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Závěrečný účet za rok 2009

Úvod
Kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních reţimů (dále jen „kapitola 355“) vznikla na
základě zákona č. 181/2007 Sb., ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních
reţimů a o Archivu bezpečnostních sloţek a o změně některých zákonů. Ministerstvem
financí bylo této kapitole přiděleno číslo 355. Kapitola 355 se skládá ze dvou samostatných
organizačních sloţek státu, a to Ústavu pro studium totalitních reţimů (dále jen „Ústav“) a
Archivu bezpečnostních sloţek (dále jen „Archiv“).
Ústav je organizační sloţkou státu, do jejíţ činnosti lze zasahovat pouze na základě
zákona. Archiv je přímo řízený Ústavem. Nejvyšším orgánem Ústavu je Rada, která se skládá
ze sedmi členů volených a odvolávaných Senátem Parlamentu České republiky.

1 Hlavní činnost kapitoly 355
Na základě zákona č. 181/2007 Sb., ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium
totalitních reţimů a o Archivu bezpečnostních sloţek a o změně některých zákonů jsou hlavní
náplní Ústavu a Archivu následující činnosti:
a) zkoumání a nestranné hodnocení doby nesvobody a období komunistické totalitní moci,
zkoumání antidemokratické a zločinné činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních
sloţek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakoţ i dalších organizací
zaloţených na její ideologii,
b) analyzování příčin a způsobů likvidace demokratického reţimu v období komunistické
totalitní moci, dokumentování účasti domácích a zahraničních osob na podpoře
komunistického reţimu a odporu proti němu,
c) získávání a zpřístupňování veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a
období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních sloţek a formách
pronásledování i odporu,
d) převedení bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
e) dokumentace nacistických a komunistických zločinů,
f) poskytování veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňování informací o době
nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a
šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
g) spolupráce s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem
výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
h) spolupráce se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.
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g) zpřístupňování a zveřejňování dokumentů a archiválií týkajících se bezpečnostních
sloţek podle zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti a
podle zákona o archivnictví a spisové sluţbě,
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 sluţbám České republiky k plnění
jejich úkolů a orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení,
j) kontrolování výkonu spisové sluţby u Ústavu,
k) provádění výběru archiválií ve skartačním řízení u Ústavu a u drţitelů dokumentů
vzniklých z činnosti bezpečnostních sloţek v období komunistické totalitní moci, pokud jde o
tyto dokumenty,
l) provádění výběru archiválií mimo skartační řízení u dokumentů nabídnutých Ústavu
nebo Archivu darem nebo ke koupi,
m) pečování o archiválie bezpečnostních sloţek z období komunistické totalitní moci,
archiválie a dokumenty převzaté od subjektů, které je spravovaly přede dnem předání
Archivu.
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2 Plnění závazných ukazatelů
Následující tabulky dokumentují plnění závazných ukazatelů kapitoly 355 Ústav pro
studium totalitních reţimů za rok 2009 - rozpočet po změnách, skutečnost k 31. prosinci
2009 a procento plnění k rozpočtu po změnách:
Kapitola: 355 – Ústav pro studium totalitních reţimů
Ukazatele

ř.

v tis. Kč

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Výsledek od
počátku roku

Plnění
v%

1

2

3

3:2

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem

0010

Výdaje celkem

0020

1 769,60
176 439

173 769

173 714,85

99,84

Specifické ukazatele – příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy
a přijaté transfery celkem

1 769,60

5501

Specifické ukazatele – výdaje
Výdaje vlastního Ústavu pro studium
totalitních reţimů 1)

5502

96 956

96 544

96 638,91

100,10

Výdaje na Archiv bezpečnostních sloţek

5502

79 483

77 225

77 075,94

99,81

Platy zaměstnanců a ostatní
platby za provedenou práci

5503

86 841

87 829

87 829

100,00

Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem 2)

5504

29 527

29 560

29 560

100,00

5505

1 678

1 678

1 678

100,00

5506

83 879

83 879

83 879

100,00

Průřezové ukazatele

Převod fondu kulturních
a sociálních potřeb
Platy zaměstnanců v pracovním
poměru

Výdaje na programy vedené v ISPROFIN
9 950
6 455
6 224,95
96,44
5507
údaj ve sloupci 3 zahrnuje čerpání včetně mimorozpočtových prostředků ve výši 216,24 tis. Kč, které byly
kryty příjmy od Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizi (EACEA) na komunitární program
„Evropa pro občany“.
2)
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na veřejné zdravotní
pojištění
1)
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3 Hodnocení plnění rozpočtu
3.1 Příjmy
Kapitola 355 neměla pro rok 2009 rozpočtované příjmy s tím, ţe všechny příjmy, které
během roku 2009 vybere odvede do státního rozpočtu. Kapitola 355 vykázala ke konci roku
2009 příjmy ve výši 1 769,60 tis. Kč, z toho Ústav vykázal příjmy ve výši 1 625,93 tis. Kč a
Archiv vykázal příjmy ve výši 143,67 tis. Kč.
V prosinci 2009 získala kapitola 355 mimorozpočtové finanční prostředky ve výši 216,24
tis. Kč od Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizi (AECEA) na komunitární
program „Evropa pro občany“, které nebyly zařazeny do upraveného rozpočtu, ale pouze
kryly zvýšené výdaje kapitoly 355 spojené s výše uvedeným programem.
Struktura příjmů podle jednotlivých poloţek rozpočtové skladby je uvedena
v následujících tabulkách:
Celkový přehled příjmů kapitoly 355
Rozpočet 2009 (tis. Kč)
Ukazatel
Příjmy kapitoly celkem
2111 - Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků
2141 - Příjmy z úroků
2143 - Realizované kurzové zisky
2210 - Přijaté sankční platby
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
4132 - Převody z ostatních vl. fondů
4153 - Neinvestiční transfery přijaté z EU

schválený

po změnách

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

skutečnost 2009
(v tis. Kč)
1 769,60
1 233,90
2,89
10,46
13,69
139,34
153,08
216,24

