
Praha 19. 12. 2014
č.j. USTR 875-2/2014
Počet listů: 4
Počet příloh: 7

ROZHODNUTí

Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen "Ústav" nebo "ÚSTR") jako povinný subjekt
dle ustanoveni § 2 zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacim dále jen
"InfZ" obdržel dne 5. 12.2014 žádost pana

(dále jen
informaci obsahujici 16 různých strukturovaných dotazů.

Ústav žádost posoudil a v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ rozhodl takto:

žádost o poskytnutí informací se částečně odmítá.

Odůvodnění:

Žadatel požaduje poskytnuti následujícich informaci, cituji:

1. Žádám o poskytnutí všech schválených zápisů z neveřejného jednáni Rady Ústavu
od 24. září 2014 (včetně) ke dni zpracování této žádostí. Tato žádost se vztahuje k
jednání Rady Ústavu v plénu a formou per rol/am. Jsem srozuměn s tím, že
případné údaje týkající se osobností, projevů osobní povahy, soukromí fyzické
osoby a osobní údaje budou v poskytnutých kopiích zápisů začerňovány.

2. Byly z neveřejných plenárních jednání Rady Ústavu od 24. září 2014 (včetně)

pořízeny zvukové záznamy? Pokud ano, z jakých jednání byly zvukové záznamy
pořízeny?

3. Žádám o poskytnutí tzv. kapitolního sešitu k rozpočtu kapitoly Č. 355 státního
rozpočtu ČR na rok 2015, v aktuální verzi, včetně všech případných příloh.

4. Žádám o poskytnutí dokumentu "Harmonogram zavedení doporučeni ze Zprávy
Komise pro kontrolu procesu digitalizace", který byl předložen členům Rady Ústavu
nejpozději na 13. jednání Rady Ústavu dne 22. října 2014, včetně všech případných

příloh.

5. Kam (jakému úřadu - nehledě na to, zda se jedná o úřad pověřený zákonem o
střetu zájmů vedením registru) a k jakému datu odevzdali veřejní funkcionáři a
vedouci úřednici Ústavu, resp. Ústavu podřízeného Archivu Pavla Foglová
(ředitelka Ústavu od 10. dubna 2013 do 30. dubna 2014), Zdeněk Hazdra (1.
náměstek ředitelky ÚSTR od dubna 2013 do 30. dubna 2014, od 1. května 2014
vykonávající funkci ředitele ÚSTR), Ondřej Matějka (od 1. června 20141. náměstek
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ředitele ÚSTR), Jakub Stránský (od února 2014 náměstek ředitelky/ředitele ÚSTR
pro ekonomiku, provoz a informatiku), Michael Pelíšek (od dubna 2013 ředitel

Kanceláře ÚSTR), Světlana Ptáčníková (od dubna 2013 ředitelkou Archivu
bezpečnostních složek) a Petr Zeman (od dubna 2013 zástupce ředitelky Archivu
bezpečnostních složek) svá prohlášení o střetu zájmů (ve smyslu ust. § 7 až 11
zákona o střetu zájmů)? Údaje budiž poskytnuty índíviduálně ke každé uvedené
osobě.

6. Byla směrníce ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů vydaná dne 26. června
2008 pod č.j. UST - 353/2008, kterou se upravuje postup při aplikaci zákona o
střetu zájmů a zřízuje příslušný evídenční orgán ve smyslu tohoto zákona, kde dni
vydání rozhodnutí Ústavu s čj. USTR 820-4/2014 v platnosti? Pokud byla směrnice

zrušena, kjakému datu byla zrušena?
7. Byla směrnice uvedená výše ad 6. ode dne vydání novelizována? Pokud ano, k

jakému dni? Žádám o poskytnutí uvedené směrníce v platné verzi.
8. Jaké číslo jednací (jaká čísla jednací) nese spisová složka (spisové složky), které

obsahují čestná prohlášení veřejných funkcionářů Ústavu a Archivu odevzdaná od
roku 2008 do současnosti?

9. K jakému dni přijal Ústav zatím naposledy nějaké čestné prohlášení týkající se
střetu zájmů (přesné datum)?

10.K jakému dni přestal Ústav přijímat (sbírat) čestná prohlášení veřejných funkcionářů

Ústavu a Archivu?
11.Podíleli se někteří zaměstnanci Kanceláře Ústavu v době od 10. dubna 2013 až k

dnešnímu dni někdy na sbírání, přijetí a ukládání čestných prohlášení veřejných

funkcíonářů Ústavu a Archivu? Pokud ano, o jaké zaměstnance se jedná (jméno,
příjmení, služební funkce)?

12. Kdy se od 10. dubna 2013 ke dní zpracování této žádosti konalo zasedání Ediční
rady Ústavu?

13.Kdo z členů Ediční rady se jednotlivých zasedání zúčastnil?
14.Žádám o sdělení aktuálního složení Ediční rady (jméno a příjmení členů).

15.Žádám o poskytnutí všech zápisů ze zasedání Ediční rady od 10. dubna 2013 ke
dni zpracování této žádosti.

16.Žádám o poskytnutí Edíčního plánu Ústavu na rok 2014, v platné verzi.

K žádosti se povinný subjekt vyjadřuje následujícím způsobem.

Ad 1. Ústav poskytuje žadateli schválené zápisy z neveřejných jednání Rady Ústavu po
24. 9. 2014, a to jako přílohu Č. 1 až 4.

Ad 2. Ze všech neveřejných jednání Rady Ústavu po 24. 9. 2014 byly pořízeny zvukové
záznamy, a to pro potřeby zápisu. Záznamy nejsou archivovány.

Ad 3. Elektronickou verzi kapitolního sešitu (návrh rozpočtu na rok 2015 - podklad pro
jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR) včetně příloh poskytuje Ústav
žadateli jako přílohu Č. 5.

