: Konkretizace spolupráce v badatelské i archivní oblasti. 

 

Belgie – Brusel, 28. 3. – 29. 3. 2011 

Obsah: Jednání pracovní skupiny pro Platformu a účast na veřejném slyšení v Evropském 

parlamentu. Pracovního jednání, jehoţ předmětem bylo zaloţení Platformy a společné 

projekty Platformy, se zúčastnili zástupci 18 institucí a organizací z 11 států EU. 

Přínos:  Precizace a konkretizace jednotlivých kroků vedoucích k zaloţení Platformy 

evropské paměti a svědomí. 

 

USA – Washington D. C., Boston, 5. 4. – 11. 4. 2011 

Obsah: Jednání o spolupráci s U. S. Holocaust Memorial Museum a setkání s bývalou 

americkou ministryní Madeleine Albrightovou. 

Přínos: Prohloubení další spolupráce s U. S. Holocaust Memorial Museum, zejména 

specifikace okruhu archivních materiálů, které budou předmětem digitalizace a navázání 

spolupráce s Národním demokratickým institutem pro mezinárodní vztahy v USA.  
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Itálie - Řím 7. 4. - 20. 4. 2011  

Obsah: Studium materiálů k perzekuci katolické církve v archivu české a slovenské sekce 

Vatikánského radia. Celkem byly prostudovány roky 1947-1960, z nichţ paní Stanislava 

Vodičková nafotila roky 1949-1959.  

Přínos: Nafocené materiály poslouţí k dalšímu studiu a práci k tématu perzekuce katolické 

církve v době nacismu a komunismu Vatikánského radia a zároveň byly navázány nové 

kontakty.  

 

Slovensko - Bratislava 13. 4. - 14. 4. 2011  

Obsah: Účast na prezentaci knihy: „Ryszard Siwiec 1909-1968“, IPN Warszawa 2010, 

vydané v polském a anglickém jazyce Ústavem národní paměti (IPN).  

Přínos: Prezentace knihy, kde hlavním bodem programu byla diskuse, které se zúčastnili 

mimo jiné i historik IPN dr. Łukasz Kamiński a polský reţisér Maciej Drygas.  

 

Německo – Mnichov, 27. 4. – 1. 5. 2011 

Obsah: Účast ředitel Ústavu a 1. náměstka na Mezinárodní konferenci „Voice of Freedom – 

Western Interference? 60 Years of radio Free Europe in Munich and Prague, která probíhala 

v prostorách Ludwig –Maximilians Universität v Mnichově. 

Přínos: Prezentace činnosti Ústavu pro studium totalitních reţimů. 

 

Francie - Aubagne 1. 5. - 6. 5. 2011  

Obsah:  Studium archivních materiálů v archivu francouzské cizinecké legie.  

Přínos:  Pro projekt: „Češi a Slováci v Indočíně v průběhu první vietnamské války (1946-

1954)“ byly prostudovány archivní materiály, které poslouţily jako podklad pro přednášky a 

články v médiích. Tento projekt bude ukončen k 31. 12. 2012.  

 

Belgie – Brusel, Mechelen 3. 5. – 4. 5. 2011  

Obsah: Účast na setkání Úřadu pro komunikaci Evropské komise s organizacemi aktivními 

v oblasti připomínání totalitní minulosti. Setkání se účastnilo přes padesát zástupců organizací 

a institucí.  

Přínos:   Prohloubení a navázání kontaktů se zahraničními institucemi.                               

 

Itálie - Řím 20. 5. - 26. 5. 2011  

Obsah: 1. Natočení rozhovorů s pamětníky - Ing. Arch. David Dydek, Maria Cron,  
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 2. Setkání s ředitelem Českého centra v Miláně dr. Miloslavem Hirschem, 

 3. Schůzka s organizací Fondazione Alasca (www.alasca.it) působící při Univerzitě 

Bergamo, zde  pan Mgr. Slinták prezentoval projekt ÚSTR: „Film a dějiny totalitních reţimů“ 

a videotéku ÚSTR.  

Přínos: 1. Rozhovory, které byly natočeny (Dydek, Cron) byly zpracovány a prezentovány na 

webu ÚSTR v rámci semináře: „Krajané v zahraničí“,  

 2. Domluvena participace Českého centra na společné akci s ÚSTR, pan Hirsch a pan 

Dydek přislíbili účast na praţském semináři ÚSTR – jaro 2012.  

 3. Zástupci Fondazione Alasca projevili zájem o uspořádání společné akce v Bergamu 

během roku 2012, a to v rámci Festivalu krátkometráţních filmů nebo ve spolupráci s tamní 

univerzitou.  

 

Německo - Mnichov 8. 6. - 9. 6. 2011 

Obsah: Sluţební cesta ředitele Odboru edičního M. Hrozy a vedoucího oddělení výstav a 

vzdělávání L. Jiřičky zabezpečila převzetí rozsáhlého kniţního daru manţelů Ciklových pro 

knihovnu Ústavu pro studium totalitních reţimů. 

Přínos: Zástupci Odboru edičního převzali rozsáhlý kniţní dar manţelů Elišky a Ivana 

Ciklových, kteří bezplatně poskytli tyto publikace knihovně Jána Langoše. Sluţební cesta 

byla úspěšná, protoţe vedla k bezplatnému rozšíření fondu knihovny o značné mnoţství 

unikátních publikací.    

   Součástí cesty bylo i setkání s generálním konzulem České republiky ve Spolkové republice 

Německo J. Hlobilem, který zástupcům ÚSTR předal Pamětní knihu mrtvých koncentračního 

tábora Dachau, která rovněţ rozšířila fond knihovny Jána Langoše. 

 

Estonsko – Talin, 8. 6. – 11. 6. 2011 

Obsah: Účast na zasedání vědecké rady Estonského ústavu historické paměti, jednání o 

výzkumných úkolech institucí a projednání moţnosti přístupu do ruských archivů. 

