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Úvod 

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

základě 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. Ministerstvem 

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

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

Archivu bezpečnostních složek (dále jen „Archiv“). 

Ústav je organizační složkou státu, do jejíž činnosti lze zasahovat pouze na základě 

zákona. Archiv bezpečnostních složek  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 režimů a o Archivu bezpečnostních složek 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 

složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací 

založených na její ideologii, 

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

totalitní moci, dokumentování účasti domácích a zahraničních osob na podpoře 

komunistického režimu a odporu proti němu, 

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

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

pronásledování i odporu, 

d) převedení bez zbytečného odkladu převzatých dokumentů 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. 



                                                                                                          Závěrečný účet za rok 2008 

Ústav pro studium totalitních režimů (355) - 3 - 

g) zpřístupňování a zveřejňování dokumentů a archiválií týkajících se bezpečnostních 

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

podle zákona o archivnictví a spisové službě, 

i) 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 službám České republiky k plnění 

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

j) kontrolování výkonu spisové služby u Ústavu, 

k) provádění výběru archiválií ve skartačním řízení u Ústavu a u držitelů dokumentů 

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

tyto dokumenty, 

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

nebo Archivu darem nebo ke koupi, 

m) pečování o archiválie bezpečnostních složek 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 režimů za rok 2008 -  rozpočet po změnách, skutečnost k 31. prosinci 

2008 a procento plnění k rozpočtu po změnách: 

 

Kapitola: 355 – Ústav pro studium totalitních režimů                   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     1 029,61    

   Výdaje celkem 0020 163 000  183 793,00  183 567,57  99,88  

Specifické ukazatele - příjmy 

  
 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy 

 a přijaté transfery celkem 5501     1 029,61    

Specifické ukazatele - výdaje 

  

 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů 

 Ústavu pro studium totalitních režimů  

 celkem  5502 163 000  183 793,00  183 567,57  99,88  

Průřezové ukazatele 

  

 Platy zaměstnanců a ostatní 

 platby za provedenou práci 5503 76 594  78 682,00  78 179,76  99,36  

  

 Povinné pojistné placené  

 zaměstnavatelem 
1)

 5504 26 538  26 158,00  26 040,53  99,55  

  

 Převod fondu kulturních 

 a sociálních potřeb 5505 1 474  1 427,00  1 426,99  100,00  

  

 Platy zaměstnanců v pracovním        

poměru     5506 73 644  71 274,00  71 274,00  100,00  

  

 Zajištění přípravy na krizové situace 

 podle zákona č. 240/2000 Sb. 5507 180  180,00  21,30  11,83  
1) 

 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 2008 rozpočtované příjmy s tím, že všechny příjmy, které 

během roku 2008 vybere, odvede do státního rozpočtu. Kapitola 355 vykázala ke konci roku 

2008 příjmy ve výši 1 029,61 tis. Kč, z toho Ústav vykázal příjmy ve výši 900,59 tis. Kč a 

Archiv vykázal příjmy ve výši 129,02 tis. Kč. Struktura příjmů podle jednotlivých položek 

rozpočtové skladby je uvedena v následujících tabulkách: 

 

Celkový přehled příjmů kapitola 355 

 

Ukazatel schválený po změnách

Příjmy kapitoly celkem 0,00 0,00 1 029,61

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 124,09

2141 - Příjmy z úroků 0,00 0,00 1,50

2143 - Realizované kurzové zisky 0,00 0,00 17,94

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 98,93

4132 - Převody z ostatních vl. fondů 0,00 0,00 1,27

4135 - Převody z rezervních fondů 0,00 0,00 785,88

Rozpočet 2008 (tis. Kč)
skutečnost 2008                      

(v tis. Kč)

 
 

 
Celkový přehled příjmů Ústav 

 

Ukazatel schválený po změnách

Příjmy kapitoly celkem 0,00 0,00 900,59

2141 - Příjmy z úroků 0,00 0,00 1,13

2143 - Realizované kurzové zisky 0,00 0,00 17,94

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 94,40

4132 - Převody z ostatních vl. fondů 0,00 0,00 1,24

4135 - Převody z rezervních fondů 0,00 0,00 785,88

Rozpočet 2008 (tis. Kč)
skutečnost 2008                      

(v tis. Kč)

 
 

 
Celkový přehled příjmů Archiv 

 

Ukazatel schválený po změnách

Příjmy kapitoly celkem 0,00 0,00 129,02

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 124,09

2141 - Příjmy z úroků 0,00 0,00 0,37

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 4,53

4132 - Převody z ostatních vl. fondů 0,00 0,00 0,03

Rozpočet 2008 (tis. Kč)
skutečnost 2008                      

(v tis. Kč)
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3.2 Výdaje 
           

Struktura výdajů rozpočtu kapitoly 355 vychází ze schváleného zákona č. 360/2007 Sb., o 

státním rozpočtu České republiky na rok 2008, kterým bylo stanoveno, že kapitola 355 bude 

roce 2008 hospodařit s finančními prostředky ve výši 163 000 tis. Kč. V návaznosti na úpravu 

delimitačního protokolu z 31. 1. 2008 mezi kapitolou 355 a kapitolou 307 – Ministerstvo 

obrany došlo ke snížení rozpočtu kapitoly 355 o částku ve výši 86 tis. Kč. V květnu 2008 

došlo na základě žádosti kapitoly 355 k navýšení finančních prostředků o částku ve výši 

19 000 tis. Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa – Vládní rozpočtová rezerva. 

V srpnu 2008 došlo, po podepsání delimitačního protokolu, k vyrovnání mezi kapitolou 355 a 

kapitolou 314 - Ministerstvo vnitra s tím, že byl navýšen rozpočet kapitoly 355 o částku ve 

výši 1 879 tis. Kč. Po všech rozpočtových změnách hospodařila kapitola 355 v roce 2008 

s finančními prostředky ve výši 183 793 tis. Kč.  

Upravený rozpočet výdajů nebyl v žádné oblasti překročen a nevyčerpané finanční 

prostředky státního rozpočtu ve výši 1 011,31 tis. Kč budou v souladu s § 47 zákona č. 

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

vyčerpány v roce  2009 s tím, že na Ústav připadají finanční prostředky ve výši 541,65 tis. Kč 

a na Archiv připadají finanční prostředky ve výši 469,66 tis. Kč 

Všechny výdaje hrazené z prostředků státního rozpočtu byly použity 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 předběžné řídící kontrole tak, aby nedošlo k přečerpání finančních 

prostředků jednotlivých závazných ukazatelů. 

Celkový přehled výdajů je uveden v následujících tabulkách: 
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Celkový přehled výdajů kapitoly 355 

 

schválený upravený

Kapitálové výdaje celkem 7 908,00 17 508,00 17 490,48 99,90

Běžné výdaje celkem 155 092,00 166 285,00 166 077,09 99,87

v tom   osobní výdaje 104 606,00 106 267,00 105 647,28 99,42

              v tom platy 73 644,00 71 274,00 71 274,00 100,00

                         OPPP 768,00 2 999,00 2 782,81 92,79

                         platy Rady 2 182,00 2 182,00 1 896,40 86,91

                         odstupné 0,00 2 227,00 2 226,55 99,98

                         povinné pojistné placené 26 538,00 26 158,00 26 040,53 99,55

                        FKSP 1 474,00 1 427,00 1 426,99 100,00

Ostatní běžné výdaje celkem vč. RF 50 486,00 60 018,00 60 429,81 100,69

Výdaje celkem 163 000,00 183 793,00 183 567,57 99,88

Rozpočet 2008 (tis. Kč.) Skutečnost 

2008 (tis. Kč)
Ukazatel % plnění

 
 

Celkový přehled výdajů Ústavu 

 

schválený upravený

Kapitálové výdaje celkem 4 100,00 13 554,00 13 458,82 99,30

Běžné výdaje celkem 87 785,08 97 427,53 97 291,86 99,86

v tom   osobní výdaje 60 014,78 54 708,18 54 422,57 99,48

              v tom platy 41 500,00 35 999,46 35 999,46 100,00

                         OPPP 384,00 2 149,50 2 149,50 100,00

                        platy Rady 2 182,00 2 182,00 1 896,40 86,91

                        povinné pojistné placené 15 118,78 13 655,72 13 655,72 100,00

                        FKSP 830,00 721,50 721,49 100,00

Ostatní běžné výdaje celkem vč. RF 27 770,30 42 719,35 42 869,29 100,35

Výdaje celkem 91 885,08 110 981,53 110 750,68 99,79

Rozpočet 2008 (tis. Kč.) Skutečnost 

2008 (tis. Kč)
Ukazatel % plnění

 
 