Ad 4. Harmonogram zavedení opatření navržených Komisí pro kontrolu procesu
digitalizace je přiložen jako příloha Č. 6. Pro správné pochopení dokumentu
a předejití další upřesňující žádosti ze strany žadatele si Ústav dovoluje žadatele
upozornit, že ve zprávě je několikrát uveden chybně rok (2014 místo 2015).
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Ad 5. Pavla Foglová odevzdala čestné prohlášení Ústavu dne 11. 3. 2014. Zdeněk

Hazdra odevzdal čestné prohlášení Ústavu dne 25. 6. 2014. Michael Pelíšek
odevzdal čestné prohlášení Ústavu dne 11. 3. 2014. Světlana Ptáčníková

odevzdala čestné prohlášení Ústavu dne 30.6.2014. Petr Zeman odevzdal čestné
prohlášení Ústavu dne 30. 6. 2014. Ústav nemá informaci kam (jakému úřadu 
nehledě na to, zda se jedná o úřad pověřený zákonem o střetu zájmů vedením
registru) a k jakému datu odevzdali svá čestná prohlášení Jakub Stránský a Ondřej

Matějka, resp. Ústav má za to, že jejich čestná prohlášení neexistují.

Ad 6. Žadatelem citovaná směrnice byla v době vyřízení předchozí žadatelovy žádosti
formálně v platnosti. Ústav má však značné pochyby o její právní konformitě.

Ad 7. Žadatelem citovaná srněrnice nebyla ode dne vydání novelizována. Ústav má za to,
že směrnice se vztahuje výlučně k vnitřnímu pokynu, a tudíž její poskytnutí může
povinný subjekt podle § 11 odst. 1 písm. a) omezit.

Ad 8. Čestná prohlášení veřejných funkcionářů Ústavu a Archivu jsou Ústavem evidována
pod sp. zn. UST 242/2009, UST 246/2010, UST 168/2011, USTR-S 92/2012,
USTR-S 377/2014 a USTR 143/2014.

Ad 9. Naposledy Ústav přijal čestné prohlášení týkající se střetu zájmů dne 1. 7. 2014.

Ad 10.Ústav nikdy nepřestal přijímat čestná prohlášení, resp. nikdy žádné prohlášení
neodmítl přijmout.

Ad 11.Ano, zaměstnanci kanceláře Ústavu se podíleli na agendě spojené s přijímáním
čestných prohlášení. Konkrétně se v posledních letech jednalo o referenty společné

státní správy a samosprávy paní Lucii Včelákovou a Janu Klímovou.

Ad 12.Ediční rada se vdobě od 10. 4. 2013 do 15. 12. 2014 sešla 17. 9. 2013,
5.11.2013,13.3.2014,2.7.2014 a 15. 12.2014.

Ad 13.Účast na jednáních Ediční rady byla následující:
• 17. 9. 2013: Z. Hazdra, M. Hroza, J. Kocian, J. Šebek, M. Burian,

S. Ptáčníková, J. Kalous, M. Bárta;
• 5. 11. 2013: Z. Hazdra, M. Hroza, J. Kocian, J. Šebek, M. Burían, J. Kalous,

M. Bárta;
• 13. 3. 2014: Z. Hazdra, M. Hroza, J. Šebek, M. Burian, F. Eidlin,

S. Ptáčníková;
• 2. 7. 2014: O. Matějka, M. Hroza, J. Šebek, S. Ptáčníková, J. Kalous,

M. Bárta;
• 15. 12. 2014: O. Matějka, M. Hroza, J. Kocián, M. Burian, S. Ptáčníková a

M. Bárta.

Ad 14.Aktuálně (k 15.12.2014) je Ediční rada složena následovně:

• předseda - Ondřej Matějka;

• tajemník - Michal Hroza;
• členové - Jiří Kocian, Jaroslav Šebek, Michal Burian, Světlana Ptáčniková,

Ladislav Kudrna, Milan Bárta, Fred Eidlin.
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Ad 15. Dle názoru povinného subjektu se jedná o informace vztahujici se výlučně

k vnitřním pokynům a personálním předpisům, a lze je tedy s odkazem na § 11
odst. 1 písm. a) InfZ omezit.

Ad 16.Dle názoru povinného subjektu se jedná o informace vztahujíci se výlučně

k vnitřním pokynům a personálnim předpisům, a lze je tedy s odkazem na § 11
odst. 1 pism. a) InfZ omezit. Revidovaný edični plán pro rok 2014 počítá

s publikacemi uvedenými v příloze č, 7.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od oznámení tohoto
rozhodnutí, a to nadřízenému orgánu prostřednictvím orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

Michael Pelíšek
ředitel kanceláře Ústavu
{podepsáno elektronicky]
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Úvod 

Návrh rozpočtu Kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen „kapitola 

355“) je sestaven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  

a o změně některých souvisejících zákonů, v souladu s vyhláškou č. 133/2013 Sb., kterou se 

stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu 

střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůty pro jejich předkládání.  

Kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů se skládá ze dvou samostatných 

organizačních složek státu (dále jen OSS) a to z Ústavu pro studium totalitních režimů, který 

má přidělen § 6219 odvětvového třídění, a Archivu bezpečnostních složek, který má přidělen 

§ 6211 odvětvového třídění. 

Kapitola 355 vycházela při sestavování svého rozpočtu na rok 2015 zejména 

z povinností, které jí ukládá zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů  

a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů.  

Při sestavování rozpočtu bylo rovněž přihlédnuto k zákonu č. 262/2011 Sb.,  

o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ze kterého vyplývá pro kapitolu 355 nutnost 

zajištění odborných činností, zejména potom vydávat odborná stanoviska Archivu 

bezpečnostních složek, popřípadě i Ústavu pro studium totalitních režimů. 

Návrh rozpočtu pro rok 2015 vychází z unesení vlády ČR č. 437 ze dne 16. června 2014, 

kterým byly schváleny objemy příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu a státních fondů na 

léta 2015 – 2017 a dále z usnesení vlády ČR ze dne 22. září 2014 č. 769. Při návrhu rozpočtu 

„kapitolního sešitu“ se postupovalo v souladu s instrukcemi k věcné i formální stránce návrhu 

rozpočtu kapitoly pro předložení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. 

Návrh limitů příjmů a výdajů na léta 2015 až 2017 vychází ze střednědobých výdajových 

rámců na léta 2016 a 2017 schválených usnesením vlády ČR č. 385 ze dne 28. května 2014 a 

z predikce základních makroekonomických ukazatelů do roku 2017, kterou zpracovalo 

Ministerstvo financí ČR v dubnu 2014. 