Celkový přehled příjmů Ústavu
Rozpočet 2009 (tis. Kč)
Ukazatel
Příjmy Ústavu celkem
2111 - Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků
2141 - Příjmy z úroků
2143 - Realizované kurzové zisky
2210 - Přijaté sankční platby
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
4132 - Převody z ostatních vl. fondů
4153 - Neinvestiční transfery přijaté z EU
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schválený
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

po změnách
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

skutečnost 2009
(v tis. Kč)
1 625,93
1 097,90
1,69
10,39
13,69
133,64
152,38
216,24
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Celkový přehled příjmů Archivu
Rozpočet 2009 (tis. Kč)
Ukazatel
Příjmy Archivu celkem
2111 - Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků
2141 - Příjmy z úroků
2143 - Ralizované kurzové zisky
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
4132 - Převody z ostatních vl. fondů

schválený
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

po změnách
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

skutečnost 2009
(v tis. Kč)
143,67
136,00
1,20
0,07
5,70
0,70

3.2 Výdaje
Struktura výdajů rozpočtu kapitoly 355 vychází ze schváleného zákona č. 475/2008 Sb., o
státním rozpočtu České republiky na rok 2009, kterým bylo stanoveno, ţe kapitola 355 bude
roce 2009 hospodařit s finančními prostředky ve výši 176 439 tis. Kč. Dle usnesení vlády ze
dne 26.ledna 2009 č. 122 vázala kapitola finanční prostředky ve výši 2 920 tis. Kč, které
následně byly dle přílohy k usnesení vlády ze dne 23. března 2009 č. 363 přesunuty
rozpočtovým opatřením do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na posílení výdajů
závazného ukazatele „podpory v nezaměstnanosti“. Ústav vázal finanční prostředky ve výši
1 557 tis. Kč, z toho 562 tis. Kč na ostatních běţných výdajích a 995 tis. Kč na kapitálových
výdajích. Archiv vázal finanční prostředky ve výši 1 363 tis. Kč na ostatních běţných
výdajích.
Formou rozpočtového opatření bylo z kapitoly 334 Ministerstvo kultury převedeno do
rozpočtu Ústavu 250 tis. Kč na přípravu interdisciplinární konference s názvem Dvě dekády
postkomunistické Evropy bez totality.
Na základě ţádosti kapitoly 355 ze dne 2. října 2009 a dopisu Ministerstva financí č.j.
19/79594/2009-191 ze dne 12. října 2009 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým došlo
k převodu finančních prostředků ve výši 895 tis. Kč z Archivu do Ústavu, kterým zároveň
došlo ke změně specifického ukazatele – Výdaje vlastního Ústavu pro studium totalitních
reţimů o částku ve výši 895 tis. Kč, tj. z částky ve výši 95 649 tis. Kč na částku ve výši
96 544 tis. Kč a ke sníţení specifického ukazatele – Výdaje na Archiv bezpečnostních sloţek
o částku ve výši 895 tis. Kč, tj. z částky ve výši 78 120 tis. Kč na částku ve výši 77 225 tis.
Kč.
Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 749 ze
dne 22. října 2009 a schválené ţádosti Ministerstvem financí ČR ze dne 9. listopadu 2009 č.j.
19/86 241/2009-191 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým byly převedeny finanční
prostředky ve výši 2 500 tis. Kč z kapitálových výdajů do ostatních běţných výdajů.
Ústav pro studium totalitních reţimů (355)
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Provedením tohoto rozpočtového opatření došlo ke změně průřezového ukazatele kapitoly
355 – Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem tak, ţe výše tohoto průřezového
ukazatele se sníţila o částku 2 500 tis. Kč, tj. výše uvedený průřezový ukazatel se sníţil
z částky 8 955 tis. Kč na částku 6 455 tis. Kč. Kapitálové výdaje se tak sníţily v roce 2009
z původní výše 9 950 tis. Kč o částku ve výši 3 495 tis. Kč na částku ve výši 6 455 tis. Kč.
V prosinci 2009 získala kapitola 355 mimorozpočtové finanční prostředky ve výši 216,24
tis. Kč od Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizi (AECEA) na komunitární
program „Evropa pro občany“, které nebyly zařazeny do upraveného rozpočtu, ale pouze
kryly zvýšené výdaje kapitoly 355.
Rozpočet kapitoly 355 doznal v roce 2009 několik významných změn. Schválený
rozpočet ve výši 176 439 tis. Kč se nejprve sníţil o částku ve výši 2 920 tis. Kč na částku ve
výši 173 519 a poté se ve 2. čtvrtletí 2009 zvýšil o částku ve výši 250 tis. Kč na částku ve výši
173 769 tis. Kč. Po provedení těchto dvou rozpočtových opatření hospodařila kapitola
s finančními prostředky ve výši 173 769 tis. Kč, z toho Ústav s finančními prostředky ve výši
96 544 tis. Kč a Archiv s finančními prostředky ve výši 77 225 tis. Kč.
Upravený rozpočet výdajů byl překročen v oblasti ostatních běţných výdajů s tím, ţe toto
překročení bylo kryto finančními prostředky poskytnutými od Výkonné agentury pro
vzdělávání, kulturu a audiovizi (AECEA) na komunitární program „Evropa pro občany“ viz
výše. Ostatní nevyčerpané finanční prostředky státního rozpočtu ve výši 54,15 tis. Kč budou
v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů vyčerpány v roce 2010.
Všechny výdaje hrazené z prostředků státního rozpočtu byly pouţity v souladu se
zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů a zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupovaní v
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
V souvislosti s čerpáním finančních prostředků kapitoly 355 byly ke všem výdajům
vystavovány doklady o předběţné řídící kontrole tak, aby nedošlo k přečerpání finančních
prostředků jednotlivých závazných ukazatelů.
Celkový přehled výdajů je uveden v následujících tabulkách:
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Celkový přehled výdajů kapitoly 355