Přínos: Prezentace činnosti Ústavu pro studium totalitních reţimů, projednání moţnosti 

přístupu do ruských archivů. 

 

Polsko - Varšava 13. 6. - 27. 6. 2011  

Obsah:  Studium archivních materiálů týkajících se Velvyslanectví Polské republiky v Praze.  

Přínos:  Vzhledem k časové tísni byly prostudovány pouze materiály vztahující se k česko-

polským vztahům v letech 1949-1956. Velký problém spočívá v nemoţnosti fotografovat a 

skenovat v polských archivech, coţ studium značně zpomaluje.  

http://www.alasca.it/
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Německo - Mnichov 27. 6. - 30. 6. 2011 

Obsah: Sluţební cesta ředitele Odboru edičního M. Hrozy a P.Virknera zabezpečila instalaci a 

zahájení výstavy „Hlasy svobody. Rádio Svobodná Evropa v období studené války“ a 

prezentaci činnosti Ústavu pro studium totalitních reţimů v prostorách Bavorského zemského 

sněmu. 

Přínos: Výstava „Hlasy svobody. Rádio Svobodná Evropa v období studené války“ byla ve 

stanoveném termínu instalována dle poţadavků partnerů z Bavorského zemského sněmu i 

Českého centra v Mnichově v prostorách vstupní haly Bavorského zemského sněmu. 

Samotného zahájení výstavy se zúčastnilo přibliţně 150 hostů z mnoha místních institucí.  

Výstavu zahájil velvyslanec České republiky ve Spolkové republice Německo pan Rudolf 

Jindrák společně s místopředsedou Bavorského zemského sněmu R. Bockletem za účasti I. 

náměstka ÚSTR J. Kalouse, generálního konzula České republiky ve Spolkové republice 

Německo J. Hlobila, ředitelky Českého centra v Mnichově Z. Jürgens a ředitele Odboru 

edičního ÚSTR pana M. Hrozy. 

Vernisáţ výstavy byla obohacena o doprovodný program, kterým byla prezentace publikací 

vydaných ÚSTR o kterou byl mezi přítomnými hosty velký zájem. 

 

Německo – Mnichov, 28. 6. – 30. 6. 2011 

Obsah: Účast 1. náměstka ředitele Ústavu na zahájení výstavy „Hlasy svobody – rádio 

Svobodná Evropa v období studené války“ v prostorách zemského sněmu Reinhold Bocklet. 

Přínos: Prezentace činnosti Ústavu pro studium totalitních reţimů. 

 

Německo - Berlín 10. 7. - 16. 7. 2011  

Obsah: Studium archivních materiálů: „Kinderlandverschickung v Protektorátu Čechy a 

Morava“.  

Přínos: Studium materiálů pro dopracování rukopisu textu „Kinderlandverschickung 

v Protektorátu Čechy a Morava“ ve Státní knihovně v Berlíně a Univerzitní knihovně 

v Humboldtově univerzitě v Berlíně.  

 

Maďarsko - Budapešť 12. 7. - 15. 7. 2011 

Obsah: Sluţební cesta ředitele Odboru edičního M. Hrozy a vedoucího oddělení výstav a 

vzdělávání L. Jiřičky zabezpečila instalaci a zahájení výstavy „Hlasy svobody. Rádio 

Svobodná Evropa v období studené války“ a prezentaci činnosti Ústavu pro studium 

totalitních reţimů v prostorách Středoevropské univerzity. 
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Přínos: Výstava „Hlasy svobody. Rádio Svobodná Evropa v období studené války“ byla ve 

stanoveném termínu instalována dle poţadavků partnerů ze Středoevropské univerzity i 

Českého centra v Budapešti v prostorách vstupní haly Středoevropské univerzity. Samotného 

zahájení výstavy se zúčastnilo přibliţně 100 hostů z mnoha místních institucí.  Výstavu 

zahájil ředitel Českého centra v Budapešti M. Černý, I. náměstek ÚSTR J. Kalous a pamětník 

vysílání české redakce RFE G. Varga za účasti polského a slovenského velvyslance a ředitele 

Odboru edičního ÚSTR pana M. Hrozy. 

Vernisáţ výstavy „Hlasy svobody“ byla obohacena o doprovodný program, kterým byla 

prezentace publikací vydaných ÚSTR o kterou byl mezi přítomnými hosty velký zájem. 

 

Rumunsko – Bukurešť, 13. 7. – 14. 7. 2011 

Obsah: Účast na pravidelném výročním zasedání zástupců Evropské pracovní sítě. Prezentace 

situace v ústavech a archivech partnerských institucí, rozšiřování Evropské pracovní sítě o 

nové instituce. 

Přínos:  Prezentace činnosti Ústavu pro studium totalitních reţimů, organizování společné 

putovní výstavy. 

 

 

Maďarsko – Budapešť, 13. 7. – 15. 7. 2011 

Obsah: Účast 1. náměstka ředitele Ústavu na zahájení anglické verze výstavy „Hlasy svobody 

– rádio Svobodná Evropa v období studené války“ v prostorách Středoevropské univerzity. 

Přínos:  Prezentace činnosti Ústavu pro studium totalitních reţimů. 

 

USA – Washington D. C. 16. 7. – 8. 8. 2011 

Obsah: Pracovní pobyt zástupců Ústavu organizovaný U. S. Holocaust Memorial Museem, 

seznámení se s činností jednotlivých součástí USHMM. V rámci projektu v oblasti oral 

history byly projednány podrobnosti projektu „Czech voices on Holocaust“. Seznámení 

s činností Hoover Institute Archives, zejména čs., polských a sovětských fondů, projednání 

moţnosti uzavření memoranda o vzájemné spolupráci zaměřená na výměnu digitalizovaných 

dokumentů. 