Vláda ČR schválila objem finančních prostředků pro sestavení návrhu rozpočtu kapitoly 

355 pro rok 2015 a střednědobý výhled na roky 2016 a 2017 v následující v Kč:  

                           2015         2016   2017 

celkové příjmy kapitoly                   0                     0                    0 

celkové výdaje kapitoly  163 145 865   161 943 965  163 129 110  



Ústav pro studium totalitních režimů (355)  Návrh rozpočtu na rok 2014 

 

- 4 - 

 

z toho: objem výdajů kapitoly na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních 

složek státu na rok 2015 byl schválen ve výši 86 926 718 Kč. 

V roce 2014 hospodaří kapitola 355 se schváleným rozpočtem ve výši 157 850 235 Kč 

(včetně rozpočtu na projekt Dějepis v 21. století: multimediální aplikace pro dějepisnou 

výuku). 
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1 Postup prací na přípravě rozpočtu 

Usnesením vlády ČR ze dne 22. září 2014 č. 769 byl schválen návrh zákona o státním 

rozpočtu České republiky na rok 2015. Údaje uvedené v tomto návrhu rozpočtu kapitoly 355 

na rok 2015 jsou shodné s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2015,  

a tedy s daty v rozpočtovém systému (IISSP). Celkové schválené výdaje kapitoly 355 na rok 

2015 jsou následující: 

                               v Kč 
Celkové příjmy kapitoly 0

Celkové výdaje kapitoly 163 145 865

Z TOHO:

      Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné ….  

placené zaměstnavatelem
116 481 803

      Ostatní běžné výdaje 41 288 062

      V TOM:

                   Ostatní běžné výdaje bez FKSP 40 447 369

                   Fond kulturních a sociálních potřeba (FKSP) 840 693

      Kapitálové výdaje 5 376 000  

 

 

V poměrovém vyjádření je pak členění výdajů kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních 

režimů následující: 
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2  Návrh rozpočtu kapitoly 355, Ústavu pro studium totalitních 

režimů a Archivu bezpečnostních složek na rok 2015 

v porovnání s rokem 2014  

V této kapitole jsou uvedeny příjmy a výdaje tvořící návrh rozpočtu kapitoly 355, §6219 

Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen Ústav) a §6211 Archivu bezpečnostních 

složek (dále jen Archiv) na rok 2015. Příjmy a výdaje roku 2014 jsou ve výši schváleného 

rozpočtu na rok 2014. Podrobnější přehled příjmů kapitoly ve struktuře druhového třídění  

a podrobnější přehled výdajů kapitoly ve struktuře odvětvového a druhového třídění na roky 

2014 a 2015 je uveden v příloze č. 2 a příloze č. 3. 

Návrh rozpočtu kapitoly 355 na rok 2015 zahrnuje dále rozvedené objemy finančních 

prostředků. 

 

2.1 Příjmy 

 

A) Přehled příjmů kapitoly 355 

 

2014 2015

schválený rozpočet navrhovaný rozpočet

Kč Kč

Příjmy kapitoly celkem 3 705 763 0

Ukazatel

Rok

 
 

 

B) Přehled příjmů §6219 Ústavu pro studium totalitních režimů 

 

2014 2015

schválený rozpočet navrhovaný rozpočet

Kč Kč

Příjmy Ústavu celkem 3 705 763 0

Ukazatel

Rok

 
 

 

C) Přehled příjmů §6211 Archivu bezpečnostních složek 

 

2014 2015

schválený rozpočet navrhovaný rozpočet

Kč Kč

Příjmy Archivu celkem 0 0

Ukazatel

Rok
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D) Komentář k příjmům kapitoly 355 

 

Příjmy obdržené z činnosti kapitoly 355 v průběhu roku 2015 budou po dohodě 

s Ministerstvem financí náležitě vyúčtovány a převedeny do státního rozpočtu České 

republiky tak, jak ukládá zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Jedná se 

převážně o příjmy, které nelze předem vyčíslit a rozpočtovat. 

2.2 Výdaje 

 

Dle návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2015 schváleného vládou České 

republiky byla pro činnost kapitoly 355 vyčleněna celková částka 163 145 865 Kč. V dalším 

komentáři jsou výdaje rozděleny na běžné a kapitálové výdaje.  

Běžné výdaje jsou dále rozděleny do 3 oblastí:  

- platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje, platy představitelů státní 

moci a některých orgánů (platy Radních), 

- povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (povinné pojistné na sociální zabezpečení  

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění), 

- ostatní běžné výdaje, které obsahují veškeré zbývající prostředky běžných výdajů 

včetně Fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP). 
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A) Celkový přehled výdajů kapitoly 355  

 

2014 2015

VÝDAJE CELKEM 154 144 472 163 145 865

V TOM:

   - BĚŽNÉ VÝDAJE 148 244 472 157 769 865

     V TOM:

           - Platy zam. v prac. poměru + platy st. zam. 

ve spr. úřadech + OOV + platy Rady 78 695 395 86 926 718

             Z TOHO:

                  - Platy zaměstnanců v prac. poměru 74 654 600 55 379 267

                  - Platy st. zaměstnanců ve spr. úřadech 0 28 690 044

                  - OOV (ostatní osobní výdaje) 2 054 795 851 507

                  - Platy Rady 1 986 000 2 005 900

           - Povinné pojistné 26 634 706 29 555 085

           - Ostatní běžné výdaje celkem 42 914 371 41 288 062

             Z TOHO:

                   - Ostatní běžné výdaje bez FKSP 42 167 684 40 447 369

                   - FKSP 746 687 840 693

   - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5 900 000 5 376 000

Ukazatel
Návrh rozpočtu

Rok

Kč

Schválený rozpočet

 
 

 

B) Celkový přehled výdajů §6219 Ústavu pro studium totalitních režimů 

 

2014 2015

VÝDAJE CELKEM 85 041 807 81 530 222

V TOM:

   - BĚŽNÉ VÝDAJE 84 541 807 81 530 222

     V TOM:

           - Platy zaměstnanců + OOV + platy Rady 44 803 259 44 990 999

             Z TOHO:

                  - Platy zaměstnanců 41 042 964 42 428 265

                  - OOV (ostatní osobní výdaje) 1 774 295 556 834

                  - Platy Rady 1 986 000 2 005 900

           - Povinné pojistné 15 111 519 15 296 940

           - Ostatní běžné výdaje celkem 24 627 029 21 242 283

             Z TOHO:

                   - Ostatní běžné výdaje bez FKSP 24 216 459 20 818 000

                   - FKSP 410 570 424 283

   - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 500 000 0

Ukazatel
Návrh rozpočtu

Rok

Kč

Schválený rozpočet
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C) Celkový přehled výdajů §6211 Archivu bezpečnostních složek 

 

2014 2015

VÝDAJE CELKEM 69 102 665 81 615 643

V TOM:

   - BĚŽNÉ VÝDAJE 63 702 665 76 239 643

     V TOM:

           - Platy zam. v prac. poměru + platy st. zam. ve 

spr. úřadech + OOV + platy Rady 33 892 136 41 935 719

             Z TOHO:

                  - Platy zaměstnanců v prac. poměru 33 611 636 12 951 002

                  - Platy st. zaměstnanců ve spr. úřadech 0 28 690 044

                  - OOV (ostatní osobní výdaje) 280 500 294 673

                  - Platy Rady 0 0

           - Povinné pojistné 11 523 187 14 258 145

           - Ostatní běžné výdaje celkem 18 287 342 20 045 779

             Z TOHO:

                   - Ostatní běžné výdaje bez FKSP 17 951 225 19 629 369

                   - FKSP 336 117 416 410

   - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5 400 000 5 376 000

Ukazatel
Návrh rozpočtu

Rok

Kč

Schválený rozpočet

 
 

 

D) Komentář k výdajům 

 

Celkové výdaje kapitoly 355 na rok 2015 ve výši 163 145 865 Kč jsou rozděleny mezi 

dvě organizační složky státu: OSS Ústav ve výši 81 530 222 Kč a OSS Archiv ve výši 

81 615 643 Kč.  

Celkové výdaje jednotlivých OSS jsou specifickými ukazateli a zároveň výdajovými 

bloky, které se dále dělí do výdajových okruhů (viz kapitola 4). Podrobný rozpis výdajů 

kapitoly 355 a obou OSS je obsahem následujících kapitol a příloh.  

 

2.2.1 Návrh rozpočtu na platy a ostatní platby za provedenou práci (OPPP) na 

roky 2015 – 2017 

 

Obsahem této kapitoly jsou počty zaměstnanců na roky 2015 – 2017 a návrh objemu 

prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní výdaje  

a platy představitelů státní moci a některých orgánů – platy Radních) kapitoly 355, §6219 

Ústav a §6211 Archiv na roky 2015 – 2017. Dále jsou v této kapitole vyčísleny též náklady na 

povinné pojistné placené zaměstnavatelem. Podrobnější údaje jsou uvedeny v příloze č. 4  

a příloze č. 5. 
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A) Přehled počtu zaměstnanců kapitoly 355 

 

2014 2015

limit limit

257 287

skutečnost předpoklad

7 7
Počet členů Rady Ústavu

Ukazatel

Počet zaměstnanců

Rok

 
 

 

B) Přehled počtu zaměstnanců §6219 Ústavu  

 

2014 2015

limit limit

130 130

skutečnost předpoklad

7 7
Počet členů Rady Ústavu

Ukazatel

Počet zaměstnanců

Rok

 

Poznámka: Limit na rok 2014 obsahuje limit 2 systematizovaných míst určených pro realizační tým projektu 

v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost financovaný z prostředků rozpočtu EU. 

 

 

C) Přehled počtu zaměstnanců §6211 Archivu  

 

2014 2015

limit limit

127 157
Počet zaměstnanců

Ukazatel
Rok

 
 

 

D) Přehled výdajů na platy a OPPP kapitoly 355 

 

2015 2016 2017

Kč Kč Kč

VÝDAJE NA PLATY A OPPP 86 926 718 87 796 226 88 674 325

 Z TOHO:

    - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 55 379 267 55 933 060 56 492 390

    - Platy zaměstnanců ve služebním poměru 28 690 044 28 976 944 29 266 713

    - Ostatní platby za provedenou práci 2 857 407 2 886 222 2 915 222

      V TOM: 

           - Ostatní osobní výdaje 851 507 860 022 868 622

           - Platy předst. st. moci a někt. org. (platy Radních) 2 005 900 2 026 200 2 046 600

Návrh objemu prostředků na platy zaměstananců a 

ostatní platby za provedenou práci 
Ukazatel
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E) Přehled výdajů na platy a OPPP §6219 Ústav  

 

2015 2016 2017

Kč Kč Kč

VÝDAJE NA PLATY A OPPP 44 990 999 45 441 150 45 895 699

 Z TOHO:

    - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 42 428 265 42 852 548 43 281 073

    - Ostatní platby za provedenou práci 2 562 734 2 588 602 2 614 626

      V TOM: 

           - Ostatní osobní výdaje (OOV) 556 834 562 402 568 026

           - Platy předst. st. moci a někt. org. (platy Radních) 2 005 900 2 026 200 2 046 600

Návrh objemu prostředků na platy zaměstananců a 

ostatní platby za provedenou práci 
Ukazatel

 
 

 

F) Přehled výdajů na platy a OPPP §6211 Archivu  

 

2015 2016 2017

Kč Kč Kč

VÝDAJE NA PLATY A OPPP 41 935 719 42 355 076 42 778 626

 Z TOHO:

    - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 12 951 002 13 080 512 13 211 317

    - Platy zaměstnanců ve služebním poměru 28 690 044 28 976 944 29 266 713

    - Ostatní platby za provedenou práci 294 673 297 620 300 596

      V TOM: 

           - Ostatní osobní výdaje (OOV) 294 673 297 620 300 596

Návrh objemu prostředků na platy zaměstananců a 

ostatní platby za provedenou práci 
Ukazatel

 
 

 

G) Komentář k výdajům na platy a OPPP 

 

Objem výdajů kapitoly na platy a ostatní platby za provedenou práci (OPPP) na rok 2015 

činí po ukončení všech (šesti) „běhů“ v systému státní pokladny 86 926 718 Kč, z toho výdaje 

na platy a OPPP pro §6219 Ústav 44 990 999 Kč a pro §6211 Archiv 41 935 719 Kč.  

Pro §6219 Ústav se výdaje na platy a OPPP na rok 2015 skládají z výdajů na platy 

zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 42 428 265 Kč; výdajů na ostatní osobní výdaje 

556 834 Kč; platby představitelů státní moci a některých orgánů (platy Radních) ve výši 

2 005 900 Kč. 