Celkový přehled výdajů Archivu 

 

schválený upravený

Kapitálové výdaje celkem 3 908,00 3 954,00 4 031,66 101,96

Běžné výdaje celkem 67 206,92 68 857,47 68 785,23 99,90

v tom   osobní výdaje 44 591,22 51 558,82 51 224,71 99,35

              v tom platy 32 144,00 35 274,54 35 274,54 100,00

                         OPPP 384,00 849,50 633,31 74,55

                         odstupné 0,00 2 227,00 2 226,55 99,98

                         povinné pojistné placené 11 419,22 12 502,28 12 384,81 99,06

                        FKSP 644,00 705,50 705,50 100,00

Ostatní běžné výdaje celkem vč. RF 22 615,70 17 298,65 17 560,52 101,51

Výdaje celkem 71 114,92 72 811,47 72 816,89 100,01

Rozpočet 2008 (tis. Kč.) Skutečnost 

2008 (tis. Kč)
Ukazatel % plnění
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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 když je účetně vykazován v rámci běžných výdajů. 

 

Struktura zaměstnanců  

Kapitola 355 disponuje  počtem 273 systemizovaných pracovních míst, z toho Ústav 

disponuje se 135 systemizovanými pracovními místy a Archiv disponuje se 138 

systemizovanými pracovními místy. Při přepočtu na 11/12 roku 2008 je tento počet stanoven 

na 252 systemizovaných pracovních míst. Počty zaměstnanců a rozdělení podle jednotlivých 

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

mužů a žen zaměstnávaných Ústavem a Archivem: 

 

A) Přehled počtu zaměstnanců kapitoly 355 

 

limit skutečnost

Zaměstnanci 252 223

předpoklad skutečnost

7 6
Rada Ústavu

Ukazatel 2008

Rok

 
 

 

B) Přehled počtu zaměstnanců Ústavu 

 

limit skutečnost

Zaměstnanci  125 103

předpoklad skutečnost

7 6
Rada Ústavu

Ukazatel 2008

Rok

 
 

 

C) Přehled počtu zaměstnanců Archivu 

 

limit počet

Zaměstnanci              127 120

Ukazatel 2008

Rok
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Genderová statistika 

 

Kapitola 355 

 

Stav zaměstnanců ke 31. 12. 2008 264 

z toho: 

žen 141 

mužů 123 

 

 

47%

53%

muži

ženy

 
 

Platové třídy - kapitola 355
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Ústav 

 

Stav zaměstnanců ke 31. 12. 2008 134 

z toho: 

žen 64 

mužů 70 

 

 

52%

48% muži

ženy

 
 

Platové třídy - Ústav pro studium totalitních režimů
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Archiv 

 

Stav zaměstnanců ke 31. 12. 2008 130 

z toho: 

žen 77 

mužů 53 

 

 

41%

59%

muži

ženy

 
 

Platové třídy - Archiv bezpečnostních složek
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D) Přehled výdajů na platy zaměstnanců kapitoly 355 

 

Výdaje na platy a OPPP včetně 

příslušenství, bez FKSP
3 176,00 2 762,77 104 840,00 104 220,29 3 772,31

z toho

                 výdaje na platy a OPPP 2 449,00 2 174,60 78 682,00 78 179,76 3 595,13

v tom

                platy zaměstnanců 1 205,00 1 204,30 71 274,00 71 274,00 5 918,29

                OPPP 1 244,00 970,30 7 408,00 6 905,76 711,71

z toho

                platy Rady Ústavu 364,00 133,50 2 182,00 1 896,40 1 420,52

                odstupné 0,00 0,00 2 227,00 2 226,55

Pojistné placené zaměstnavatelem 727,00 588,17 26 158,00 26 040,53 4 427,38

Převod do FKSP 24,00 23,98 1 427,00 1 426,99 5 950,75

Výdaje na platy a OPPP včetně 

příslušenství a FKSP
3 200,00 2 786,75 106 267,00 105 647,28 3 791,06

Skutečnost 

2008                  

(tis. Kč)

Skutečnost 

2008/2007 

(%)

Ukazatel

Rozpočet po 

změnách 2007 

(tis. Kč)

Skutečnost 

2007              

(tis. Kč)

Rozpočet po 

změnách 2008 

(tis. Kč)

Skutečnost plnění 2008/2007 (%) není vyplněna u údaji, které v roce 2007 vykazovaly nulu 

 

E) Přehled výdajů na platy zaměstnanců Ústavu 

 

Výdaje na platy a OPPP včetně 

příslušenství, bez FKSP
491,40 180,60 53 986,68 53 701,08 29 734,82

z toho

výdaje na platy a OPPP 364,00 133,50 40 330,96 40 045,36 29 996,52

v tom

                platy zaměstnanců 0,00 0,00 35 999,46 35 999,46

                OPPP 364,00 133,50 4 331,50 4 045,90 3 030,64

z toho

                OPPP - účelově vázané 0,00 0,00 950,00 950,00

                platy Rady Ústavu 364,00 133,50 2 182,00 1 896,40 1 420,52

Pojistné placené zaměstnavatelem 127,40 47,10 13 655,72 13 655,72 28 993,04

Převod do FKSP 0,00 0,00 721,50 721,49

Výdaje na platy a OPPP včetně 

příslušenství a FKSP
491,40 180,60 54 708,18 54 422,57 30 134,31

Skutečnost 

2008                 

(tis. Kč)

Skutečnost 

2008/2007 

(%)

Ukazatel

Rozpočet po 

změnách 2007 

(tis. Kč)

Skutečnost 

2007                    

(tis. Kč)

Rozpočet po 

změnách 2008 

(tis. Kč)

Skutečnost plnění 2008/2007 (%) není vyplněna u údaji, které v roce 2007 vykazovaly nulu 
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F) Přehled výdajů na platy zaměstnanců Archivu 

Výdaje na platy a OPPP včetně 

příslušenství, bez FKSP
2 684,60 2 582,16 50 853,32 50 519,21 1 956,47

z toho

             výdaje na platy a OPPP 2 085,00 2 041,10 38 351,04 38 134,40 1 868,33

v tom

            platy zaměstnanců 1 205,00 1 204,30 35 274,54 35 274,54 2 929,05

            OPPP 880,00 836,80 3 076,50 2 859,86 341,76

z toho

            odstupné 0,00 0,00 2 227,00 2 226,55

Pojistné placené zaměstnavatelem 599,60 541,06 12 502,28 12 384,81 2 288,99

Převod do FKSP 24,00 23,99 705,50 705,50 2 940,81

Výdaje na platy a OPPP včetně 

příslušenství a FKSP
2 708,60 2 606,15 51 558,82 51 224,71 1 965,53

Skutečnost 

2008                

(tis. Kč)

Skutečnost 

2008/2007 

(%)

Ukazatel

Rozpočet po 

změnách 2007 

(tis. Kč)

Skutečnost 

2007              

(tis. Kč)

Rozpočet po 

změnách 2008 

(tis. Kč)

 Skutečnost plnění 2008/2007 (%) není vyplněna u údaji, které v roce 2007 vykazovaly nulu 
 

Seskupení položek 50 – Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné. 

 

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 v celkové výši 104 840 tis. Kč byly čerpány finanční 

prostředky ve výši 104 220,29 tis. Kč tj. 99,41 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve 

výši 53 986,68 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 53 701,08 tis. Kč tj. 

99,47 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 50 853,32 tis. Kč, ze kterého vyčerpal 

finanční prostředky ve výši 50 519,21 tis. Kč tj. 99,34  %.  

- podseskupení položek 501 – Platy 

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 71 274 tis. Kč byly čerpány finanční 

prostředky ve výši 71 274 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 

35 999,46 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 35 999,46 tis. Kč tj. 100% 

a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 35 274,54 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční 

prostředky ve výši 35 274,54 tis. Kč tj. 100 %.  

- podseskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci 

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 7 408 tis. Kč byly čerpány finanční 

prostředky ve výši 6 905,76 tis. Kč tj. 93,22 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve 

výši 4 331,50 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 4 045,90 tis. Kč tj. 