Ukazatel
Kapitálové výdaje celkem
Běţné výdaje celkem
v tom osobní výdaje
v tom platy
OPPP
platy Rady
odstupné
povinné pojistné placené
FKSP
Mimorozpočtové prostředky
Ostatní běţné výdaje celkem
Výdaje celkem

Rozpočet 2009 (tis. Kč.)
schválený

upravený

9 950,00
166 489,00
118 046,00
83 879,00
780,00
2 182,00
0,00
29 527,00
1 678,00
0,00
48 443,00
176 439,00

6 455,00
167 314,00
119 067,00
83 879,00
925,00
2 182,00
843,00
29 560,00
1 678,00
0,00
48 247,00
173 769,00

Skutečnost
2009 (tis. Kč)
6 224,95
167 489,90
119 067,00
83 879,00
925,00
2 182,00
843,00
29 560,00
1 678,00
216,24
48 206,66
173 714,85

% plnění
96,44
100,11
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,92
99,97

Celkový přehled výdajů Ústavu

Ukazatel
Kapitálové výdaje celkem
Běţné výdaje celkem
v tom osobní výdaje
v tom platy
OPPP
platy Rady
odstupné
povinné pojistné placené
FKSP
Mimorozpočtové prostředky
Ostatní běţné výdaje celkem
Výdaje celkem

Rozpočet 2009 (tis. Kč.)
schválený
7 700,00
89 256,00
65 823,00
45 781,00
474,00
2 182,00
0,00
16 470,00
916,00
0,00
23 433,00
96 956,00

upravený
4 705,00
91 839,00
66 059,00
45 781,00
474,00
2 182,00
236,00
16 470,00
916,00
0,00
25 780,00
96 544,00

Skutečnost
2009 (tis. Kč)
4 613,52
92 025,39
66 059,00
45 781,00
474,00
2 182,00
236,00
16 470,00
916,00
216,24
25 750,15
96 638,91

% plnění
98,06
100,20
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,88
100,10

Celkový přehled výdajů Archivu

Ukazatel
Kapitálové výdaje celkem
Běţné výdaje celkem
v tom osobní výdaje
v tom platy
OPPP
odstupné
povinné pojistné placené
FKSP
Ostatní běţné výdaje celkem
Výdaje celkem

Rozpočet 2009 (tis. Kč.)
schválený
2 250,00
77 233,00
52 223,00
38 098,00
306,00
0,00
13 057,00
762,00
25 010,00
79 483,00

Ústav pro studium totalitních reţimů (355)

upravený
1 750,00
75 475,00
53 008,00
38 098,00
451,00
607,00
13 090,00
762,00
22 467,00
77 225,00

Skutečnost
2009 (tis. Kč)
1 611,43
75 464,51
53 008,00
38 098,00
451,00
607,00
13 090,00
762,00
22 456,51
77 075,94

% plnění
92,08
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,95
99,81
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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 kdyţ je rozpočtově vykazován v rámci běţných výdajů.
Struktura zaměstnanců
Kapitola 355 disponovala v roce 2009 počtem 273 systemizovaných pracovních míst,
z toho Ústav disponoval se 135 systemizovanými pracovními místy a Archiv disponoval se
138 systemizovanými pracovními místy. Celkové počty zaměstnanců a rozdělení podle
jednotlivých platových tříd jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafech, které zároveň
vyjadřují počty muţů a ţen zaměstnávaných Ústavem a Archivem:
A) Přehled počtu systemizovaných pracovních míst kapitoly 355
Rok
2009

Ukazatel
limit
273

skutečnost
261

předpoklad
7

skutečnost
7

Zaměstnanci
Rada Ústavu

B) Přehled počtu systemizovaných pracovních míst Ústavu
Rok
2009

Ukazatel
limit
135

skutečnost
132

předpoklad
7

skutečnost
7

Zaměstnanci
Rada Ústavu

C) Přehled počtu systemizovaných pracovních míst Archivu
Rok
2009

Ukazatel
Zaměstnanci

Ústav pro studium totalitních reţimů (355)

limit
138

skutečnost
129

-9-

Závěrečný účet za rok 2009
Genderová statistika
V genderové statistice je uveden počet zaměstnanců kapitoly 355 k 31. prosinci 2009
v rozdělení podle počtu muţů a ţen.
Kapitola 355
Stav zaměstnanců ke 31. 12. 2009

278

z toho:
žen

143

mužů

135

49%

muži
ženy

51%

Platové třídy - kapitola 355

90

82

80

počet zaměstnanců

70

64

60
50
40

31
26

30
20
10

16

15
6

10
5

1

1

0

5

6

11

7
3

1

0
1

2

3

4

7

8

9

10

11 12 13

14 15 16

platová třída

Ústav pro studium totalitních reţimů (355)
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Ústav
Stav zaměstnanců ke 31. 12. 2009