Pro §6211 Archiv se výdaje na platy a OPPP na rok 2015 skládají z výdajů na platy 

zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 12 951 002 Kč, státních zaměstnanců ve správních 

úřadech ve výši 28 690 044 Kč a výdajů na ostatní osobní výdaje ve výši 294 673 Kč. Ve 

výdajích na platy je obsaženo Ministerstvem financí schválené navýšení výdajů na platy 

zaměstnanců Archivu nad rámec návrhu rozpočtu kapitoly pro zajištění agendy spojené 

s naplňováním zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje  

a odporu proti komunismu, účinného od 17. listopadu 2011 ve výši 9 145 848 Kč.   
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Počet systemizovaných míst pro kapitolu 355 je v rozpočtu stanoven ve výši 287 a 

průměrný plat na jednoho zaměstnance činí 24 410 Kč. Na Ústav je určeno 130 

systemizovaných míst s průměrným platem 27 198 Kč a na Archiv 157 systemizovaných míst 

s průměrným platem 22 102 Kč. 

   

2.2.2 Použití rozpočtu na ostatní běžné výdaje 

 

Při kalkulaci výdajů na zajištění běžného provozu Ústavu a Archivu se vycházelo 

z finančních prostředků, které kapitola 355 předložila v Návrhu rozpočtu kapitoly 355 pro rok 

2015 a dále pro zajištění výdajů na vlastní činnost kapitoly 355, ve smyslu ustanovení § 4 

 a § 13 zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu 

bezpečnostních složek a o změně některých zákonů a dále ve smyslu ustanovení § 6 zákona  

č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Dále se jedná o základní 

potřeby financování provozu a vlastních činností Ústavu a Archivu (energie, PHM, 

telekomunikační služby, odměny za užití duševního vlastnictví, nákup kancelářských potřeb, 

zabezpečení ostrahy budov Ústavu a Archivu, školení zaměstnanců apod.). 

 

 

A) Přehled ostatních běžných výdajů kapitoly 355 

 

schválený 

rozpočet

z ost. běž. 

výdajů

 návrh 

rozpočtu

z ost. běž. 

výdajů

Kč % Kč %

Ostatní běžné výdaje celkem 42 914 371 100,00 41 288 062 100,00

Z TOHO:

   - Odměny za užití duševního vlastnictví 921 283 2,15 3 890 000 9,42

   - Provoz 40 656 320 94,74 36 225 369 87,74

   - Neinvestiční transfery (včetně FKSP) 1 336 768 3,11 1 172 693 2,84

Ukazatel

Rok

2014 2015
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B) Přehled ostatních běžných výdajů §6219 Ústavu  

 

schválený 

rozpočet

z ost. běž. 

výdajů

návrh 

rozpočtu

z ost. běž. 

výdajů

Kč % tis. Kč. %

Ostatní běžné výdaje celkem 24 627 029 100,00 21 242 283 100,00

Z TOHO:

   - Odměny za užití duševního vlastnictví 871 283 3,54 3 850 000 18,12

   - Provoz 23 027 095 93,50 16 853 000 79,34

   - Neinvestiční transfery (včetně FKSP) 728 651 2,96 539 283 2,54

Ukazatel

Rok

2014 2015

 
 

 

C) Přehled ostatních běžných výdajů §6211 Archivu  

 

schválený 

rozpočet

z ost. běž. 

výdajů

návrh 

rozpočtu

z ost. běž. 

výdajů

Kč % Kč %

Ostatní běžné výdaje celkem 18 287 342 100,00 20 045 779 100,00

Z TOHO:

   - Odměny za užití duševního vlastnictví 50 000,00 0,27 40 000 0,20

   - Provoz 17 629 225 96,40 19 372 369 96,64

   - Neinvestiční transfery (včetně FKSP) 608 117 3,33 633 410 3,16

Ukazatel

Rok

2014 2015

 
 

 

D) Základní struktura rozpočtu provozních výdajů kapitoly 355 

 

schválený 

rozpočet

z provozních 

výdajů
návrh rozpočtu

z provozních 

výdajů

tis. Kč % tis. Kč %

Provozní výdaje kapitoly celkem 40 656 320 100,00 36 225 369 100,00

Z TOHO:

   Nákup materiálu 3 568 709 8,78 3 922 000 10,83

   Úroky a ostatní finanční výdaje 115 000 0,28 65 000 0,18

   Nákup vody, paliv a energie 7 990 000 19,65 6 965 000 19,23

   Nákup služeb 23 713 691 58,33 20 157 823 55,65

   Ostatní nákupy 5 098 920 12,54 5 035 546 13,90

   Poskyt. zál., jistiny, záruky a vl. úvěry 80 000 0,20 80 000 0,22

   Výdaje související s neinvestičními 

nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary
90 000 0,22 0 0,00

Ukazatel

Rok

2014 2015
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E) Základní struktura rozpočtu provozních výdajů §6219 Ústavu  

 

schválený 

rozpočet

z provozních 

výdajů
návrh rozpočtu

z provozních 

výdajů

tis. Kč % tis. Kč %

Provozní výdaje Ústavu celkem 23 027 095 100,00 16 853 000 100,00

Z TOHO:

   Nákup materiálu 1 558 709 6,77 1 150 000 6,82

   Úroky a ostatní fnanční výdaje 100 000 0,43 60 000 0,36

   Nákup vody, paliv a energie 3 505 000 15,22 3 400 000 20,17

   Nákup služeb 14 834 466 64,42 10 380 000 61,59

   Ostatní nákupy 2 948 920 12,81 1 783 000 10,58

   Poskyt. zál., jistiny, záruky a vl. úvěry 80 000 0,35 80 000 0,47

Ukazatel

Rok

2014 2015

 

 

F) Základní struktura rozpočtu provozních výdajů §6211 Archivu  

 

schválený 

rozpočet

z provozních 

výdajů
návrh rozpočtu

z provozních 

výdajů

tis. Kč % tis. Kč %

Provozní výdaje Archivu celkem 17 629 225 100,00 19 372 369 100,00

Z TOHO:

   Nákup materiálu 2 010 000 11,40 2 772 000 14,31

   Úroky a ostatní fnanční výdaje 15 000 0,09 5 000 0,03

   Nákup vody, paliv a energie 4 485 000 25,44 3 565 000 18,40

   Nákup služeb 8 879 225 50,37 9 777 823 50,47

   Ostatní nákupy 2 150 000 12,20 3 252 546 16,79

   Výdaje související s neinvestičními 

nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary
90 000 0,51 0 0,00

Ukazatel

Rok

2014 2015

 

2.2.3 Použití rozpočtu na kapitálové výdaje 

 
Rozboru s komentářem návrhu části rozpočtu kapitoly 355 je vzhledem ke svému 

významu a sledování programového financování (EDS/SMVS) věnována samostatná kapitola 

této zprávy (viz kapitola č. 3). 
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3 Výdaje na financování reprodukce majetku 

Na kapitálové výdaje vedené v Informačním systému programového financování 

EDS/SMVS je pro rok 2015 vyčleněno 5 376 000 Kč, z čehož celá částka připadá na Archiv.  