93,41 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 3 076,50 tis. Kč, ze kterého vyčerpal 

finanční prostředky ve výši 2 859,86 tis. Kč tj. 92,96 %.  

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

poměr, byly v rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 2 999 tis. Kč čerpány na 

výpomocné činnosti ve výši 2 782,41 tis. Kč tj. 92,78 %, z toho Ústav měl rozpočet po 

změnách ve výši 2 149,50 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 
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2 149,06 tis. Kč tj. 99,98 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 849,50 tis. Kč, ze 

kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 630,31 tis. Kč tj. 74,20 %. Ústav disponoval 

účelově vázanými prostředky na ostatní osobní výdaje ve výši 950 tis. Kč, které byly 

vyčerpány na 100%. 

- platy představitelů státní moci a některých orgánů byly v rozpočtu po změnách ve výši 2 

182 tis. Kč čerpány ve výši 1 896,40 tis. Kč na 86,91 %, 

- odstupné bylo v rozpočtu po změnách ve výši 2 227 tis. Kč a z této částky byly vyčerpané 

finanční prostředky ve výši 2 226,55 tis. Kč tj. 99,98 %. 

- podseskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 26 158 tis. Kč byly vyčerpány finanční 

prostředky ve výši 26 040,53 tis. Kč tj. 99,55 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve 

výši 13 655,72 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 13 655,72 tis. Kč tj. 

100 % a Archiv měl rozpočet pozměnách ve výši 12 502,28 tis. Kč, ze kterého vyčerpal 

finanční prostředky ve výši 12 384,81 tis. Kč tj. 99,06 %. 

 

3.4 FKSP 
 

Fond kulturních a sociálních potřeb byl během roku 2008 průběžně 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 se směrnicí o zásadách čerpání fondu 

kulturních a sociálních potřeb.  

 

3.5 Kapitálové výdaje 

 
Kapitálové výdaje byly během roku 2008 čerpány na akce, které byly předem 

zaregistrované v IS programového financování (ISPROFIN). Jednalo se o jeden program       

č. 155 010 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústavu pro studium totalitních 

režimů a Archivu bezpečnostních složek“ a dva jeho podprogramy č. 155 011 „Pořízení, 

obnova a provozování ICT Ústavu pro studium totalitních režimů“ a 155 012 „Reprodukce 

majetku Ústavu pro studium totalitních režimů“. V roce 2008 se realizovaly výdaje položek 

6111, 6119, 6121,  6122, 6123 a 6125.       

Přehled kapitálových výdajů je uveden v následujících tabulkách: 
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Přehled financování reprodukce majetku kapitoly 355 

 

Kapitálové výdaje kapitoly celkem 2 002,00 1 922,36 17 508,00 17 490,48 909,84

z toho

             nehmotný majetek 389,99 389,99 3 181,10 3 180,20 815,46

             hmotný majetek 1 612,01 1 532,37 14 326,90 14 230,64 928,67

             čerpání z RF 79,64

Skutečnost 

2008/2007 

(%)

Ukazatel

Rozpočet po 

změnách 2007 

(tis. Kč)

Skutečnost 

2007                 

(tis. Kč)

Rozpočet po 

změnách 

2008                 

(tis. Kč)

Skutečnost 

2008                  

(tis. Kč)

 
 
Přehled financování reprodukce majetku Ústavu 

 

Kapitálové výdaje Ústavu celkem 0,00 0,00 13 554,00 13 458,82

z toho

             nehmotný majetek 0,00 0,00 2 108,10 2 108,01

             hmotný majetek 0,00 0,00 11 445,90 11 350,81

             čerpání z RF

Skutečnost 

2008/2007 

(%)

Ukazatel

Rozpočet po 

změnách 2007 

(tis. Kč)

Skutečnost 

2007              

(tis. Kč)

Rozpočet po 

změnách 

2008               

(tis. Kč)

Skutečnost 

2008                 

(tis. Kč)

 
Skutečnost plnění 2008/2007 (%) není vyplněna u údaji, které v roce 2007 vykazovaly nulu 

 
Přehled financování reprodukce majetku Archivu 

 

Kapitálové výdaje Archivu celkem 2002,00 1922,36 3954,00 4031,66 209,72

z toho

             nehmotný majetek 389,99 389,99 1073,00 1072,19 274,93

             hmotný majetek 1612,01 1532,37 2881,00 2879,83 187,93

             čerpání z RF 79,64

Skutečnost 

2008/2007 

(%)

Ukazatel

Rozpočet po 

změnách 2007 

(tis. Kč)

Skutečnost 

2007            

(tis. Kč)

Rozpočet po 

změnách 

2008              

(tis. Kč)

Skutečnost 

2008             

(tis. Kč)

 
 

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 17 508 tis. Kč byly vyčerpány finanční 

prostředky ve výši 17 490,48 tis. Kč tj. 99,90 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve 

výši 13 554 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 13 458,82 tis. Kč tj. 99,30 

% a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 3 954 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční 

prostředky ve výši 4 031,66 tis. Kč (tato částka v sobě zahrnuje částku ve výši 79,64 tis. Kč, 

která byla čerpaná z rezervního fondu) tj. 99,95 %.  

Ústav čerpal finanční prostředky na kapitálové výdaje v následující struktuře: 

- položka 6111 – Programové vybavení 1 997,36 tis. Kč 

- položka 6119 – Ostatní nákupy DNM    110,65 tis. Kč 

- položka 6121 – Budovy, haly a stavby 2 988,21 tis. Kč 
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- položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 2 559,73 tis. Kč 

- položka 6123 – Dopravní prostředky  2 173,74 tis. Kč 

- položka 6125 – Výpočetní technika  3 629,13 tis. Kč 

 

Archiv čerpal finanční prostředky na kapitálové výdaje v následující struktuře: 

- položka 6111 – Programové vybavení 1 072,19 tis. Kč 

- položka 6122 – Stroje přístroje a zařízení 2 537,05 tis. Kč 

- položka 6125 – Výpočetní technika     422,42 tis. Kč 

 

 
3.6 Ostatní běžné výdaje 
 

Ostatní běžné výdaje byly během roku 2008 čerpány na výdaje spojené s provozem a 

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

ostatních služeb a na ostatní nákupy. 

Struktura ostatních běžných výdajů je uvedena v následujících tabulkách: 

 

Přehled běžných výdajů kapitoly 355 

 

Ostatní běžné výdaje Ústavu celkem 3 772,00 3 435,24 61 445,00 61 856,80 1 800,65

Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 0,00 111,30 111,30

Nákup materiálu 2 654,03 2 632,51 14 719,88 14 719,38 559,14

Úroky a ostatní finanční výdaje 6,00 5,96 38,55 38,49 645,81

Nákup vody, paliv a energie 0,00 0,00 5 334,90 5 334,56

Nákup služeb 480,47 260,42 31 330,31 31 038,07 11 918,47

Ostatní nákupy 607,50 512,37 8 434,58 8 433,36 1 645,95

Poskytnuté neinvestiční příspěvky 0,00 0,00 38,53 38,47

Převody FKSP 24,00 23,98 1 427,00 1 426,99 5 950,75

Ostatní neinvestiční transfery 0,00 0,00 9,95 9,94

Čerpání z RF 0,00 0,00 0,00 706,24

Rozpočet po 

změnách 

2008          

(tis. Kč)

Skutečnost 

2008               

(tis. Kč)

Skutečnost 

2008/2007 

(%)

Ukazatel

Rozpočet po 

změnách 2007 

(tis. Kč)

Skutečnost 

2007          

(tis. Kč)

 Skutečnost plnění 2008/2007 (%) není vyplněna u údaji, které v roce 2007 vykazovaly nulu 
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Přehled běžných výdajů Ústavu 

 

Ostatní běžné výdaje Ústavu celkem 0,50 0,33 43 440,85 43 590,76

Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 0,00 111,30 111,30

Nákup materiálu 0,00 0,00 8 994,23 8 994,17

Úroky a ostatní finanční výdaje 0,00 0,00 33,85 33,83

Nákup vody, paliv a energie 0,00 0,00 2 946,90 2 946,90

Nákup služeb 0,50 0,33 25 796,01 25 635,96 ##########

Ostatní nákupy 0,00 0,00 4 822,08 4 821,35

Poskytnuté neinvestiční příspěvky 0,00 0,00 10,93 10,91

Převody FKSP 0,00 0,00 721,50 721,49

Ostatní neinvestiční transfery 0,00 0,00 4,05 4,05

Čerpání z RF 0,00 0,00 310,80

Rozpočet po 

změnách 

2008                 

(tis. Kč)