141

z toho:
žen

63

mužů

78

45%
muži
ženy
55%

Platové třídy - Ústav pro studium totalitních režimů

60

55

počet zaměstnanců

50
40
28

30
20

16
13

10

8

6

4

3
0

0

2

3

0

0

5

6

4

2

2

1

0
1

4

7

8

9

10

11 12 13

14 15 16

platová třída
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Archiv
Stav zaměstnanců ke 31. 12. 2009

137

z toho:
žen

80

mužů

57

42%
muži
ženy
58%

Platové třídy - Archiv bezpečnostních složek
40
36

35

počet zaměstnanců

30

27

25
20
15

15

13

12
10
8

10
5

5

3

2

1

1

3
1

0

0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

14 15 16

platová třída

Ústav pro studium totalitních reţimů (355)
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D) Přehled výdajů na platy zaměstnanců kapitoly 355

Ukazatel
Výdaje na platy a OPPP včetně
příslušenství, bez FKSP
z toho
výdaje na platy a OPPP
v tom
platy zaměstnanců
OPPP
z toho
platy Rady Ústavu
odstupné
Pojistné placené zaměstnavatelem
Převod do FKSP
Výdaje na platy a OPPP včetně
příslušenství a FKSP

Rozpočet po
změnách 2008
(tis. Kč)

Skutečnost
2008
(tis. Kč)

Rozpočet po
změnách 2009
(tis. Kč)

Skutečnost
2009
(tis. Kč)

Skutečnost
2009/2008
(%)

104 840,00

104 220,29

117 389,00

117 389,00

112,64

78 682,00

78 179,76

87 829,00

87 829,00

112,34

71 274,00
7 408,00

71 274,00
6 905,76

83 879,00
3 950,00

83 879,00
3 950,00

117,69
57,20

2 182,00
2 227,00
26 158,00
1 427,00

1 896,40
2 226,55
26 040,53
1 426,99

2 182,00
843,00
29 560,00
1 678,00

2 182,00
843,00
29 560,00
1 678,00

115,06
37,86
113,52
117,59

106 267,00

105 647,28

119 067,00

119 067,00

112,70

Rok 2008 vykazuje hodnoty rozpočtu a jeho čerpání za 11/12 běţného roku vzhledem k tomu, ţe Ústav a Archiv zahájily
svoji činnost účinností zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních reţimů a Archivu bezpečnostních sloţek ve
znění pozdějších předpisů, tj. k 1. únoru 2008.

Přehled výdajů na platy zaměstnanců kapitoly 355 - graf
v tis. Kč

90 000,00
80 000,00
70 000,00
60 000,00
50 000,00
40 000,00
30 000,00
20 000,00
10 000,00
0,00

2008

2009

Platy zaměstnanců

71 274,00

83 879,00

OPPP

2 782,80

925,00

Platy Rady Ústavu

1 896,40

2 182,00

Odstupné

2 226,55

843,00

Pojistné placené zaměstnavatelem

26 040,53

29 560,00

Převod do FKSP

1 426,99

1 678,00

Ústav pro studium totalitních reţimů (355)
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E) Přehled výdajů na platy zaměstnanců Ústavu

Ukazatel
Výdaje na platy a OPPP včetně
příslušenství, bez FKSP
z toho
výdaje na platy a OPPP
v tom
platy zaměstnanců
OPPP
z toho
platy Rady Ústavu
odstupné
Pojistné placené zaměstnavatelem
Převod do FKSP
Výdaje na platy a OPPP včetně
příslušenství a FKSP

Rozpočet po
změnách 2008
(tis. Kč)

Skutečnost
2008
(tis. Kč)

Rozpočet po
změnách 2009
(tis. Kč)

Skutečnost
2009
(tis. Kč)

Skutečnost
2009/2008
(%)

53 986,68

53 701,08

65 143,00

65 143,00

121,31

40 330,96

40 045,36

48 673,00

48 673,00

121,54

35 999,46
4 331,50

35 999,46
4 045,90

45 781,00
2 892,00

45 781,00
2 892,00

127,17
71,48

2 182,00

1 896,40
13 655,72
721,49

2 182,00
236,00
16 470,00
916,00

115,06

13 655,72
721,50

2 182,00
236,00
16 470,00
916,00

54 708,18

54 422,57

66 059,00

66 059,00

121,38

120,61
126,96

Skutečnost plnění 2009/2008 (%) není vyplněna u údaji, které v roce 2008 vykazovaly nulu.

Rok 2008 vykazuje hodnoty rozpočtu a jeho čerpání za 11/12 běţného roku vzhledem k tomu, ţe Ústav a Archiv zahájily
svoji činnost účinností zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních reţimů a Archivu bezpečnostních sloţek ve
znění pozdějších předpisů, tj. k 1. únoru 2008.

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

50 000,00
45 000,00
40 000,00
35 000,00
30 000,00
25 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
0,00

2008

2009

Platy zaměstnanců

35 999,46

45 781,00

OPPP

2 149,50

474,00

Platy Rady Ústavu

1 896,40

2 182,00

0,00

236,00

13 655,72

16 470,00

721,49

916,00

Odstupné
Pojistné placené zaměstnavatelem
Převod do FKSP

Ústav pro studium totalitních reţimů (355)
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F) Přehled výdajů na platy zaměstnanců Archivu

Ukazatel
Výdaje na platy a OPPP včetně
příslušenství, bez FKSP
z toho
výdaje na platy a OPPP
v tom
platy zaměstnanců
OPPP
z toho
odstupné
Pojistné placené zaměstnavatelem
Převod do FKSP
Výdaje na platy a OPPP včetně
příslušenství a FKSP

Rozpočet po
změnách 2008
(tis. Kč)

Skutečnost
2008
(tis. Kč)