Přínos: Prohloubení další spolupráce s U. S. Holocaust Memorial Museum,  projednání 

moţnosti uzavření memoranda o vzájemné spolupráci s Hoover Institute Archives. 

 

Německo - Wiesbaden 19. 7. – 20. 7. 2011 

Obsah: Sluţební cesta zástupce ředitele Odboru edičního Š. Černouška a vedoucího oddělení 

výstav a vzdělávání L. Jiřičky zabezpečující převzetí rozsáhlého kniţního daru pro knihovnu 

Ústavu pro studium totalitních reţimů. 
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Přínos: Zástupci Odboru edičního převzali rozsáhlý kniţní dar paní Christel Rupp, která 

bezplatně poskytla publikace knihovně Jána Langoše. Sluţební cesta byla úspěšná, protoţe 

vedla k bezplatnému rozšíření fondu knihovny o značné mnoţství unikátních publikací.    

 

Polsko – Varšava, 22. 8. – 24. 8. 2011 

Obsah: Účast zástupců Ústavu na akci polského předsednictví Evropské unie v den 72. Výročí 

podepsání paku o neútočení a poválečném rozdělení Evropy mezi Hitlerem a Stalinem (pakt 

Ribbentrop-Molotov). 

Přínos: Podepsání Varšavské deklarace. Podpora zaloţení Platformy evropské paměti a 

svědomí. 

 

USA - Cleveland 24. 8. - 25. 8. 2011  

Obsah: Účast na pohřbu Ctirada Mašína.  

Přínos: Vzdání holdu účastníku protinacistického a protikomunistického odboje Ctiradu 

Mašínovi. 

 

Slovensko -  Leopoldov, 27. 8. 2011 

Obsah: Účast na pietní vzpomínce na lidi, které nespravedlivě a protiprávně věznil 

komunistický reţim. 

Přínos: Reprezentace ÚSTR na pietní akci, která byla věnovaná lidem, které nespravedlivě a 

protiprávně věznil komunistický reţim. Součástí vzpomínky byla slavnostní liturgie, 

vzpomínky bývalých vězňů, příspěvky vládních představitelů SR, Konfederace politických 

vězňů ze Slovenska a Čech. Při této příleţitosti udělila Česká konfederace politických vězňů 

ocenění slovenským politickým vězňům. 

 

 

Německo - Berlín 5. 9. - 15. 9. 2011  

Obsah: Studium odborných německo jazyčných knih, které jsou v ČR nedostupné. 

Přínos: V rámci projektu: „Šlechta v konfrontaci s totalitami“ byly prostudovány odborné 

knihy a archivní materiály týkající se šlechtického rodu Hohenlohe.  

 

Slovensko – Bratislava, 14. 9. 2011 

Obsah: Účast na jednání o mezinárodní spolupráci. 

Přínos: Zjištění moţností mezinárodní spolupráce při ţádosti o grant v rámci „Project 

Culture“. Předmětem společného projektu by měla být výměna zkušeností, propagace 
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moderních metod ochrany a restaurace a zpřístupňování archiválií (vč. digitalizace 

dokumentů). 

 

Slovensko - Bratislava 7. 9. - 10. 9. 2011  

Obsah: Účast na Mezinárodní konferenci: „Protiţidovské zákonodárstvo na Slovensku a 

v Evropě“.  

Přínos: Byly navázány nové kontakty s historiky. 

 

Maďarsko - Budapešť 19. 9. - 21. 9. 2011 

Obsah: Sluţební cesta ředitele Odboru edičního M. Hrozy zabezpečila instalaci a zahájení 

výstavy „Sledovací fotografie – Budapešť a Praha očima tajné policie (Operatív fotó – 

Budapest és Práha áz allambiztonság szemével)“ a prezentaci publikace Praha objektivem 

tajné policie v prostorách OSA Archivum v ulici Arany Janos utca. 

Přínos: Výstava „Sledovací fotografie – Budapešť a Praha očima tajné policie (Operatív 

fotó – Budapest és Práha áz allambiztonság szemével)“ byla ve stanoveném termínu 

instalována dle poţadavků partnerů z OSA Archivum i Českého centra v Budapešti 

v prostorách Centrális Galéria OSA Archivum, Arany Janos utca 32. Samotného zahájení 

výstavy 20. září 2011se zúčastnilo přibliţně 150 hostů z mnoha místních institucí.  Úvodní 

slovo pronesl ředitel OSA Archivum István Rév, ředitel ÚSTR Daniel Herman, ředitel 

Českého centra v Budapešti Michal Černý, jeden z autorů výstavy pan András Mink a historik 

fotografie Sándor Szilágyi. 

Vernisáţ výstavy byla doplněna o prezentaci publikace Praha objektivem tajné policie vydané 

ÚSTR o kterou byl mezi přítomnými hosty velký zájem. 

 

 

Maďarsko – Budapešť, 20. 9. – 21. 9. 2011 

Obsah: Účast zástupců Ústavu na zahájení výstavy „Budapešť a Praha objektivem tajné 

policie“. Jednání s partnerskými institucemi o prohlubování spolupráce, organizování výstav a 

projednávání podpory pro zaloţení Platformy evropské paměti a svědomí. 

Přínos:  Prezentace činnosti Ústavu pro studium totalitních reţim, prohlubování spolupráce 

s partnerskými institucemi. 