Skutečnost 

2008              

(tis. Kč)

Skutečnost 

2008/2007 

(%)

Ukazatel

Rozpočet po 

změnách 2007 

(tis. Kč)

Skutečnost 

2007           

(tis. Kč)

 
Skutečnost plnění 2008/2007 (%) není vyplněna u údaji, které v roce 2007 vykazovaly nulu 
 
Přehled běžných výdajů Archivu 

 

Ostatní běžné výdaje Archivu celkem 3 771,50 3 434,91 18 004,15 18 266,02 531,78

Nákup materiálu 2 654,03 2 632,51 5 725,65 5 725,21 217,48

Úroky a ostatní finanční výdaje 6,00 5,96 4,70 4,66 78,19

Nákup vody, paliv a energie 0,00 0,00 2 388,00 2 387,68

Nákup služeb 479,97 260,09 5 534,30 5 402,07 2 077,00

Ostatní nákupy 607,50 512,37 3 612,50 3 612,01 704,96

Poskytnuté neinvestiční příspěvky 0,00 0,00 27,60 27,56

Převody FKSP 24,00 23,98 705,50 705,50 2 942,04

Ostatní neinvestiční transfery 0,00 0,00 5,90 5,89

Čerpání z RF 0,00 0,00 0,00 395,44

Rozpočet po 

změnách 

2008                    

(tis. Kč)

Skutečnost 

2008                     

(tis. Kč)

Skutečnost 

2008/2007 

(%)

Ukazatel

Rozpočet po 

změnách 2007 

(tis. Kč)

Skutečnost 

2007        

(tis. Kč)

 Skutečnost plnění 2008/2007 (%) není vyplněna u údaji, které v roce 2007 vykazovaly nulu 
 
Položka 504 – odměny za užití duševního vlastnictví 

 
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 111,30 tis. Kč byly vyčerpány finanční 

prostředky ve výši 111,30 tis. Kč tj. 100 %. Tuto položku čerpal během roku pouze Ústav a 

prostředky z této položky využíval na úhradu autorských honorářů pro fyzické osoby, jejichž 

autorská díla využíval do vydávaných publikací a časopisů. 

 
Seskupení položek 51 – neinvestiční nákupy a související výdaje 

 
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 59 896,75 tis. Kč byly vyčerpány finanční 

prostředky ve výši 59 602,33 tis. Kč tj. 99,51 % , z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve 

výši 42 604 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 42 443,12 tis. Kč tj. 99,62 
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% a Archiv měl rozpočet po změnách včetně rezervního fondu ve výši 17 292,75 tis. Kč, ze 

kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 17 159,19 tis. Kč tj. 99,23 %.  

- Nákup materiálu: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 14 719,88 tis. Kč byly 

vyčerpány finanční prostředky ve výši 14 719,38 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl 

rozpočet po změnách ve výši 8 994,23 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky 

ve výši 8 994,17 tis. Kč tj. 100 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 5 725,65 

tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 5 725,21 tis. Kč  tj. 99,99 %. 

Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení byly použity zejména na nákup 

drobného hmotného dlouhodobého majetku v souvislosti s modernizací technického 

vybavení Ústavu a Archivu, nákup materiálu a odborných publikací, periodik a knih. 

- Úroky a ostatní finanční výdaje: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 38,55 tis. 

Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 38,49 tis. Kč tj. 99,848 %, z toho Ústav 

měl rozpočet po změnách ve výši 33,85 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky 

ve výši 33,83 tis. Kč tj. 99,94 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 4,70 tis. 

Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 4,66 tis. Kč  tj. 99,15 %. 

- Nákup vody, energie a paliv: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 5,334,90 tis. 

Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 5 334,56 tis. Kč tj. 99,99 %, z toho 

Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 2 946,90 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční 

prostředky ve výši 2 946,90 tis. Kč tj. 100 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve 

výši 2 388 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 2 387,67 tis. Kč  tj. 

99,99 %.  

- Nákup služeb: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 31 330,31 tis. Kč byly 

vyčerpány finanční prostředky ve výši 31 038,07 tis. Kč tj. 99,07 %, z toho Ústav měl 

rozpočet po změnách ve výši 25 796,01 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky 

ve výši 25 635,96 tis. Kč tj. 99,38 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 

5 534,30 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 5 402,07 tis. Kč  tj. 

97,61 %.  Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení byly použity zejména, na 

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

zajištění ostatních služeb spojených výkonem činnosti Ústavu a Archivu. 

- Ostatní nákupy: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 8 434,58 tis. Kč byly 

vyčerpány finanční prostředky ve výši 8 433,36 tis. Kč tj. 99,99 %, z toho Ústav měl 

rozpočet po změnách ve výši 4 822,08 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky 

ve výši 4 821,35 tis. Kč tj. 99,98 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 

3 612,50 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 3 612,01 tis. Kč  tj. 

99,99 %. Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení byly použity zejména na 
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nákup opravy udržování budov, výpočetní techniky a vozového parku, dále potom na 

zajištění tuzemských a zahraničních pracovních cest. 

 

Seskupení položek 53 – neinvestiční nákupy veřejnoprávním subjektům 

 

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 1 436,95 tis. Kč byly vyčerpány finanční 

prostředky ve výši 1 436,93 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 

725,55 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 725,54 tis. Kč tj. 100, % a 

Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 711,40 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční 

prostředky ve výši 711,39 tis. Kč tj. 100,00 %. 

 

3.7 Rezervní fond 
 

Čerpání z rezervního fondu 

 
Během  roku 2008 byly z rezervního fondu čerpány finanční prostředky ve výši 785,88 

tis. Kč, z toho Ústav čerpal finanční prostředky ve výši 308,88 tis. Kč na ostatní běžné výdaje 

i a Archiv čerpal finanční prostředky ve výši 477 tis. Kč z toho 397,36 tis. Kč na ostatní běžné 

výdaje a  79,64 tis. Kč na kapitálové výdaje. 

  
Převod do rezervního fondu 

 

Kapitola 355 na konci roku 2008 nepřeváděla  do rezervního fondu žádné finanční 

prostředky s tím, že nevyčerpané nároky roku 2008 ve výši 1 011,31 tis. Kč 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 výše 

uvedené částky připadají na Ústav finanční prostředky ve výši 541,65 tis. Kč a na Archiv 

připadají finanční prostředky ve výši 469,66 tis. Kč. 

 

3.8 Rozdělení profilujících a neprofilujících výdajů 
 

Finanční prostředky z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 183 793 tis. Kč byly 

rozděleny na profilující výdaje ve výši 17 508 tis. Kč, z toho Ústav disponoval s finančními 

prostředky ve výši 13 554 tis. Kč a Archiv disponoval s finančními prostředky ve výši 3 954 

tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 166 285 tis. Kč, z toho Ústav disponoval s finančními 

prostředky ve výši 97 427,53 tis. Kč a Archiv disponoval s finančními prostředky ve výši 

68 857,47 tis. Kč. 
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4 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů 

 

Prostředky státního rozpočtu určené pro kapitolu 355 byly použity v souladu s jejich 

účelovým určením. Rozpočtované prostředky byly v průběhu roku 2008 vynaloženy na 

financování potřeb související s činností, kterou kapitole 355 ukládá zákon č. 181/2007 Sb., o 

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

některých zákonů s ohledem na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. 

Všechny výdaje hrazené z prostředků státního rozpočtu byly použity 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 předběžné řídící kontrole tak, aby nedošlo k přečerpání finančních 

prostředků jednotlivých závazných ukazatelů. 
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5 Rozpočtová opatření 

 
V roce 2008 bylo provedeno 31 rozpočtových opatření v kompetenci kapitoly 355, z toho 

Ústav provedl 14 rozpočtových opatření a Archiv provedl 17 rozpočtových opatření.  

Jednalo se o tato rozpočtová opatření: 

Ústav 

- Přesun finančních prostředků z položek 5171 a 5192 na položky 5137, 5139, 5166, 5167, 

5168, 5169, 5189 a 5363 byl proveden na základě potřeb Ústavu, jejichž výše nebyla 

zohledněna ve schváleném rozpočtu na rok 2008. 