Rozpočet po
změnách 2009
(tis. Kč)

Skutečnost
2009
(tis. Kč)

Skutečnost
2009/2008
(%)

50 853,32

50 519,21

52 246,00

52 246,00

103,42

38 351,04

38 134,40

39 156,00

39 156,00

102,68

35 274,54
3 076,50

35 274,54
2 859,86

38 098,00
1 058,00

38 098,00
1 058,00

108,00
36,99

2 227,00
12 502,28
705,50

2 226,55
12 384,81
705,50

607,00
13 090,00
762,00

607,00
13 090,00
762,00

27,26
105,69
108,01

51 558,82

51 224,71

53 008,00

53 008,00

103,48

Rok 2008 vykazuje hodnoty rozpočtu a jeho čerpání za 11/12 běţného roku vzhledem k tomu, ţe Ústav a Archiv zahájily
svoji činnost účinností zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních reţimů a Archivu bezpečnostních sloţek ve
znění pozdějších předpisů, tj. k 1. únoru 2008.

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

40 000,00
35 000,00
30 000,00
25 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
0,00

2008

2009

Platy zaměstnanců

35 274,54

38 098,00

OPPP

2 859,86

1 058,00

Odstupné

2 226,55

607,00

Pojistné placené zaměstnavatelem

12 384,81

13 090,00

705,50

762,00

Převod do FKSP
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Seskupení poloţek 50 – Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné.
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 v celkové výši 117 389 tis. Kč byly čerpány finanční
prostředky ve výši 117 389 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši
65 143 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 65 143 tis. Kč tj. 100 % a
Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 52 246 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční
prostředky ve výši 52 246 tis. Kč tj. 100 %.
-

podseskupení poloţek 501 – Platy
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 83 879 tis. Kč byly čerpány finanční
prostředky ve výši 83 879 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve
výši 45 781 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 45 785 tis. Kč tj.
100% a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 38 098 tis. Kč, ze kterého vyčerpal
finanční prostředky ve výši 38 098 tis. Kč tj. 100 %.

-

podseskupení poloţek 502 – Ostatní platby za provedenou práci
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 3 950 tis. Kč byly čerpány finanční
prostředky ve výši 3 950 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši
2 892 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 2 892 tis. Kč tj. 100 % a
Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 1 058 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční
prostředky ve výši 1 058 tis. Kč tj. 100 %.

-

ostatní osobní výdaje, tzn. výdaje za práce na základě dohod konaných mimo pracovní
poměr, byly v rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 925 tis. Kč čerpány na
výpomocné činnosti ve výši 925 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách
ve výši 474 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 474 tis. Kč tj. 100 % a
Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 451 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční
prostředky ve výši 451 tis. Kč tj. 100 %.
platy představitelů státní moci a některých orgánů byly v rozpočtu po změnách ve výši

-

2 182 tis. Kč čerpány ve výši 2 182 tis. Kč tj. 100 %,
odstupné bylo v rozpočtu pozměnách ve výši 843 tis. Kč a z této částky byly vyčerpané

-

finanční prostředky ve výši 843 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách
ve výši 236 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 236 tis. Kč tj. 100 % a
Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 607 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční
prostředky ve výši 607 tis. Kč tj. 100 %.
-

podseskupení poloţek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 29 560 tis. Kč byly vyčerpány finanční
prostředky ve výši 29 560 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve

Ústav pro studium totalitních reţimů (355)
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výši 16 470 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 16 470 tis. Kč tj. 100
% a Archiv měl rozpočet pozměnách ve výši 13 090 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční
prostředky ve výši 13 090 tis. Kč tj. 100 %.

3.4

FKSP
Fond kulturních a sociálních potřeb byl během roku 2009 průběţně doplňován a finanční

prostředky byly čerpány v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu
kulturních a sociálních potřeb, v platném znění a v souladu se směrnicí ředitele Ústavu a se
směrnicí ředitele Archivu o zásadách čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb.

Kapitálové výdaje

3.5

Kapitálové výdaje byly během roku 2009 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
reţimů a Archivu bezpečnostních sloţek“ a dva jeho podprogramy č. 155 011 „Pořízení,
obnova a provozování ICT Ústavu pro studium totalitních reţimů“ a 155 012 „Reprodukce
majetku Ústavu pro studium totalitních reţimů“. V roce 2009 se realizovaly výdaje z poloţek
6111, 6121, 6122 a 6125.
Přehled kapitálových výdajů je uveden v následujících tabulkách:
Přehled financování reprodukce majetku kapitoly 355

Ukazatel
Kapitálové výdaje kapitoly celkem

Rozpočet po Skutečnost
změnách 2008
2008
(tis. Kč)
(tis. Kč)
17 508,00

17 410,84

3 181,10
14 326,90

3 180,20
14 230,64

Rozpočet po
Skutečnost
změnách
2009
2009
(tis. Kč)
(tis. Kč)
6 455,00
6 224,95

Skutečnost
2009/2008
(%)
35,75

z toho

nehmotný majetek
hmotný majetek

2 097,00
4 358,00

1 957,79
4 267,16

61,56
29,99

Rok 2008 vykazuje hodnoty rozpočtu a jeho čerpání za 11/12 běţného roku vzhledem k tomu, ţe Ústav a Archiv zahájily
svoji činnost účinností zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních reţimů a Archivu bezpečnostních sloţek ve
znění pozdějších předpisů, tj. k 1. únoru 2008. Tyto hodnoty byly v roce 2008 navýšeny o částku ve výši 19 000 tis. Kč
z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa – Vládní rozpočtová rezerva a o částku ve výši 1 879 tis. Kč jako vyrovnání s
kapitolou 314 - Ministerstvo vnitra, z těchto navýšení rozpočtu kapitoly 355 byly na kapitálové výdaje pouţity finanční
prostředky ve výši 8 867 tis. Kč.