 

Německo - Dráţďany 29. 9. - 30. 9. 2011 

Obsah: Sluţební cesta M. Šmída zabezpečila prezentaci pamětnického digitálního archivu 

Paměť národa na workshopu Přeshraniční vzdělávání v prostorách Brücke/Most-Zentrum 

v Dráţďanech. 
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Přínos: Na základě pozvání partnerů byl v rámci akce Přeshraniční vzdělávání – informativní 

workshop pořádaný organizacemi Collegium Bohemicum a nadací Brücke – Most Stiftung 

prezentován projekt pamětnického digitálního archivu Paměť národa připravovaný Ústavem 

pro studium totalitních reţimů ve spolupráci s Českým rozhlasem a o.s. Post Bellum 

v perspektivě rozvoje česko – německé spolupráce a vyuţití vzpomínek pamětníků při 

vzdělávání. Vzhledem k tomu, ţe se dokumentační projekty, na nichţ participují němečtí 

partneři, teprve v tuto chvíli rodí, bylo cennou zkušeností seznámit se s obdobnými aktivitami 

na německé straně, ať se jednalo o prezentaci rozmanitého vyuţití pamětnických vzpomínek 

v rámci Památníku Bautzen, tak především seznámení s projektem webového archivu 

www.zwangsarbeit.de, se kterým by v budoucnu projekt Paměť národa mohl navázat 

spolupráci.  

 

Slovensko - Bratislava 18. 10. – 19. 10. 2011 

Obsah: Sluţební cesta M. Šmída proběhla za účelem účasti na workshopu Memory of The 

Nation pořádaného ukrajinskými partnery z instituce Territory of Terror / Western Ukrainian 

Historical Research Centre ze Lvova.  

Přínos: Cílem těchto workshopů financovaných z grantového programu Mezinárodního 

Visegrádského fondu je budování sítě Memory of The Nation, výměna zkušeností a rozvoj 

další mezinárodní spolupráce na poli dokumentaristických a oral history projektů ze střední a 

východní Evropy. Na bratislavském workshopu se vedle ukrajinských pořadatelů podíleli 

zástupci Referátu Oral history slovenského Ústavu pamäti národa a polské neziskové 

organizace Karta Osrodka. Vzhledem k tomu, ţe všichni jmenovaní jiţ nějakou dobu úspěšně 

spolupracují a ukládají výsledky své práce na portálu Paměť národa /Memory of The Nation, 

byly na programu vedle vlastních prezentací jednotlivých partnerů především budoucí 

inovace internetového portálu a diskuse o moţných společných dokumentačních projektech. 

 

Belgie – Brusel, 19. 10. – 20. 10. 2011 

Obsah: Účast na Slyšení v Evropském parlamentu ke zprávě Evropské komise „Povědomí o 

zločinech spáchaných totalitními reţimy v Evropě“. První neformální zasedání výkonného 

předsednictva Platformy evropské paměti a svědomí. 

Přínos:  Přednesení a projednání názorů institucí a organizací působících na poli vyrovnávání 

se s totalitní minulostí, navázání nových kontaktů. 

 

Ruská federace - Petrohrad 19. 10. - 23. 10. 2011  

Obsah: Účast na Mezinárodní konferenci: „Internationaler Trialog. Die Erinnerung an den 

Zweiten Weltkrieg: Deutschland – Russland – Tschechische Republik“, kterou organizovala 

http://www.zwangsarbeit.de/
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Universität Sankt-Petersburg a Friedrich-Ebert-Stiftung in St. Petersburg. s příspěvkem 

„Gedächtnis und seine Grenzen. Reflexionen der Zeitzeugen von der Kriegskinder-Generation 

und ihre Konfrontation mit der Historiographie“. 

Přínos: Byly navázány nové kontakty s historiky.  

 

Německo - Berlín 23. 10. - 31. 10. 2011  

Obsah: Studium archivních materiálů v Bundesarchiv-Lichterfelde, pořizování kopií 

odborných německo-jazyčných knih, uloţených v Humbold-Universität Bibliothek.  

Přínos: Pro projekt: „Šlechta v konfrontaci s totalitami“ byly prostudovány fondy: R30 

(Reichsprotektor), R43 (Reichskanzlei) a NS6 (Parteikanzlei), které obsahují materiály 

týkající se uvalení nacistické vnucené správy na české šlechtice, kteří podepsali pod 

Prohlášení české šlechty v roce 1938 a 1939 a jejich stíţnosti (R43/II – 1326 a), dále 

materiály rodiny Šebků za zrušení vnucené správy na velkostatek Hodkov (R43/II – 1327 a), 

archiválie týkající se činnosti nacistického pozemkového úřadu v Protektorátu Čechy a 

Morava (R43/II – 1324), materiály týkající se propůjčování „Čestného kříţe německé matky“ 

(NS 6/232) aj.  

 

Polsko - Opole 24. 10. - 26. 10. 2011  

Obsah: Účast na Mezinárodní konferenci: „Spoleczenstwo i wojna. Czesi wobec wydarzen I i 

II wojny swiatowej“, kde paní Vodičková přednesla příspěvek: „Rektor praţského semináře 

Josef Beran pod ochranou III. říše“.  

Přínos: Tato mezinárodní konference se pořádá kaţdý rok a vţdy je zaměřena na některý 

z národů a jeho válečný proţitek, v loňském roce konference patřila Česku. Zároveň byly 

navázány nové kontakty, které budou vyuţity k dalšímu studiu a práci k tématu perzekuce 

katolické církve v době nacismu a komunismu.  

 

Slovensko - Bratislava 26. 10. - 29. 10. 2011  

Obsah: Pro projekt: „Film a dějiny totalitních reţimů“ byly studovány filmové materiály. 

Dalším účelem zahraniční pracovní cesty bylo jednání s Mgr. Martinou Fiamovou z Ústavu 

pamäti národa (ÚPN). Součástí cesty byla návštěva slovenské obce Príbeta (okr. Nové 

Zámky), která se vztahovala k projektu: „Film a dějiny totalitních reţimů“. 

Přínos: Navázání spolupráce s ÚPN pro projekt: „Kolektivizace venkova v Československu“.  
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Švýcarsko - Bern 25. 10. – 27. 10. 2011 

Obsah: Sluţební cesta Š. Černouška proběhla za účelem prezentace ÚSTR a portálu Paměť 

národa na mezinárodní konferenci „Memory, Truth and Justice in Chechnya: The Role of 

Human Rights Archives in Combating Impunity“.  