- Na základě delimitačního protokolu ze dne 31. 1. 2008 uzavřeného mezi kapitolami 355 – 

Ústav pro studium totalitních režimů a  307 - Ministerstvo obrany ČR, došlo ke zvýšení 

položky 5031 a snížení položky 5169.  

- V souvislosti s odchodem 27 zaměstnanců Archivu musela být nově zatříděna položka 

5024, na kterou byly přesunuty finanční prostředky z položek  5011, 5031, 5032, 5342. 

Dále byla navýšena položka 5021. 

- V souvislosti s rozdělením finančních prostředků kapitoly 355 pro rok 2008 Kč mezi 

Ústav a Archiv, došlo k přesunu prostředků na rozpočtových položkách Ústavu a Archivu. 

- 21. května 2008 byl kapitole 355 navýšen rozpočet pro rok 2008 o 19 000 tis. Kč, tím 

došlo ke změnám na položkách 5021, 5139, 5163, 5169, 5173, 5175, 6111, 6121 a 6125. 

- Na základě delimitačního protokolu ze dne 21. února 2008 došlo k přesunu finančních 

prostředků ve výši 1 879 tis. Kč z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra ČR do kapitoly 355, 

tím došlo ke zvýšení položek 5021, 5031, 5031 a 6123. 

- V návaznosti na vývoj čerpání rozpočtu Ústavu došlo ke zvýšení položky 5136 a zároveň 

se snížily položky 5139, 5162 a 5171. 

- V souvislosti s vývojem čerpání rozpočtu Ústavu došlo k přesunu finančních prostředků 

v rámci ostatních běžných výdajů v rozpočtu Ústavu, kterým byly posíleny rozpočtové 

položky 5139, Kč a 5139. Zároveň se snížily rozpočtové položky 5139, 5151, 5168 a 

5171. 

- V rámci rozpočtu Ústavu došlo k posílení rozpočtové položky 5172, 5139, 5166 a 5361. 

Zároveň se snížila rozpočtová položka 5137. 

-  V souvislost s vyplácením odměn za užití duševního vlastnictví byla nově zatříděna 

rozpočtová položka 5041 100. Současně došlo ke snížení rozpočtové položky 5192. 
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- Po vyhodnocení čerpání finančních prostředků rozpočtu Ústavu byly posíleny rozpočtové 

položky 5169, 5153, 5154, 5164, 5169, 5362. Zároveň se snížily rozpočtové položky 

5156, 5134, 5161, 5162, 5171 a 5173. 

- V souvislosti s vývojem čerpání rozpočtu byly posíleny rozpočtové položky 5139, 5171, 

5164. Zároveň se snížila rozpočtová položka 5137. Dále byly nově zatříděna rozpočtová 

položka 6119, na kterou byly převedeny finanční prostředky z rozpočtové položky 6121. 

- Po upřesnění vývoje nákupů došlo k přesunu finančních prostředků, kterým byly posíleny 

rozpočtové položky 5139, 5169, 5194. Zároveň se snížila rozpočtová položka 5137. 

- Poslední rozpočtové opatření Ústavu bylo zaměřeno na zefektivnění čerpání rozpočtu. 

Byly posíleny rozpočtové položky 5041, 5136, 5139,  5164, 5169, 5171, 5172. Zároveň se 

snížily rozpočtové položky 5131, 5132, 5133, 5134, 5137, 5139, 5142, 5151, 5153, 5154 

5156, 5159, 5161, 5162, 5163, 5166, 5167, 5168, 5169, 5171, 5173, 5175, 5176 , 5177, 

5179, 5192, 5194, 5361, 5362 a 5363. Dále byly posíleny rozpočtové položky 6122, 6123 

a 6125, a zároveň se snížily rozpočtové položky 6111, 6119 a 6121.  

Dále došlo ke  snížení rozpočtové položky 5169 a  zároveň zatřídění nové rozpočtové 

položky 5171. V příjmové části rozpočtu se nově zatřídila příjmová rozpočtová položka 2143 

a rozpočtová položka 5345. 

 

Archiv 

 

- Přesun finančních prostředků z položek 5142, 5169 a 5171 na položky 5163, 5164, 5166,  

5169, 5189 byl proveden na základě potřeb Archivu, jejichž výše nebyla zohledněna ve 

schváleném rozpočtu na rok 2008. 

- V souvislosti s odchodem 27 zaměstnanců Archivu musela být nově zatříděna položka 

5024, na kterou byly přesunuty finanční prostředky z položek  5011, 5031, 5032, 5342. 

Dále byla navýšena položka 5021. 

- V souvislosti s rozdělením finančních prostředků kapitoly 355 pro rok 2008 Kč mezi 

Ústav a Archiv, došlo k přesunu prostředků na rozpočtových položkách Ústavu a Archivu. 

- Úprava rozpočtu z položky 5156 do položky 5169 a do položky 5152. Jednalo se posílení 

položek na úhradu stravenek, rozhlasových a televizních poplatků a dálkového tepla 

potřebnou výši. 

- Převod finančních prostředků z položek 5021 OOV do položky 5024 z důvodu pokrytí 

nezbytných plateb na odstupné zaměstnancům Archivu.   

- Rozpočtové opatření s převodem z položky 5156 do položek 5134, 5139, 5167 a 5169. 

Tímto opatřením se upravily jednotlivé rozpočty na položkách nákupu prádla a oděvů, 
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hygienických potřeb a služeb školení a vzdělávání zaměstnanců, ověřování listin a 

stěhování, a to vzhledem k předpokládaným výdajům ve druhém pololetí roku. 

- Úprava položky 5161 z položky 5156 k pokrytí výdajů za kurýrní služby v roce 2008. 

- Navýšení rozpočtové položky 5024 bylo provedeno z položky 5164 jako nezbytné 

opatření  odstupné na pokrytí vyšších výdajů na odstupné zaměstnancům Archivu. Částka 

byla převedena z položky nájemné.  Jednalo se o převod se souhlasem MFČR na základě 

žádosti kapitoly 355 o rezortní opatření.     

- Rozpočtová úprava z položky 5156 do položek 5169, 5191 a 5192 byla provedena 

z důvodu navýšení rozpočtů na uvedených položkách k pokrytí nákladů za certifikační 

služby, zaplacené sankce a poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady. 

- Úprava rozpočtu položky 6125 výpočetní technika na kapitálových výdajích do položek 

6111 a 6122 programové vybavení, stroje přístroje a zařízení. Převod byl uskutečněn na 

základě upřesnění čerpání kapitálových výdajů.  

- Pomocí rozpočtového opatření z položek 5137 a 6122 byl učiněn převod finančních 

prostředků z rezervního fondu v rámci běžných a kapitálových výdajů na nákup 

programového vybavení pro archivní činnost a strojů pro konzervátorské pracoviště.    

- Na uhrazení zvýšených nákladů za dálkové teplo, služby stěhování, školení a opravy 

budov    bylo provedeno rozpočtové opatření z položek 5154, 5159, 5164, 5166, a 5168 na 

položky 5139, 5152, 5167, 5169 a 5171. Rozpočtové opatření bylo provedeno také 

s ohledem na předpokládané náklady v druhém pololetí roku 2008.  

- Rovněž následující rozpočtové opatření vlastní bylo provedeno z důvodu navýšení 

rozpočtu na jednotlivých položkách k pokrytí nezbytných nákladů na nákup DHDM, 

kancelářských potřeb, služeb úklidových prací a rozhlasové, televizní poplatky. Finanční 

prostředky byly převedeny z položek 5153,  5156, 5164 do položek 5169, 5137, 5139, 

5169 a 5171 tak, aby pokryly i předpokládané náklady do konce roku 2008.   

- Z položek 5154 a 5172 elektrická energie a opravy strojů byly převedeny finanční 

prostředky na položku 5164 k uhrazení zvýšených nákladů za stěhování. 

- Na základě požadavku na nákup většího objemu DHDM pro vybavení archivních depotů, 

badatelen a kanceláří výpočetní technikou byl proveden převod potřebné výše z položek 

5133, 5134, 5139, 5161, 5163, 5166, 5173, 5175, 5176, 5192, na kterých již jsme 

nepředpokládali větší pohyb. Jednalo se o převod z položek nákupu hygienických potřeb a 

materiálu, služeb pošt, cestovného a právních služeb. Finanční prostředky byly převedeny 

do položky 5137.  