Ústav pro studium totalitních reţimů (355)
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Přehled financování reprodukce majetku kapitoly 355- graf
v tis. Kč

16 000,00

14 000,00

12 000,00

10 000,00

8 000,00

6 000,00

4 000,00

2 000,00

0,00

2008

2009

Nehmotný majetek

3 180,20

1 957,79

Hmotný majetek

14 230,64

4 267,16

Přehled financování reprodukce majetku Ústavu

Ukazatel
Kapitálové výdaje Ústavu celkem

Rozpočet po Skutečnost
změnách 2008
2008
(tis. Kč)
(tis. Kč)
13 554,00

13 458,82

2 108,10
11 445,90

2 108,01
11 350,81

Rozpočet po
Skutečnost
změnách
2009
2009
(tis. Kč)
(tis. Kč)
4 705,00
4 613,52

Skutečnost
2009/2008
(%)
34,28

z toho

nehmotný majetek
hmotný majetek

1 834,00
2 871,00

1 832,66
2 780,86

86,94
24,50

Rok 2008 vykazuje hodnoty rozpočtu a jeho čerpání za 11/12 běţného roku vzhledem k tomu, ţe Ústav zahájil svoji činnost
účinností zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních reţimů a Archivu bezpečnostních sloţek ve znění
pozdějších předpisů, tj. k 1. únoru 2008. Tyto hodnoty byly v roce 2008 navýšeny o částku ve výši 19 000 tis. Kč z kapitoly
398 – Všeobecná pokladní správa – Vládní rozpočtová rezerva a o částku ve výši 1 879 tis. Kč jako vyrovnání s kapitolou
314 - Ministerstvo vnitra, z těchto navýšení rozpočtu Ústavu byly na kapitálové výdaje pouţity finanční prostředky ve výši
8 867 tis. Kč.
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Přehled financování reprodukce majetku Ústavu - graf
v tis. Kč

12 000,00

10 000,00

8 000,00

6 000,00

4 000,00

2 000,00

0,00

2008

2009

Nehmotný majetek

2 108,01

1 834,00

Hmotný majetek

11 350,81

2 871,00

Přehled financování reprodukce majetku Archivu

Ukazatel
Kapitálové výdaje Archivu celkem

Rozpočet po Skutečnost
změnách 2008
2008
(tis. Kč)
(tis. Kč)
3 954,00

3 952,02

1 073,00
2 881,00

1 072,19
2 879,83

Rozpočet po
Skutečnost
změnách
2009
2009
(tis. Kč)
(tis. Kč)
1 750,00
1 611,43

Skutečnost
2009/2008
(%)
40,77

z toho

nehmotný majetek
hmotný majetek
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1 487,00

125,13
1 486,30
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Přehled financování reprodukce majetku Archivu - graf
v tis. Kč

3 000,00

2 500,00

2 000,00

1 500,00

1 000,00

500,00

0,00

2008

2009

Nehmotný majetek

1 072,19

125,13

Hmotný majetek

2 879,83

1 486,30

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 6 455 tis. Kč byly vyčerpány finanční
prostředky ve výši 6 224,95 tis. Kč, tj. 96,44 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve
výši 4 705 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 4 613,52 tis. Kč, tj. 98,06
% a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 1 750 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční
prostředky ve výši 1 611,43 tis. Kč, tj. 92,08 %.
Ústav čerpal finanční prostředky na kapitálové výdaje v následující struktuře:
-

poloţka 6111 – Programové vybavení

1 832,66 tis. Kč

-

poloţka 6121 – Budovy, haly a stavby

308,39 tis. Kč

-

poloţka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

533,06 tis. Kč

-

poloţka 6125 – Výpočetní technika
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Archiv čerpal finanční prostředky na kapitálové výdaje v následující struktuře:
-

poloţka 6111 – Programové vybavení

125,13 tis. Kč

-

poloţka 6122 – Stroje přístroje a zařízení

867,34 tis. Kč

-

poloţka 6125 – Výpočetní technika

618,96 tis. Kč

Porovnání vývoje čerpání rozpočtu kapitoly 355 v členění na běžné výdaje, kapitálové výdaje,
výdaje z VPS – VRR a výdaje celkem za roky 2008 a 2009
v tis. Kč

200 000,00

180 000,00

160 000,00

140 000,00

120 000,00

100 000,00

80 000,00

60 000,00

40 000,00

20 000,00

0,00

2008

2009

155 177,09

167 489,90

Kapitálové výdaje

9 390,48

6 224,95

VPS - VRR

19 000,00

0,00

Celkem

183 567,57

173 714,85

Běţné výdaje
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3.6

Ostatní běţné výdaje
Ostatní běţné výdaje byly během roku 2009 čerpány na výdaje spojené s provozem a

činností kapitoly 355, především na nákup materiálu, nákup vody, energie a paliv, na nákup
ostatních sluţeb a na ostatní nákupy.
Struktura ostatních běţných výdajů je uvedena v následujících tabulkách:
Přehled běžných výdajů kapitoly 355

Ukazatel

Ostatní běţné výdaje Ústavu celkem
Odměny za uţití duševního vlastnictví
Nákup materiálu
Úroky a ostatní finanční výdaje
Nákup vody, paliv a energie
Nákup sluţeb
Ostatní nákupy
Poskytnuté neinvestiční příspěvky
Převody FKSP
Ostatní neinvestiční transfery
Náhrady placené obyvatelstvu