Archiv využije kapitálové výdaje na zateplení objektu v Praze na Branickém náměstí.  

 

A) Přehled financování reprodukce majetku kapitoly 355 

 

schválený 

rozpočet

z celkových 

výdajů
návrh rozpočtu

z celkových 

výdajů

Kč % Kč %

Kapitálové výdaje kapitoly celkem 5 900 000 3,74 5 376 000 3,30

Z TOHO:

Hmotný majetek 5 900 000 3,74 5 376 000 3,30

Nehmotný majetek 0 0,00 0 0,00

Programové financování celkem 5 900 000 3,74 5 376 000 3,30

Ukazatel

Rok

2014 2015

 
 

 

B) Přehled financování reprodukce majetku §6219 Ústav  

 

schválený 

rozpočet

z celkových 

výdajů
návrh rozpočtu

z celkových 

výdajů

Kč % Kč %

Kapitálové výdaje Ústavu celkem 500 000 0,56 0 0,00

Z TOHO:

Hmotný majetek 500 000 0,56 0 0,00

Nehmotný majetek 0 0,00 0 0,00

Programové financování celkem 500 000 0,56 0 0,00

Ukazatel

Rok

2014 2015

 
Pozn.: sloupec „z celkových výdajů“ v roce 2014 obsahuje vzorec s celkovým rozpočtem Ústavu včetně projektu 

Dějepis v 21. století, tj. včetně částky 3 705 763 Kč.  

 

 

C) Přehled financování reprodukce majetku §6211 Archivu  

 

schválený 

rozpočet

z celkových 

výdajů
návrh rozpočtu

z celkových 

výdajů

Kč % Kč %

Kapitálové výdaje Archivu celkem 5 400 000 7,81 5 376 000 6,59

Z TOHO:

Hmotný majetek 5 400 000 7,81 5 376 000 6,59

Nehmotný majetek 0 0,00 0 0,00

Programové financování celkem 5 400 000 7,81 5 376 000 6,59

Ukazatel

Rok

2014 2015
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D) Výdaje na financování programů evidovaných v EDS/SMVS 

 

 

2014 2015

155V01 5 900 000 5 376 000

Z TOHO:

155V011 2 500 000

155V012 3 400 000

155V02

Z TOHO:

155V022 5 376 000

Program

Rok

plán

Kč
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4  Návrh rozpočtu na rok 2015 a střednědobý výhled kapitoly 355 

na roky 2016 – 2017 

Střednědobý výhled kapitoly 355 vychází z unesení vlády ČR č. 437 ze dne 16. června 

2014, kterým byly schváleny objemy příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu a státních 

fondů na léta 2015 – 2017. Níže uvedené objemy prostředků zobrazují výši prostředků 

zadanou ve státní pokladně po proběhnutí všech šesti „běhů“ (v rozpočtovém systému IISSP), 

kterými se postupně měnila jejich výše.  

Kapitola 355 rozdělila tyto přidělené prostředky do dvou základních výdajových bloků, a 

to do bloku „A – Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium 

totalitních režimů“ (dále jen „Blok A“) a do bloku „B – Výdaje na zabezpečení plnění 

úkolů Archivu bezpečnostních složek“ (dále jen „Blok B“). Tyto výdajové bloky se 

následně dělí do výdajových okruhů.  

 

A) Rozpočet Kapitoly 355 v členění na výdajové bloky 

 

Rozpočet Kapitoly 355 v členění na výdajové bloky 

Rok 

2 015 2 016 2 017 

Kč Kč Kč 

Celkové příjmy za kapitolu 0 0 0 

Z TOHO: - §6219 Ústav pro studium totalitních režimů 0 0 0 

                 - §6211 Archiv bezpečnostních složek 0 0 0 

Celkové výdaje za kapitolu 163 145 865 161 943 965 163 129 110 

Z TOHO: - §6219 Ústav pro studium totalitních režimů 81 530 222 82 637 666 83 251 048 

                 - §6211 Archiv bezpečnostních složek 81 615 643 79 306 299 79 878 062 

 

4.1 „Blok A“ Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro 

studium totalitních režimů 

 

     Návrh rozpočtu výdajů §6219 Ústav pro studium totalitních režimů obsahuje jeden 

základní výdajový blok, a to blok „A – Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního 

Ústavu pro studium totalitních režimů“ (dále jen „Blok A“), který bude v návrhu zákona  

o státním rozpočtu veden jako specifický ukazatel Ústavu.  
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„Blok A“ 

Zkoumání a připomínání důsledků činnosti zločineckých organizací založených na 

komunistické a nacistické ideologii, které v letech 1938-1945 a 1948-1989 prosazovaly 

potlačování lidských práv a odmítaly principy demokratického státu včetně ekonomického  

a provozního zabezpečení této činnosti. 

 

Blok A se skládá z následujících výdajových okruhů: 

 

Aa - Ekonomické a provozní zabezpečení ÚSTR 

Provádění ekonomických a provozních činností pro vlastní plnění úkolů Ústavu. V rámci 

těchto činností jsou vynakládány výdaje na platy vč. příslušenství, výdaje na nákup materiálu, 

výdaje na nákup vody, paliv a energie, výdaje na nákup služeb, výdaje na ostatní nákupy, 

výdaje na ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, výdaje na náhrady 

placené obyvatelstvu, výdaje na investiční nákupy a související výdaje. 

 

Ab - Podpůrné zabezpečování aktivit ÚSTR 

Zabezpečování administrativních a právních služeb v působnosti Kanceláře Ústavu  

v souvislosti s řádným naplňováním zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních 

režimů v souladu s § 4 zákona, který stanovuje zabezpečování úkolů Ústavu. 