Přínos: Ve dnech 26. – 27. října 2011 proběhla ve švýcarském Bernu mezinárodní konference 

„Memory, Truth and Justice in Chechnya: The Role of Human Rights Archives in Combating 

Impunity“. Jejím hlavním tématem byla role archivů, jejich zpracování a uchovávání 

výpovědí svědků z dob nedemokratických reţimů. Společně s Lenkou Kopřivovou z Českého 

rozhlasu jsme prezentovali portál Paměť národa, který je svým způsobem zpracování a 

zpřístupnění vzpomínek pamětníků unikátní. Účastníci konference projevili o naše zkušenosti 

velký zájem, stejně tak o způsob fungování Archivu bezpečnostních sloţek a Ústavu pro 

studium totalitních reţimů. Konference se zúčastnili zástupci zahraničních institucí 

s podobným zaměřením – Archiv ruského sdruţení Memorial, maďarský Open Society 

Archive, archiv z Guatemaly atd. Byly navázány nové kontakty a příslib spolupráce do 

budoucna.  

 

Ukrajina – Kyjev, 6. 11. – 9. 11. 2011 

Obsah: Jednání zástupců Ústavu s představiteli partnerské instituce Archivního oddělení 

Bezpečnostní sluţby Ukrajiny a převzetí kopií archivních dokumentů Centrálního státního 

archivu veřejných organizaci. 

Přínos:  Převzetí elektronických kopií dokumentů týkajících se činnosti partizánských skupin 

na území České republiky, prohlubování dosavadní spolupráce. 

 

Německo – Bonn, 9. 11. – 10. 11. 2011 

Obsah: Účast na pohřbu Jiřího Gruši. 

Přínos: Uctění památky zesnulého jménem ředitele Ústavu. Jiří Gruša byl čestným předsedou 

Poradního kolegia ředitele ÚSTR a bývalý člen Vědecké rady ÚSTR. 

 

Ukrajina - Lvov 10. 11. – 13. 11. 2011 

Obsah: Sluţební cesta M. Kollinerové se konala za účelem prezentace portálu 

www.pametnaroda.cz na workshopu, který se konal ve Western Ukrainian Historical 

Research Center v ukrajinském Lvově.  

Přínos: Na základě workshopu došlo k prohloubení česko – ukrajinské spolupráce, po 

zaškolení ukrajinských partnerů do metodologie projektu Paměti národa se naskytla moţnost 

http://www.pametnaroda.cz/
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seznámit se s projekty a aktivitami partnerské organizace, mezi něţ patří například oral 

history projects (“Living history”). Vedle toho byly navázány kontakty s celou řadou dalších 

potenciálních partnerů (například Center for Urban History of East Central Europe, Institute 

of Church History of Catholic University, National Scout Organization of Ukraine), kteří 

rovněţ představili výsledky své dlouhodobé práce s nahráváním pamětníků a mají zájem na 

portálu Paměti národa participovat.  

 

Slovensko – Bratislava, 14. 11. – 16. 11. 2011 

Obsah: Účast 1. náměstka ředitele Ústavu na mezinárodní konferenci „Protikomunistický 

odboj v zemích Střední a Východní Evropy“ v Bratislavě. 

Přínos: Prezentace činnosti Ústavu pro studium totalitních reţim, prohlubování spolupráce 

s partnerskými institucemi. 

 

Slovensko - Bratislava 14. 11.  - 16. 11. 2011 

Obsah: Účast na Mezinárodní konferenci: „Protikomunistický odboj v zemích Střední a 

Východní Evropy“ v Bratislavě, kterou pořádaly instituce Ústav pamäti národa (ÚPN) a 

Evropská síť paměť a solidarita. 

Přínos: 1. Příspěvek PhDr. Blaţka, Ph.D.: „Kronikář protikomunistického odboje Miloslav 

Čapek“, 

 2. Příspěvek Mgr. Cholínského: „Korespondence a spolupráce mezi českými a 

slovenskými exilovými politickými organizacemi neuznávajícími Radu svobodného 

Československa“, 

 3. PhDr. Kalous, Ph.D. pak zahajoval mezinárodní konferenci,  

 4. Příspěvek doc. Vebera: „Třetí odboj v ČSR a rok 1956“.  

 

Rumunsko - Bukurešť 16. 11. - 18. 11. 2011 

Obsah: Sluţební cesta ředitele Odboru edičního M. Hrozy, vedoucího oddělení výstav a 

vzdělávání L. Jiřičky a ředitele OZTR V. Ripky zabezpečila instalaci, zahájení výstavy „Praha 

objektivem tajné policie“, vystoupení v rámci panelové diskuse a prezentaci činnosti ÚSTR v 

prostorách Rumunského kulturního centra (Institutul Cultural Român) v Bukurešti. 

Přínos: Výstava byla nainstalována dle poţadavků partnerů a dne 17. listopadu 2011 

v bukurešťském Rumunském kulturním institutu (Institutul Cultural Român) zahájena. 

Výstavu slavnostně zahájil ředitel Českého centra v Bukurešti René Kubášek, ředitel Edičního 

odboru Ústavu pro studium totalitních reţimů Michal Hroza a ředitelka Rumunského 

kulturního institutu Oana-Valentina Suciu za přítomnosti velvyslance České republiky v 
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Rumunsku Jiřího Šitlera,  španělského velvyslance v Rumunsku Estanislao de Grandes 

Pascala, portugalského velvyslance v Rumunsku Antonia Chambers de Antas de Campose, 

chorvatské velvyslankyně v Rumunsku Andrey Gustović Ercegovacové, ředitele 

Francouzského institutu Stanislase Pierreta, ředitelky Rakouského kulturního fóra Karin 

Cervenkové a ředitelky Goethe Institutu Beate Kohlerové.  