Rozpočet po
změnách 2008
(tis. Kč)
61 445,00
111,30
14 719,88
38,55
5 334,90
31 330,31
8 434,58
38,53
1 427,00
9,95
0,00

Skutečnost
2008
(tis. Kč)

Rozpočet po
Skutečnost
změnách
2009
2009
(tis. Kč)
(tis. Kč)

61 150,56
111,30
14 719,38
38,49
5 334,56
31 038,07
8 433,36
38,47
1 426,99
9,94
0,00

49 925,00
1 096,00
7 891,30
42,89
7 827,90
26 246,76
4 860,96
81,00
1 678,00
29,37
170,82

50 100,90
1 095,98
7 888,83
42,88
7 826,61
26 429,23
4 858,37
80,85
1 678,00
29,33
170,82

Skutečnost
2009/2008
(%)
81,93
984,71
53,59
111,41
146,72
85,15
57,61
210,16
117,59
295,07

Skutečnost plnění 2009/2008 (%) není vyplněna u údaji, které v roce 2008 vykazovaly nulu.

Rok 2008 vykazuje hodnoty rozpočtu a jeho čerpání za 11/12 běţného roku vzhledem k tomu, ţe Ústav a Archiv zahájily
svoji činnost účinností zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních reţimů a Archivu bezpečnostních sloţek ve
znění pozdějších předpisů, tj. k 1. únoru 2008. Tyto hodnoty byly v roce 2008 navýšeny o částku ve výši 19 000 tis. Kč
z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa – Vládní rozpočtová rezerva, z toho byly v rozpočtu kapitoly 355 navýšeny
ostatní běţné výdaje o částku ve výši 9 950 tis. Kč.
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Přehled běžných výdajů kapitoly 355 - graf
v tis. Kč
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Nákup vody, paliv a energie

5 334,56

7 826,61

Nákup sluţeb

31 038,07

26 429,23

Ostatní nákupy

8 433,36

4 858,37

38,47

80,85

1 426,99

1 678,00

Ostatní neinvestiční transfery

9,94

29,33

Náhrady placené obyvatelstvu

0,00

170,82

Odměny za uţití duševního
vlastnictví
Nákup materiálu
Úroky a ostatní finanční výdaje

Poskytnuté neinvestiční
příspěvky
Převody FKSP
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Přehled běžných výdajů Ústavu

Ukazatel

Ostatní běţné výdaje Ústavu celkem
Odměny za uţití duševního vlastnictví
Nákup materiálu
Úroky a ostatní finanční výdaje
Nákup vody, paliv a energie
Nákup sluţeb
Ostatní nákupy
Poskytnuté neinvestiční příspěvky
Převody FKSP
Ostatní neinvestiční transfery
Náhrady placené obyvatelstvu

Rozpočet po
změnách 2008
(tis. Kč)
43 440,85
111,30
8 994,23
33,85
2 946,90
25 796,01
4 822,08
10,93
721,50
4,05
0,00

Skutečnost
2008
(tis. Kč)
43 279,96
111,30
8 994,17
33,83
2 946,90
25 635,96
4 821,35
10,91
721,49
4,05
0,00

Rozpočet po
Skutečnost
změnách
2009
2009
(tis. Kč)
(tis. Kč)
26 696,00
1 042,50
1 730,10
38,79
3 487,20
17 211,66
2 187,06
0,00
916,00
11,87
70,82

Skutečnost plnění 2009/2008 (%) není vyplněna u údaji, které v roce 2008 nebo roce 2009 vykazovaly nulu

26 882,39
1 042,50
1 730,06
38,79
3 487,20
17 398,12
2 187,04
0,00
916,00
11,86
70,82

Skutečnost
2009/2008
(%)
62,11
936,66
19,24
114,66
118,33
67,87
45,36
126,96
292,84

.

Rok 2008 vykazuje hodnoty rozpočtu a jeho čerpání za 11/12 běţného roku vzhledem k tomu, ţe Ústav zahájil svoji činnost
účinností zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních reţimů a Archivu bezpečnostních sloţek ve znění
pozdějších předpisů, tj. k 1. únoru 2008. Tyto hodnoty byly v roce 2008 navýšeny o částku ve výši 19 000 tis. Kč z kapitoly
398 – Všeobecná pokladní správa – Vládní rozpočtová rezerva, z toho byly v rozpočtu Ústavu navýšeny ostatní běţné výdaje
o částku ve výši 9 950 tis. Kč.
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Přehled běžných výdajů Ústavu - graf
v tis. Kč
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2 946,90

3 487,20

Nákup sluţeb

25 635,96

17 398,12

Ostatní nákupy

4 821,35

2 187,04

Poskytnuté neinvestiční
příspěvky

10,91

0,00

Převody FKSP

721,49

916,00

Ostatní neinvestiční transfery

4,05

11,86

Náhrady placené obyvatelstvu

0,00

70,82

Odměny za uţití duševního
vlastnictví
Nákup materiálu
Úroky a ostatní finanční výdaje
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Přehled běžných výdajů Archivu

Ukazatel

Ostatní běţné výdaje Archivu celkem
Odměny za uţití duševního vlastnictví
Nákup materiálu
Úroky a ostatní finanční výdaje
Nákup vody, paliv a energie
Nákup sluţeb
Ostatní nákupy
Poskytnuté neinvestiční příspěvky
Převody FKSP
Ostatní neinvestiční transfery
Náhrady placené obyvatelstvu

Rozpočet po Skutečnost
změnách 2008
2008
(tis. Kč)
(tis. Kč)
18 004,15
0,00
5 725,65
4,70
2 388,00
5 534,30
3 612,50
27,60
705,50
5,90
0,00