- V rámci kapitálových  výdajů bylo provedeno rozpočtové opatření z položky 6122 do 

položky 6125. Stalo se tak po změně s  upřesněním záměru nákupu.  
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- Poslední rozpočtové opatření bylo provedeno na základě zvýšeného čerpání na 

jednotlivých položkách v závěru loňského roku 2008 se záměrem rovnoměrného zatížení 

rozpočtu na  všech položkách. Tato úprava se provedla v rámci celé rozpočtové skladby 

Archivu bezpečnostních složek.  
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6 Výčet výdajů a zhodnocení přínosu zahraničních pracovních cest 

 
 V roce 2008 bylo uskutečněno 32 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy 

výdaje v celkovém objemu 788,06 tis. Kč, z toho Ústav uskutečnil 23 zahraničních 

pracovních cest v celkovém objemu 718,07 tis. Kč a Archiv uskutečnil 9 zahraničních 

pracovních cest v celkovém objemu 69,99 tis. Kč. 

 

Ústav 

 

Německo, 19. 5. - 21. 5. 2008 

Obsah: Pracovní návštěva zástupců odboru informatiky a digitalizace v partnerské instituci 

v Berlíně (Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 

ehemaligen DDR). 

Přínos: Výměna zkušeností v rámci projektu digitalizace a virtuální rekonstrukce 

poškozených dokumentů zachovaných po východoněmecké státní bezpečnosti. Pilotní projekt 

zahrnuje rekonstrukci 400 pytlů z více než 15 500 pytlů skartovaných operativních 

dokumentů bývalé Stasi. Podrobné představení technologických postupů a jednotlivých 

pracovišť. Projednán přístup pracovníků Ústavu k archivním materiálům a spolupráce při 

organizování konferencí a výstav. Navázání nových kontaktů. 

 

Slovensko, 20. - 22. 5. 2008  

Obsah: Aktivní účast zástupce Ústavu na mezinárodní vědecké konferenci „Protikomunistická 

opozice a odpor na Slovensku 1948-1989“ v Bratislavě. Vystoupení s příspěvkem na téma: 

„Prameny k dějinám protikomunistického odboje v Československu“. 

Přínos: Konference byla zaměřena na prezentaci výsledků výzkumu různých forem 

protikomunistického odboje a odporu. Měla interdisciplinární charakter. Byly navázány nové 

kontakty a prohloubena spolupráce se slovenskými institucemi, především s Historickým 

ústavem Slovenské akademie věd.   

 

Kanada-USA, 13. 6. - 15. 6. 2008 

Obsah: Aktivní účast ředitele Ústavu na 60. jubilejním kongresu CSSK (Czech and Slovak 

Association of Canada) v Calgary s příspěvkem na téma vyrovnávání se s totalitní minulostí a 

historického významu „osmičkových“ let v historii České, respektive Československé 

republiky.  
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Přínos: Projednání spolupráce s velvyslanectvím ČR v USA. Výměna zkušeností  s U. S. 

Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu, D.C., a projednání parametrů dohody o 

vzájemné spolupráci. 

 

Polsko, 27.- 29. 6. 2008  

Obsah: Studium archivních materiálů a pořizování digitálních kopií.  

Přínos: Získání obrazového dokumentačního materiálu do publikace o sebeupálení Ryszarda 

Siwce 8. 9. 1968 na protest proti okupaci Československa. Publikace byla prezentována na 

podzim pod názvem „Živá pochodeň na Stadionu Desetiletí“. Součástí pobytu byla odborná 

konzultace se zástupcem ředitele Kanceláře historického vzdělávání polského Ústavu národní 

paměti Dr. Łukaszem Kamińským. 

 

Německo, 28. 7. – 29. 7. 2008 

Obsah: Účast 1. náměstka ředitele Ústavu na pracovním jednání ohledně vypracování 

společného dokumentu o vytvoření „Evropské pracovní sítě institucí zabývajících se 

materiály bývalých tajných bezpečnostních složek“ v Berlíně. 

Přínos: Vzájemná výměna informací, podpora úsilí o zpřístupnění materiálů bývalých tajných 

složek v jednotlivých státech. 

 

Belgie, 18. – 19.  9. 2008 

Obsah: Aktivní účast ředitele Ústavu na veřejném slyšení v Evropském parlamentu (EP) 

„Totalitarian Regimes and the opening of the secret files archives in Central and Eastern 

Europe“. Cílem příspěvku bylo představení Ústavu pro studium totalitních režimů a aktivit 

připravovaných pro období předsednictví České republiky v Radě EU. Slyšení se účastnili 

zástupci Úřadu spolkové zmocněnkyně pro podklady státní bezpečnostní služby bývalé NDR 

(SRN) a Komise pro zpracování dokumentů a zveřejňování údajů o vztazích bulharských 

občanů ke Státní bezpečnosti.  

Přínos: Informace o postavení a činnosti ÚSTR, příprava slyšení v EP (březen 2009) a 

výstavy „Orwel ve fotografii“ (duben 2009) v prostorech Stálého zastoupení ČR při EU. 

Jednání se zástupci partnerských organizací z postkomunistických zemí, poslanci EP a 

zástupci ČR při EU.   

 

Velká Británie, 29. 9. -5. 10. 2008  

Obsah: Studium archivních materiálů k problematice československého zahraničního odboje 

1939 – 1945. 
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Přínos: Archivní materiály byly využity při zpracování a vydání publikace „Jeden ze 

zapomenutých mužů. Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. československé bombardovací 

perutě, jako průvodce „krátkým“ 20. stoletím“. Publikace byla prezentována v prosinci 2008. 

Současně byly pořízeny kopie archivních materiálů k připravované knize: „Čechoslováci 

v cizinecké legii“. 

 

USA, 5. 10. – 13. 10. 2008 

Obsah: Aktivní účast ředitele a dalšího zástupce Ústavu na konferenci ve Woodrow Wilson 

International Center for Scholars (WWIC) ve Washingtonu. Dojednání participace na 

mezinárodní konferenci o transformaci bezpečnostních složek 1988-1990, která se bude konat 

v roce 2009. Na zastupitelském úřadě ČR projednání možnosti prezentace výstavy „Orwell ve 

fotografii“ v USA.  Jednání se zástupcem U.S. Holocaust Memorial Museum o podrobnostech 

dohody a možného studijního výjezdu pracovníků ÚSTR a ABS. Návštěva Národního archivu 

USA za účelem akvizice archivních materiálů (mikrofilmů). 

Přínos: Prezentace činnosti Ústavu a možností výzkumu činnosti Státní bezpečnosti v  

zahraničí. Jednání s ředitelkou U.S. Holocaust Memorial Museum. Zakoupení mikrofilmů a 

mikrofiší pro knihovnu ÚSTR z Národního archivu v USA. 

 

Rumunsko, 12. – 15. 10. 2008  

Obsah: Aktivní účast zaměstnance Ústavu na mezinárodní vědecké konferenci 

„Československo 1968“, přednáška na téma: „Vnímání Rumunska v Československu v r. 

1968“ a úvodní slovo k filmu o Janu Palachovi. 

Přínos: Spoluorganizátorem konference bylo České centrum v Bukurešti, s jehož 

představitelkou bylo jednáno o možnostech další spolupráce. Zároveň proběhlo jednání 

s pracovníky rumunského Institutu National Pentru Studiul Totalitarismului o práci na 

společných projektech. 

 

Německo, 14. – 15. 10. 2008 

Obsah: Aktivní účast dvou zástupců Ústavu pro studium totalitních režimů v panelové diskusi 

na téma vyrovnávání se s totalitní minulostí v evropském prostoru v rámci VII. Festival 

tschechischer Kunst und Kultur in der Bundesrepublik Deutschland v prostorách berlínské 

radnice.   

Přínos: Projednání dalších možností spolupráce s ředitelem festivalu D.R. Parisekem. Získání 

nových kontaktů na možné partnerské instituce v Německu na jednání se zástupcem 

Velvyslanectví ČR v SRN M. Bucháčkem.   



                                                                                                          Závěrečný účet za rok 2008 

Ústav pro studium totalitních režimů (355) - 28 - 

     

Německo, 2. – 9. 11. 2008  

Obsah: Studium a rešerše odborné literatury ve Staatsbibliothek zu Berlin týkající se 

problematiky mezinárodního komunismu. 