Doprovodným programem zahájení výstavy bylo promítnutí úspěšného filmu reţiséra R. 

Špačka Pouta, projekce instruktáţních filmů StB a dvě panelové diskuse. První diskuse na 

téma Ţivot v totalitním reţimu se zúčastnili rumunská překladatelka a básnířka Ioana 

Diaconescu, signatář Charty 77 a bývalý velvyslanec ve Spojeném království Velké Británie a 

Severního Irska Pavel Seifter, ředitel Maďarského kulturního centra v Bukurešti Zoltan 

Bretter a známý rumunský výtvarník Mihai Stanescu. Diskusi moderovala ředitelka 

Rumunského kulturního institutu Oana-Valentina Suciu. Druhá panelová diskuse s názvem 

Vyrovnávání se s minulostí obsahovala příspěvky Vojtěcha Ripky z Ústavu pro studium 

totalitních reţimů, Dragoşe Petrescu (CNSAS) a Clary Mareş (IICCMER). Tuto diskusi 

moderoval Adrian Cioflâncă z rumunského Ústavu vyšetřování zločinů komunismu a Ústavu 

paměti národa.  

Zahájení výstavy, oba diskusní panely i projekce proběhly za velkého zájmu odborné i laické 

veřejnosti a hlavně univerzitních studentů. Akci byla připravena ve spolupráci Ústavu pro 

studium totalitních reţimů a Českého centra v Bukurešti. 

 

USA - Washington 16. 11. - 20. 11. 2011  

Obsah: Účast na Mezinárodní konferenci: „43rd Annual Convention of Association for 

Slavic, East European and Eurasian Studies“ s příspěvkem: „Czechoslovaks and Communist 

Authorities“.  

Přínos: Tato mezinárodní konference je pořádána kaţdým rokem a je věnována 

mezinárodnímu výzkumu dějin, kultury a jazyka zemí střední a východní Evropy.  

 

Izrael - Tel Aviv 20. 11. - 29. 11. 2011  

Obsah: 1. Studium archivních materiálů v archivu Yad Vashem v Jeruzalémě 

 2. Natáčení rozhovorů s pamětníky původem z Československa, 

 3. Prezentace skupiny orální historie v ÚSTR na téma Vzpomínky čs. občanů 

vězněných v SSSR. 

Přínos: 1. Byly studovány archivní rozhovory E. Kulky a materiály týkající se věznění čs. 

občanů v SSSR,  

 2. Byly natočeny 4 rozhovory,  
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 3. Prezentace skupiny orální historie v ÚSTR na Velvyslanectví ČR v Tel Avivu.  

 

Bulharsko – Sofia, 22. 11. – 23. 11. 2011 

Obsah: Účast zástupců Ústavu na jednání institucí Evropské pracovní sítě a účast na 

mezinárodním semináři „Mezinárodní terorismus v dokumentech komunistických tajných 

sluţeb“. 

Přínos:  Prohloubení a navázání kontaktů  se zahraničními institucemi. 

 

Belgie – Brusel, 23. 11. 2011 

Obsah: Účast na jednání předsednictva Platformy evropské paměti a svědomí v Evropském 

parlamentu. Projednání plánu činnosti Platformy na roky 2011 – 2014, granty pro projekty 

Platformy, které získal ÚSTR v roce 2011. 

Přínos:  Konkretizace činnosti Platformy evropské paměti a svědomí. 

 

Francie – Paříţ, 25. 11. – 27. 11. 2011 

Obsah: Účast ředitele na setkání českých studentů studujících ve Francii u příleţitosti 

připomínky výročí 17. Listopadu 1989. Setkání s velvyslankyní ČR ve Francii Marií 

Chatardovou a projednání otázek kolem zákona č. 262/2001 Sb. O účastnících odboje a 

odporu proti komunismu. 

Přínos: Prezentace činnosti Ústavu pro studium totalitních reţimů. 

 

Vatikán – Řím, 26. 11. – 29. 11. 2011 

Obsah: Převoz dokumentů Radia Vatikán. 

Přínos: Jednání se zástupci české redakce Rádia Vatikán a převoz vybraných dokumentů z let 

1950 aţ 1992 pro účely digitalizace a pro vyuţití v společných projektech. 

 

Litva - Vilnius 27. 11. - 30. 11. 2011  

Obsah: Účast na Mezinárodní konferenci: „History and Memory: The Societ Case“, kterou 

pořádala instituce The International Commission for the Evaluation of the Crimes of the Nazi 

and Soviet Eccupation Regimes in Lithuania.  

 1. Příspěvek Mgr. Urbana: „Czechoslovak way of collectivization: total annihilation of 

private farms“,  

 2. Příspěvek Mgr. Najberta: „You look at it this way, boy: How to teach descendants 

of the  orderly citizens of real-socialist Czechoslovakia?“ 
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Přínos: Konference probíhala v budově litevského parlamentu, kde byl prezentován ÚSTR 

shora uvedenými příspěvky.   

 

Ukrajina - Uţhorod  30. 11. - 7. 12. 2011 

Obsah: 1. Natáčení rozhovorů s pamětníky,  

 2. Získání archivních materiálů k vězňům gulagu, s nimţ byly vedeny rozhovory uţ 

v ČR. 

Přínos: Byla navázána spolupráce s historiky, archiváři a publicisty. Dále sebrané materiály 

byly uloţeny do archivu Skupiny orální historie a poslouţí při tvorbě výstupů a databáze čs. 

obětí gulagu. 

 

Bulharsko – Sofia, 2. 12. – 5. 12. 2011 

Obsah: Účast zástupců Ústavu na mezinárodní konferenci „Traditional Justice“, která se 

týkala aktuálního dění v severní Africe a na Blízkém východě – pád autoritativních a 

totalitních reţimů a následných problémů spojených v těchto státech s vyrovnání se 

s minulostí a budováním demokracie a právního státu. 