 

Ac - Badatelské, dokumentační a vzdělávací činnosti ÚSTR 

Činnost v oblasti výzkumu, dokumentace, popularizace a vzdělávání je tematicky 

zaměřená na období dvou nedemokratických režimů v českých zemích, tedy období 

nacistického protektorátu za II. světové války a komunistického režimu z let 1948-1989 a 

jejich kořenů a souvislostí. Vychází z plnění badatelských, dokumentačních, vzdělávacích a 

popularizačních úkolů stanovených zákonem č. 181/2007 Sb. Ve výzkumné oblasti obohacuje 

vědeckou diskusi o poznatky a souvislosti komunistické a nacistické totality. Dokumentační 

projekty tyto režimy zkoumají v jejich proměnách zejména z hlediska jejich obětí a jejich 

represivních opor. Popularizační projekty přinášejí vědecké a dokumentační výsledky širší 

veřejnosti. Vzdělávací a didaktické projekty přinášejí výuce týkající se moderních dějin 

konceptuální i praktické podněty pro zkvalitnění pedagogického procesu na primárním, 

sekundárním i terciárním stupni. Mezi příjemce výkonů této množiny projektů patří 

především odborná veřejnost v oblasti historie, společenských a humanitních věd, odborná 

školní veřejnost, žáci a studenti a také nejširší veřejnost. 
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Ad - Ediční a výstavní činnosti a komunikační platformy ÚSTR 

Realizace činností vyplývajících z odstavce f), g) a h) a částečně c) § 4 zákona č. 

181/2007 Sb. ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu 

bezpečnostních složek a o změně některých zákonů. 

 

Ae - Informatika a digitalizace ÚSTR 

Realizace činností, úkolů a potřeb spojených s řádným provozem informačních  

a komunikačních technologií organizace, včetně povinností vyplývajících ze zákona  

č. 181/2007 Sb. a platných technických norem. Řízení informačních aktiv organizovaným 

způsobem, který usnadňuje neustálé zdokonalování a úpravy ve vztahu ke stávajícím 

organizačním cílům a prostředí. 

 

Af - Projekty z EU a jiné 

Využívání prostředků z případných schválených projektů spolufinancovaných z EU  

a dotačních programů.  

 

A) Objem prostředků pro jednotlivé výdajové okruhy bloku „A“  

 

Členění výdajového bloku §6219 Ústav pro studium 

totalitních režimů na výdajové okruhy 

Rok 

2 015 2 016 2 017 

Kč Kč Kč 

Blok A: Výdajové okruhy §6219 Ústav pro studium 

totalitních režimů 
81 530 222 82 637 666 83 251 048 

Aa - Ekonomické a provozní zabezpečení ÚSTR 71 240 388 72 342 264 72 950 022 

Ab - Podpůrné zabezpečování aktivit ÚSTR 1 459 834 1 465 402 1 471 026 

Ac - Badatelské, dokumentační a vzdělávací činnosti ÚSTR 1 850 000 1 850 000 1 850 000 

Ad - Ediční a výstavní činnosti a komunikační platformy 

ÚSTR 
3 250 000 3 250 000 3 250 000 

Ae - Informatika a digitalizace ÚSTR 3 730 000 3 730 000 3 730 000 

Af - Projekty z EU a jiné 0 0 0 

 

4.2 „Blok B“ Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních 

složek 

 

Návrh rozpočtu výdajů § 6211 Archivu obsahuje jeden základní výdajový blok, a to blok  

B – „Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek“ (dále jen 

„Blok B“), který bude v návrhu zákona o státním rozpočtu veden jako specifický ukazatel 

Archivu.  
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„Blok B“ 

Vědecká a výzkumná činnost v oblasti archivnictví a dějin bezpečnostních složek včetně 

ekonomického a provozního zabezpečení této činnosti. 

Poskytovat veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zpřístupňovat a zveřejňovat 

dokumenty a archiválie. Péče a ošetřování archiválií včetně digitalizace, výzkumná a 

publikační činnost, pořádání seminářů a spolupráce na výstavách a odborných konferencích. 

Prohlubování vzájemné spolupráce s partnerskými zahraničními organizacemi ve smyslu 

ustanovení § 13 zákona 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu 

bezpečnostních složek a o změně některých zákonů. 

 

Blok B se skládá z následujících výdajových okruhů: 

 

Ba – Archivní činnost  

Zabezpečení ekonomických a provozních činností pro vlastní plnění úkolů Archivu. 

V rámci těchto činností jsou vynakládány běžné výdaje: na platy vč. příslušenství, výdaje na 

nákup materiálu, výdaje na nákup vody, paliv a energie, výdaje na nákup služeb, výdaje na 

ostatní nákupy, výdaje na náhrady placené obyvatelstvu, výdaje na investiční nákupy a 

související výdaje a ostatní běžné výdaje.  

Kapitálové výdaje na investiční majetek, jejichž nákup není financován z fondů EU. 

Zkvalitnění vědecké a publikační činnosti formou: 

- Výměny zkušeností v odborných otázkách, vědeckém bádání a využívání archiválií. 

- Přípravy článků a studií pro vydání Sborníku Archivu a dalších sborníků z odborných 

konferencí organizovaných Archivem nebo na jejichž organizaci se Archiv podílel. 

Zabezpečení činností kanceláře ředitele Archivu. Zastupování organizace v jednání před 

soudy, a to zejména v oblasti ochrany osobnosti v souvislosti se zákonem č. 181/2007 Sb.  

a související právní úkony na základě zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění 

pozdějších předpisů. Zabezpečení vzdělávání zaměstnanců formou vzdělávacích kurzů  

s ukončením získání certifikace v souladu s efektivním výkonem práce s potřebnou 

odborností. 

Zpřístupňování a zveřejňování dokumentů dle zákona o zpřístupnění svazků, vzniklých 

činností StB a podle zákona o archivnictví a spisové službě. Poskytování pomoci a informací 

státním orgánům příslušným k bezpečnostnímu řízení, k šetření podle zákona o ochraně 

utajovaných informací, zpravodajským službám ČR a orgánům činným v trestním řízení. 
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Vyhledávání dokumentů pro potřeby státních orgánů a územních samosprávných celků, 

právnických i fyzických osob. Pořizování kopií a opisů. Naplňování zákona č. 499/2009 Sb.  

o archivnictví a spisové službě v platném znění, zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zákona č. 140/1996 Sb. o zpřístupnění 

svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti. 