Přínos: Získaní dalších poznatků k aktuálním trendům ve výzkumu komunistického 

totalitního režimu v zahraničí. 

 

Německo, 10. – 11. listopadu 2008 

Obsah: Aktivní účast zástupce Ústavu pro studium totalitních režimů v panelové diskusi na 

téma vyrovnávání se totalitní minulostí v evropském prostoru v rámci VII. Festival 

tschechischer Kunst und Kultur in der Bundesrepublik Deutschland konané v prostorách 

velvyslanectví ČR v SRN. 

Přínos: Projednání realizace výstavy s ředitelem festivalu D. R. Parisekem a zástupci 

berlínské radnice v  roce 2009 v prostorách berlínské radnice. V průběhu návštěvy byly 

získány publikace, které obohatili knihovnu Ústavu. 

     

Slovensko, 17. – 19. 11. 2008  

Obsah: Aktivní účast zaměstnance Ústavu na semináři „1988 – rok pred zmenou“, pořádaném 

Ústavem paměti národa v Bratislavě, vystoupení s příspěvkem na téma: „Vztah politické moci 

a opozice v Československu v roce 1988“.  

Přínos: Seminář byl věnován 20. výročí událostí roku 1988, referáty slovenských a 

zahraničních hostů (Polsko, ČR) i osobní svědectví pamětníků z řad protikomunistické 

opozice (J. Budaj, J. Čarnogurský, J. Letz) přispěly k poznání tohoto historického období.  

 

Slovensko, 25. 11. 2008, 7.  – 11. 12. 2008  

Obsah: Studium archivních fondů nezbytných k realizaci projektu biografického slovníku 

vedoucích funkcionářů Komunistické strany Československa v  Národním archivu Slovenské 

republiky v Bratislavě. 

Přínos: Získaní přehledu archivních fondů k problematice nomenklaturních funkcionářů KSČ, 

pořízení digitálních kopií a navázání kontaktů s pracovníky archivu. 

 

Belgie, 25. – 26. 11. 2008 

Obsah: Účast zástupců ÚSTR na vernisáži výstavy „Jedni z nás“ v Galerii Českého centra v 

Českém domě v Bruselu na jejíž přípravě se Ústav podílel v rámci projektu „Cirkus totality“.  

Přínos: Prezentace komunistických represí formou výstavy v západní Evropě. Na jednání se 
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zástupcem stálého zastoupení České republiky při EU stanoven termín společně připravované 

výstavy, podoba její prezentace, formátu a doprovodného programu. Spolupráce projednána s 

programovou ředitelkou společnosti European Partnership For Democracy K. Prunerovou. 

 

Slovensko, 28. 11. –  1. 12. 2008 

Obsah: Jednání zástupce Ústavu s představiteli slovenského Ústavu paměti národa (ÚPN) o 

realizaci rámcové dohody ve věci pořízení kopií vybraných archivních dokumentů z Archivu 

ÚPN. Jednání s místní firmou kvůli zajištění technických prostředků potřebných k pořízení 

kopií. 

Přínos: Dohoda konkrétních podmínek realizace rámcové dohody s ÚPN a umístění 

kopírovacího zařízení v Archivu UPN. Dojednání finančních podmínek technického řešení. 

 

Slovensko, 1. 12. –  12. 12. 2008,  

Obsah: Plnění rámcové dohody o pořízení kopií vybraných archivních dokumentů dvěma 

pracovníky Ústavu vyslaných do Archivu ÚPN. Převoz technického zařízení do sídla Ústavu 

za účelem pořízení kopií obtížně čitelných mikrofišů z Archivu bezpečnostních složek. 

Přínos: Scelování archivních fondů bývalé československé politické policie. Zapůjčení 

zařízení na kopírování mikrofišů.  

 

Ruská federace, 8. 12. – 11. 12. 2008 

Obsah: Pracovní návštěva zástupců Ústavu v organizaci na ochranu lidských práv  Memorial 

a jednání s velvyslancem ČR v Moskvě ohledné přístupu k archivním materiálům v ruských 

archivech a možností prezentace výsledků činnosti Ústavu na půdě velvyslanectví, případně 

Českého centra.  

Přínos: Vzájemné informování o činnosti, projednání obsahu připravované dohody o 

spolupráci a informování viceprezidenta ruské nezávislé instituce Memorial Nikity V. Petrova 

o plánovaných aktivitách ve věci iniciace vzniku evropské platformy. Získání podrobných 

informací o přístupu k materiálům sovětské Státní bezpečnosti (KGB) uložených ve státních 

archivech Ruské federace. 

 

Polsko, 10. – 14. 12. 2008  

Obsah: Aktivní účast zaměstnance Ústavu na mezinárodní vědecké konferenci „Polská 

sjednocená dělnická strana jako nástroj moci“, kterou pořádal polský Ústav národní paměti, 

referát na téma „Gustáv Husák v čele KSČ“. 
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Přínos: Prohloubení kontaktů s polským partnerským ústavem a polskými historiky. 

Příspěvek bude publikován ve sborníku z konference.  

 

Maďarsko, 11. 12. – 12. 12. 2008 

Obsah: Pracovní návštěva zaměstnanců odboru informatiky a digitalizace v partnerské 

instituci Historický archiv státobezpečnostních služeb Maďarska v Budapešti s cílem výměny 

zkušeností v oblasti převodu archiválií do elektronické podoby. 

Přínos: Seznámení s procesem zpřístupňováni dokumentů badatelům a veřejnosti a procesem 

digitalizace dokumentů. Systém pro správu dokumentů byl spuštěn v roce 2000 a obsahuje na 

5000 podrobně zanalyzovaných svazků. Získání informací o grantových možnostech ve 

oblasti digitalizace archivních dokumentů. Navázání nových kontaktů. 

 

Slovensko, 16. 12. - 17. 12. 2008 

Obsah: Navrácení zapůjčeného technického zařízení pro skenování. 

Přínos: Zefektivnění procesu digitalizace. 

 

Ukrajina, 16. 12. – 18. 12. 2008 

Obsah: Jednání ředitele Ústavu a ředitele kanceláře s představiteli Ukrajinského institutu 

národní paměti v Kyjevě ve věci uzavření dohody o spolupráci, výměně zkušeností a 

možnostech vzájemné badatelské činnosti, zejména v archivu bývalé KGB USSR. Jednání 

s velvyslancem České republiky v Kyjevě o přístupu do ukrajinských archivů a možnosti 

zorganizovat v reprezentativní výstavu o činnosti Státní bezpečnosti. 

Přínos: Představení aktivit ÚSTR pro rok 2009, zejména dubnové konference „Odpor a odboj 

proti totalitním režimům ve střední a východní Evropě“, za účasti badatelů z Ukrajiny. 

Vzájemná shoda o uzavření dohody o spolupráci. S velvyslancem ČR v Kyjevě projednání 

možnosti uzavření dohody na mezistátní úrovni.  

 

Německo, 16. 12. – 17. 12. 2008 

Obsah: Podepsání dohody o vytvoření Evropské pracovní sítě v Berlíně, kterou inicioval Úřad 

spolkové zmocněnkyně pro podklady Státní bezpečnosti bývalé NDR (dále BStU), společně 

se zástupci partnerských institucí: Komise pro odtajnění materiálů bývalé státní bezpečnosti 

(Bulharsko), Národní rada pro studium archivu Securitate (Rumunsko), Historický archiv 

státobezpečnostních služeb Maďarska, Ústav národní paměti  (Polsko), Ústavu paměti národa 

(Slovensko). 
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Přínos: Prohloubení vzájemné spolupráce, podpory a výměny informací o činnosti, zejména o 

přístupu k archivním materiálům, legislativních podmínkách, a výměně informací o 

historicko-společenském vzdělávání a výzkumu. Zavázání se ke společnému hájení 

nezávislosti a svobody vědeckého bádání v archivech a vyvinutí úsilí proti případné politické 

instrumentalizaci bádání. 