Přínos:  Prezentování výsledků vyrovnávání se s totalitní minulostí na rovině administrativně-

legislativní a trestněprávní. Navázání nových kontaktů se zástupci zúčastněných zemí. 

 

Itálie – Řím, 5. 12. – 6. 12. 2011 

Obsah: Účast ředitele na zahájení výstavy „Aneţský zázrak – Listopad 1989“. 

Přínos: Prezentace činnosti Ústavu pro studium totalitních reţimů. 

 

Polsko – Varšava, 12. 12. – 14. 12. 2011 

Obsah: Jednání ředitele a zástupců Ústavu s partnerskými institucemi - Ústavem paměti 

národa a Muzeem varšavského povstání. 

Přínos: Prezentace činnosti Ústavu pro studium totalitních reţim, prohlubování spolupráce 

s partnerskými institucemi. 

 

Rakousko - Vídeň  12. 12. - 18. 12. 2011  

Obsah: Studium archivních materiálů v Österreichisches Staatsarchiv.  

Přínos: Pro projekt: „Šlechta v konfrontaci s totalitami“ byly prostudovány fondy:  

1. Allgemeine Verwaltungsarchiv – Nachlässe  z Familienarchiv Harrach (kartony 911, 912, 

935, 937),  

2. Archiv der Republik (kartony 12, 62 a 63) a další,  
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3. Archiv der Republik (karton 12).   

Tyto materiály budou pouţity pro další studium a práci.  

 

Archiv 

 

Izrael – Jeruzalém, 25. 3. – 28. 3. 2011  

Obsah: cílem zahraniční cesty bylo uzavření rámcové dohody o spolupráci mezi ÚSTR, ABS 

a Yad Vashem a návštěva expozice, věnovaná památce šesti milionům zavraţděných Ţidů. 

Přínos: konkrétní spolupráce v badatelské i archivní oblasti s důrazem na ţidovskou otázku.  

 

Itálie – Řím, 7. 4. – 13. 4. 2011  

Obsah: cílem zahraniční cesty bylo studium v archivních materiálech Radia Vaticana v Římě. 

Přínos: příprava vydání edice dokumentů týkající se vysílání československé verze Radia 

Vaticana v období let 1947 – 1989, navázaní kontaktů pro vyuţití dokumentů Radia Vaticana 

k další ediční činnosti. 

 

Francie – Paříţ, 4. 5. – 8. 5. 2011  

Obsah: cílem zahraniční cesty bylo jednání ve vojenském historickém archivu, jednání se 

Sdruţením Československých dobrovolníků ve Francii a účast na pietní akci kladení věnců na 

Československém hřbitově v La Targette, odhalení pamětní desky. 

Přínos: byly vytvořeny předpoklady k uzavření dohody o spolupráci s Vojenským archivem 

ve Vinncenes, Památníkem holocaustu v Paříţi a Archivem, moţnost získat kopie dokumentů, 

vztahujících se k osobám působících na území Francie v období totality a dále moţnost 

digitalizace vybraných materiálů z fondu Československých dobrovolníků ve Francii a jejich 

uloţení v Archivu. 

 

Slovinsko – Lublaň, 2. 6. – 5. 6. 2011 

Obsah: cílem zahraniční cesty byl podpis Dohody o spolupráci v oblasti vědeckého výzkumu 

a výchovně vzdělávacích programů mezi Ústavem, Archivem a Studijním centrem pro 

národní usmíření.  

Přínos: spolupráce v oblasti vědeckého výzkumu, moţnost účasti na vědeckých seminářích a 

konferencích organizovaných Studijním centrem, moţná výměna stáţí a pobytů zaměstnanců 

Archivu. 
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Rumunsko – Bukurešť, 13. 7. – 15. 7. 2011 

Obsah: cílem zahraniční cesty byla účast na pravidelném výročním zasedání zástupců 

Evropské pracovní sítě. 

Přínos: zapojení Archivu do projektu European Network, prezentace aktivit ohledně zaloţení 

Platformy Evropské paměti a svědomí (ve spolupráci s Ústavem), navázání nových kontaktů 

se zástupci členských zemí. 

 

USA – Washington, San Francisko, 16. 7. – 7. 8. 2011 – na pozvání United State 

Holocaust Museum Memorial 

Obsah: cílem zahraniční stáţe bylo seznámení se se sbírkami a jednotlivými pracovišti a 

způsobem práce v jednotlivých institucích – National Archives and Records Administration 

(NARA), Library of Congress a Hoover Instition při Stanford University v Kalifornii. 

Přínos: jiný způsob katalogizace a vytváření popisu obsahu dokumentů (tzv. findis aids), který 

by mohl být vyuţit i v Archivu. Byly tu zjištěny značné mnoţství archiválií, které se týkají 

Československa v Hoover Instition, ale i sbírek, které se týkají Sovětského svazu a Polska se 

a je tu moţnost provedení kopií těchto dokumentů a rozšíření moţností další spolupráce. 

 

Slovensko – Bratislava, 7. 9. 2011  

Obsah: cílem zahraniční cesty byla dohoda o mezinárodní spolupráci na projektu „Co národy 

ztrácejí ztrátou písemných archivních památek a ztrátou paměti“, spolupráce. 

Přínos: účast na výše uvedeném projektu, projekt se neuskutečnil. 

 

Slovensko – Nitra, 7. 10. 2011  

Obsah: cílem zahraniční cesty byla návštěva Štátného archivu v Nitře. 

Přínos: získání informací o archiváliích někdejšího archivu Pohraniční stráţe a jejich vyuţití, 

předání zkušeností s uvolňováním dokumentů pro veřejnost. 

 

Polsko – Opole, 24. 10. – 26. 10. 2011 

Obsah: cílem zahraniční cesty byla aktivní účast na vědecké mezinárodní konferenci 

Społeceństwo i wojna. Czesi wobec wydarzeń I. i II. wojny światowej. 