Poskytování pomoci a informací státním orgánům příslušným k bezpečnostnímu řízení, 

k šetření podle zákona o ochraně utajovaných informací, zpravodajským službám ČR  

a orgánům činným v trestním řízení. Vyhledávání dokumentů pro potřeby státních orgánů  

a územních samosprávných celků, právnických i fyzických osob. Pořizování kopií a opisů. 

Naplňování zákona č. 499/2009 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění, zákona  

č. 255/1946 Sb. o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných 

účastnících národního odboje za osvobození, zákona č. 357/2005 Sb. o ocenění účastníků 

národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. 

Administrativní činnost v souvislosti s archivní prací. Provádění inventury archiválií. 

Výběr archiválií ve skartačním řízení, péče o archiválie bezpečnostních složek a jejich 

ochrana. Konzervování a restaurování archiválií. Řešení úkolů souvisejících s konzervováním 

archiválií a ověřování nových metod a materiálů používaných v konzervátorské  

a restaurátorské praxi. Preventivní péče, vyhodnocování hygienického režimu depozitních 

prostor, posuzování fyzického stavu archiválií. Příprava archiválií pro digitalizaci. 

Naplňování zákona 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu. 

 

Bb – Projekty financované z EU a jiné 

Využívání projektů spolufinancovaných z EU a dotačních programů k zajištění péče  

o investiční majetek Archivu, se kterým má právo hospodařit, a k financování činností 

Archivu.   

 

A) Objem prostředků pro jednotlivé výdajové okruhy bloku „B“ 

 

Členění výdajového bloku §6211 Archiv bezpečnostních 

složek na výdajové okruhy 

Rok 

2 015 2 016 2 017 

Kč Kč Kč 

Blok B: Výdajové okruhy §6211 Archiv bezpečnostních 

složek 
81 615 643 79 306 299 79 878 062 

Ba - Archivní činnost 81 615 643 79 306 299 79 878 062 

Bb - Projekty financované z EU a jiné 0 0 0 

 



Ústav pro studium totalitních režimů (355)  Návrh rozpočtu na rok 2014 

 

- 22 - 

 

Závěr 

Návrh rozpočtu pro rok 2015 vychází ze směrných čísel, která byla schválena unesením 

vlády ČR č. 437 ze dne 16. června 2014, kterým byly schváleny objemy příjmů a výdajů 

kapitol státního rozpočtu a státních fondů na léta 2015 – 2017 a dále z usnesení vlády ČR 

č. 769 ze dne 22. září 2014. 

Kapitola 355 vycházela při sestavování svého rozpočtu na rok 2015 zejména 

z povinností, které jí ukládá zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů  

a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů. Při sestavování rozpočtu 

bylo rovněž přihlédnuto k zákonu č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti 

komunismu, ze kterého vyplývá pro kapitolu 355 nutnost zajištění odborných činností, 

zejména potom vydávat odborná stanoviska Archivu bezpečnostních složek, popřípadě  

i Ústavu pro studium totalitních režimů. 

Při strukturování finančních prostředků se vycházelo ze zkušeností získaných během 

dosavadní činnosti kapitoly 355 a z potřeb, které je nezbytně nutné zajistit pro řádný chod 

provozu všech složek kapitoly 355, zejména zajištění finančních prostředků na nákup energií, 

telekomunikačních služeb, ostatních služeb a prostředků na opravy a udržování stávajícího 

majetku, se kterým kapitola 355 hospodaří. 

Ústav i Archiv svými výstupy oslovují širokou i odbornou veřejnost bez rozdílu 

v jakémkoliv ohledu. Ve vnitřních politikách klademe důraz na nediskriminační opatření, 

které se týkají zejména vyváženého genderového profilu kmenových zaměstnanců a vytváření 

dobrých podmínek pro slaďování osobního a profesního života. 



13. jednání Rady ÚSTR v roce 2014 
Bod 3: Kontrola úkolů                                                                                               předkládá: Jakub Stránský 
 

Harmonogram zavedení opatření  

navržených Komisí pro kontrolu procesu digitalizace 
 

Návrh komise na opatření:  

 

1) Nově vymezit vztah Ústavu a Archivu  

- nová smluvní úprava vztahů  - T: 30. 11. 2014 

- zavedení dílčích úprav směrnic pro přechodové období -  T: 31. 12. 2014 

- nové směrnice a metodiky včetně implementace digitalizačních standardů - T: 1. 4. 

2014 

- zkušební provoz dle nových pravidel  - T: 31. 5. 2014 

- úprava a definitivní nastavení nových pravidel  - T: 30. 6. 2014  

 

2) Implementovat vyspělé digitalizační standardy 

- viz 1) 

 

3) Komplexně posoudit, co s již hotovými digitalizáty 

- zřízení pracovních skupiny pro posouzení výsledků dosavadní digitalizace -  T: 30. 11. 

2014  

- definice způsobu kontroly jednotlivých částí  - T: 28. 2. 2014 

- realizace kontrol  - termín vzhledem k rozsahu (30 mil. skenů) nelze určit 

 

4) Aktivně rozvíjet elektronický archiv (EA) 

- vyřazení LiveLinku -  T: 31. 12. 2014 

- vytvoření nástroje pro logicky strukturované zařazení digitalizovaných archivních 

fondů v úložišti  - T: 31. 1. 2015 

- migrace souborů dočasného uložiště do databázové struktury -  T: 30. 6. 2015 

- zkušební zprovoznění dálkového přístupu (pokud nedojde ke změně legislativy)  

-  T: 30. 6. 2015 

- navázání stávajících digitalizátů na novou strukturu  - T: 31. 12. 2015 

- zprovoznění elektronického archivu jako jediného místa určeného pro zpřístupňování 

badatelům  - T: 1. 1. 2016 

 

5) Pořídit chybějící digitalizační techniku: 

- analýza potřeb Ústavu a Archivu – T: 31. 12. 2014 

- doplnění potřebné techniky T – 30. 6. 2015 (v závislosti na rozpočtových možnostech 

kapitoly) 

 

6) Vypracovat nové metodiky, směrnice  a realizační smlouvu mezi Ústavu  a Archivu 

- viz 1) 
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