 

Archiv 

Německo, 19.5.-21.5.2008 

Obsah: Účast dvou vedoucích pracovníků Archivu bezpečnostních složek na první oficiální 

návštěvě u partnerské instituce v Německu (BStU, Bundesbeauftragte für die Unterlagen des 

Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR) 

Přínos: Hlavním přínosem pro  zástupce Archivu byla návštěva vědecké instituce Fraunhofer-

Instituts fűr Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK (http://ipk.fraunhofer.de/), 

která spolupracuje na projektu digitalizace a virtuální rekonstrukce poškozených dokumentů, 

zachovaných po východoněmecké Státní bezpečnosti. Pilotní projekt zahrnuje rekonstrukci 

400 pytlů z více než 15 500 pytlů skartovaných operativních dokumentů bývalé Stasi. 

Podrobně nám byl představen technologický postup a jednotlivá pracoviště. Navázány byly 

nové kontakty. Uskutečnění cesty bylo nevyhnutelným krokem k uzavření dohody o 

spolupráci mezi ABS/Ústavem a Úřadem spolkové zmocněnkyně. 

 

Slovensko, 24.9.2008 

Obsah: První oficiální návštěva ředitele ABS u partnerské instituce na Slovensku – Ústav 

paměti národa a účast na vernisáži výstavy. 

Přínos: Na střetnutí s vedením Ústavu paměti národa byly projednány formy možné 

spolupráce dvou institucí – Archivu bezpečnostních složek a Ústavu paměti národa a 

podepsání dohody, která by jednotlivé formy spolupráce potvrdila. 

Dalším přínosem služební cesty byla účast na vernisáži výstavy ve Slovenském národním 

muzeu, Muzeum kultury Maďarů na Slovensku v Bratislavě. Výstava byla věnovaná památce 

prof. Ladislava A. Aranya, významného jazykovědce, který byl v roce 1949 odsouzený 

v monstrprocesu za protistátní činnost. 

 

Maďarsko, 6.10.-9.10.2008  

Obsah: Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci a příprava dohody o vzájemné 

spolupráci s maďarskou partnerskou institucí. 

http://ipk.fraunhofer.de/
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Přínos: Aktivní účast na mezinárodní konferenci, která byla organizována Historickým 

archivem bezpečnostních složek v Budapešti (ABTL). Konference byla mezinárodního 

charakteru, s účastí odborníků ze Slovenska, z Čech, z Rumunska a Maďarska a věnovala se 

hodnocení činnosti tajných spolupracovníků státní bezpečnosti ze společensko-historického 

aspektu. Přednesená přednáška a následná diskuze byla velmi úspěšná. Materiál mezinárodní 

konference bude vydán ve sborníku maďarské partnerské organizace v roku 2009. 

Při této příležitosti byly ředitelem ABS a generálním ředitelem ABTL Györgyom Gyarmatim 

přijednány detaily možné spolupráce obou institucí. 

 

Slovensko, 6.11.2008 

Obsah: Podpis vzájemné dohody o spolupráci s Ústavem paměti národa v Bratislava 

Přínos: V budově Ústavu paměti národa v Bratislavě byla podepsána trojstranná dohoda o 

vzájemné spolupráci mezi ÚPN, Ústavem pro studium totalitních režimů a Archivem 

bezpečnostních složek.       

  

Maďarsko, 7.11.2008 

Obsah: Podpis vzájemní dohody o spolupráci s Historickým archivem bezpečnostních složek 

(Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, ABTL) v Budapešti.  

Přínos: V budově ABTL byla podepsána trojstranná dohoda o vzájemné spolupráci mezi 

ABTL, Ústavem pro studium totalitních režimů a Archivem bezpečnostních složek.       

 

Belgie, 25.11.-26.11.2008 

Obsah: Aktivní účast zástupce Archivu na vernisáži výstavy „Jedni z nás“ v bruselské Galerii 

Českého centra (v tzv. Českém domě). 

Přínos: Vernisáž výstavy „Jedni z nás“, kterou připravilo pro Úřad vlády občanské sdružení 

Post Bellum, byla obohacena o doprovodný program, který byla prezentace vznikajícího 

projektu „Cirkus totality 2008“ a divadelní inscenace hry V. Havla: Absence v podání 

souboru divadla Na tahu.  

 

Slovensko, 27.11.-28.11.2008 

Obsah: Účast na první oficiální návštěvě u partnerské instituce v Bratislavě – Ústav paměti 

národa na základě podepsané vzájemné dohody o spolupráci.   

Přínos: Na základě podepsané vzájemné dohody o spolupráci se uskutečnila návštěva 

zástupců Archivu v ÚPN za účelem poznání a prezentace chronologie vzniku, činnosti a 
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zaměření ÚPN a jeho archivu. Na závěr prvního dne byl promítnut film slovenského režiséra 

Ondreje Krajňáka „Prežili sme gulag“. 

Druhý den byl věnován podrobnému představení archivu ÚPN.  Dále byli pracovníci ABS 

detailně seznámeni s postupem, praktikovaným při zapůjčování spisů digitalizačnímu 

pracovišti k neskenování, se strukturou fondů archivu ÚPN. Následovala prohlídka depozitářů 

a manipulačních prostor, při nichž si pracovníci obou institucí vyměňovali praktické 

zkušenosti ze své práce. Obě strany považují návštěvu ABS v archivu ÚPN za velice 

přínosnou a to i do budoucna. 

 

Maďarsko, 28.11.2008 

Obsah: Aktivní účast na mezinárodním vědeckém sympóziu. 

Přínos: Mezinárodní sympózium se věnovalo  závěrečné zprávě tzv. Kenediho-výboru, 

(Kenedi bizottság), která předložila vládě písemnou zprávu, analýzu o archivních 

dokumentech bývalé státní bezpečnosti v Maďarsku, o jejich úplností, o dalších dokumentech, 

které nebyly odevzdané do Archivu, o lustračním procesu v Maďarsku, o možnostech studia 

archivních dokumentů atd.  

Na uvedeném sympoziu byla odprezentována činnost a zaměření Archivu bezpečnostních 

složek, formy a možnosti ve zpřístupnění archivních dokumentů Státní bezpečnosti a zásadní 

rozdíly mezi Maďarskem a Českou republikou v tomto směru. Prezentace a následná diskuse 

byla velmi úspěšná. 

 

Maďarsko, 11.12.-12.12.2008 

Obsah: Účast na první oficiální návštěvě u partnerské instituce v Budapešti – Historický 

archiv státobezpečnostních služeb na základě podepsané vzájemné dohody o spolupráci.   

Přínos: Navázány byly nové kontakty. Zástupce ředitele Gergő Bendegúz Vsej osobně 

provedl delegaci po instituci, kde jsme byli seznámeni s procesem zpřístupňování dokumentů 

badatelům a veřejnosti. Nejdůležitější částí z našeho pohledu je proces digitalizace 

dokumentů, na kterém už několik let pracují. Archiv převzal celkem cca 180 000 svazků a 

v roce 2003 delimitoval 11 000 personálních spisů KP. Jejich systém pro správu dokumentů, 

v současné podobě, mají spuštěný od roku 2000 a celkem mají podrobně zanalyzovaných, 

vložených do systému a indexovaných 4 – 5 000 svazků (cca 700 000 stránek). Samotný 

systém si z valné části vyvíjí sami a počet pracovníků na IT oddělení je cca 3 osoby. 

Digitalizace a metadatování dělají další pracovníci. Do indexace dat jsou začleněny rovněž 

badatelé, kteří mají přístup do systému z terminálů v badatelně a při svém studiu by měli 

rovněž část údajů svazku zavést do systému. Kromě tohoto systému připravují naši partneři 
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rovněž fyzicky oddělenou internetovou databázi, kde importují data z vnitřního systému pro 

správu dokumentů do systému, který spustí na webové stránce pro veřejnost. Náš zahraniční 

partner nás rovněž obeznámil s tím, že získali grant na popis svazků KP. Cesta byla přínosem 

a rovněž inspirací pro naše pracovníky. 

 

Závěr 

Všechny výdaje kapitoly 355 byly čerpány tak, aby nedošlo překročení závazných, 

specifických a průřezových ukazatelů. Rozpočtová opatření byla prováděna v souladu 

s ustanovením § 23 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů. 

Kapitola 355 nakládala s finanční prostředky státního rozpočtu hospodárně a efektivně, 

přičemž se opírala především o právní normy, které stanovují hospodaření s finančními 

prostředky státního rozpočtu a  nakládání 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) a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a o změně 

některých zákonů, a další podzákonné předpisy související s výše uvedenými  zákony. 
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