Přínos: přednesení příspěvku Československá a poválečná židovská emigrace z Polska, velký 

zájem o danou problematiku, která dosud nebyla v Polsku zpracována. Získány další kontakty 

pro spolupráci k uvedenému tématu. 
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Španělsko – Toledo, 25. 10. – 29. 10. 2011  

Obsah: cílem zahraniční cesty byla účast na mezinárodní konferenci o archivnictví CITRA 

ICA s názvem „Keeping Archives Alive in a Digital World“.  

Přínos: konference se zabývala i digitalizací a způsobem uchování a ochrany archiválií v 21. 

století. Přínosem byl především příslib podpory projektu Culture, účast v pracovní skupině 

pro lidská práva, v neposlední řadě byly získány kontakty s archiváři z různých částí světa. 

 

Maďarsko – Budapešť, 2. 11. – 4. 11. 2011  

Obsah: cílem zahraniční cesty byla účast na mezinárodní konferenci Inteligence services in 

Central Europe dutiny the Cold War.  

Přínos: Nové poznatky o významu a působení východních i západních zpravodajských sluţeb 

v prostoru Střední Evropy, a to zejména po 2. světové válce. Byla tu vysvětlena organizační 

struktura STB a specifické postavení vojenských zpravodajských sluţeb v komunistickém 

Československu, výměna zkušeností ze studia této problematiky a navázání nových kontaktů. 
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7   Výsledky provedených kontrol 

 

V Ústavu byla v období od 13. června 2011 do 14. října 2011 Odborem Kontrola 

Ministerstva financí ČR (dále jen „kontrola“), ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a v souladu s částí třetí 

zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, provedena veřejnoprávní kontrola, která byla 

zaměřena zejména na prověření hospodaření s prostředky státního rozpočtu a majetkem státu.  

V rámci kontroly byla namátkovým způsobem prověřena správnost, účelnost a 

hospodárnost výdajů za období od roku 2009 a 2010. 

Ze získaných poznatků kontrola konstatovala, ţe zavedený vnitřní kontrolní systém 

Ústavu je v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ale vnitřní 

kontrolní mechanizmy nejsou dostatečné účinné. 

Kontrola konstatovala, ţe nefunkčnost kontrolního systému lze zařadit do období mezi 1. 

dubnem 2010 a 31. červencem 2010, kdy nebyly odpovědnými vedoucími pracovníky Ústavu 

včas zajištěny posuny termínů pro vypracování zprávy o závěrečném vyhodnocení akcí 

financovaných ze státního rozpočtu, čímţ došlo ve dvou případech k porušení rozpočtové 

kázně v celkové výši 167 tis. Kč.   
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Závěr 

 
Rozpočet kapitoly 355 splnil svoji základní funkci, tj. jeho prostřednictvím se podařilo 

v roce 2011 zabezpečit plánované úkoly, které vyplývají ze zákona č. 181 2007 Sb., o Ústavu 

pro studium totalitních reţimů a o Archivu bezpečnostních sloţek a o změně některých 

zákonů. 

Všechny výdaje kapitoly 355 byly čerpány tak, aby nedošlo k překročení závazných, 

specifických a průřezových ukazatelů. Rozpočtová opatření byla prováděna v souladu 

s ustanovením § 23 a § 24 zákona č.. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů. 

Kapitola 355 nakládala s finančními prostředky státního rozpočtu účelně, hospodárně a 

efektivně, při tom se opírala především o právní normy, které stanoví jak hospodařit 

s finančními prostředky státního rozpočtu a jak nakládat s majetkem České republiky. Tedy 

zejména o zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupovaní 

v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zákon č. 

137/2006/ Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví a o změně některých zákonů, a další podzákonné předpisy související s výše 

uvedenými zákony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 56 - 

 

 

 
 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 57 - 

 

 

 
 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 58 - 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 59 - 

 

 
 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 60 - 

 

 

 
 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 61 - 

 

 

 
 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 62 - 

 

 
 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 63 - 

 

 
 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 64 - 

 

 
 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 65 - 

 

 
 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 66 - 

 

 

 
 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 67 - 

 

 
 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 68 - 

 

 

 
 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 69 - 

 

 

 
 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 70 - 

 

 

 

 
 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 71 - 

 

 

 
 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 72 - 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 73 - 

 

 

 

 
 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 74 - 

 

 

 

 
 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 75 - 

 

 

 

 
 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 76 - 

 

 

 

 
 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 77 - 

 

 

 

 
 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 78 - 

 

 

 

 
 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 79 - 

 

 

 

 
 

 
 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 80 - 

 

 

 

 

 
 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 81 - 

 

 

 

 

 
 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 82 - 

 

 

 

 

 
 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 83 - 

 

 

 

 

 
 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 84 - 

 

 

 

 

 
 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 85 - 

 

 

 

 

 
 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 86 - 

 

 

 

 

 
 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 87 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 88 - 

 

 

 

 

 
 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 89 - 

 

 

 

 

 
 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 90 - 

 

 

 

 

 
 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 91 - 

 

 

 

 

 
 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 92 - 

 

 

 

 

 
 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 93 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 94 - 

 

 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 95 - 

 

 

 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 96 - 

 

 

 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 97 - 

 

 

 

 
 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 98 - 

 

 

 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 99 - 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 100 

- 

 

 

 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 101 

- 

 
 

 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 102 

- 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 103 

- 

 
 

 

 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 104 

- 

 
 

 

 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 105 

- 

 
 

 

 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 106 

- 

 
 

 

 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 107 

- 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 108 

- 

 
 

 

 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 109 

- 

 
 

 

 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 110 

- 

 
 

 

 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 111 

- 

 
 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 112 

- 

 
 

 

 

 



                                                                                          Návrhu závěrečného účtu za rok 2011 

Ústav pro studium totalitních reţimů (355) - 113 

- 

 

 