Rozpočet po
Skutečnost
změnách
2009
2009
(tis. Kč)
(tis. Kč)

17 870,58
0,00
5 725,21
4,66
2 387,68
5 402,07
3 612,01
27,56
705,50
5,89
0,00

23 229,00
53,50
6 161,20
4,10
4 340,70
9 035,10
2 673,90
81,00
762,00
17,50
100,00

23 218,51
53,48
6 158,77
4,09
4 339,41
9 031,11
2 671,33
80,85
762,00
17,47
100,00

Skutečnost
2009/2008
(%)
129,93
107,57
87,77
181,74
167,18
73,96
293,36
108,01
296,60

Skutečnost plnění 2009/2008 (%) není vyplněna u údaji, které v roce 2008 vykazovaly nulu.
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Přehled běžných výdajů Archivu - graf
v tis. Kč
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3 612,01

2 671,33

Poskytnuté neinvestiční
příspěvky

27,56

80,85

Převody FKSP

705,50

762,00

Ostatní neinvestiční transfery

5,89

17,47

Náhrady placené obyvatelstvu

0,00

100,00

Odměny za uţití duševního
vlastnictví
Nákup materiálu
Úroky a ostatní finanční výdaje

Poloţka 504 – odměny za uţití duševního vlastnictví
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 1 096 tis. Kč byly vyčerpány finanční
prostředky ve výši 1 095,98 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši
1 042,50 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 1 042,50 tis. Kč, tj. 100 % a
Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 53,50 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční
prostředky ve výši 53,48 tis. Kč, tj. 99,96 %. Prostředky z této poloţky byly pouţity na
úhradu autorských honorářů pro fyzické osoby, jejichţ autorská díla Ústav a Archiv vyuţíval
do vydávaných publikací a časopisů.
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Seskupení poloţek 51 – neinvestiční nákupy a související výdaje
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 46 950,81 tis. Kč byly vyčerpány finanční
prostředky ve výši 47 126,77 tis. Kč tj. 100,37 % , z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve
výši 24 654,81 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 24 841,21 tis. Kč tj.
100,76 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 22 296 tis. Kč, ze kterého vyčerpal
finanční prostředky ve výši 22 285,56 tis. Kč tj. 99,95 %. Výše uvedené překročení bylo kryto
finančními prostředky ve výši 216,24 tis. Kč, které kapitola 355 obdrţela od Výkonné
agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizi (AECEA) na komunitární program „Evropa pro
občany“.
-

Nákup materiálu: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 7 891,30 tis. Kč byly
vyčerpány finanční prostředky ve výši 7 888,83 tis. Kč tj. 99,97 %, z toho Ústav měl
rozpočet po změnách ve výši 1 730,10 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky
ve výši 1 730,06 tis. Kč tj. 100 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 6 161,20
tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 6 158,77 tis. Kč tj. 99,96 %.
Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení byly pouţity zejména na nákup
drobného hmotného dlouhodobého majetku v souvislosti s modernizací technického
vybavení Ústavu a Archivu, nákup materiálu, odborných publikací, periodik a knih.

-

Úroky a ostatní finanční výdaje: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 42,89 tis.
Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 42,88 tis. Kč tj. 99,98 %, z toho Ústav
měl rozpočet po změnách ve výši 38,79 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky
ve výši 38,79 tis. Kč tj. 100 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 4,10 tis. Kč,
ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 4,09 tis. Kč tj. 99,76 %.

-

Nákup vody, energie a paliv: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 7 827,90 tis.
Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 7 826,61 tis. Kč tj. 99,98 %, z toho
Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 3 487,20 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční
prostředky ve výši 3 487,20 tis. Kč tj. 100 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve
výši 4 340,70 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 4 339,41 tis. Kč
tj. 99,97 %.

-

Nákup sluţeb: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 26 246,76 tis. Kč byly
vyčerpány finanční prostředky ve výši 26 429,23 tis. Kč tj. 100,70 %, z toho Ústav měl
rozpočet po změnách ve výši 17 211,66 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky
ve výši 17 398,12 tis. Kč tj. 101,08 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši
9 035,10 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 9 031,11 tis. Kč tj.
99,96 %. Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení byly pouţity zejména, na
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zajištění provozu Ústavu a Archivu, na publikační činnost Ústavu, pořádání výstav,
konferencí a zajištění ostatních sluţeb spojených výkonem činnosti Ústavu a Archivu.
-

Ostatní nákupy: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 4 860,96 tis. Kč byly
vyčerpány finanční prostředky ve výši 4 858,37 tis. Kč tj. 99,95 %, z toho Ústav měl
rozpočet po změnách ve výši 2 187,06 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky
ve výši 2 187,04 tis. Kč tj. 100 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 2 673,90
tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 2 671,33 tis. Kč tj. 99,90 %.
Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení byly pouţity zejména na opravy a
udrţování budov, výpočetní techniky a vozového parku, dále potom na zajištění
tuzemských a zahraničních pracovních cest.

-

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky a náhradami z rozpočtu po
změnách kapitoly 355 ve výši 81 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši
80,85 tis. Kč tj. 99,81 %. Finanční prostředky na tomto podsekupení čerpal pouze
Archiv.

Seskupení poloţek 53 – neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 1 707,37 tis. Kč byly vyčerpány finanční
prostředky ve výši 1 707,33 tis. Kč tj. 100, % , z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši
927,87 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 927,86 tis. Kč tj. 100, % a
Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 779,50 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční
prostředky ve výši 779,47 tis. Kč tj. 100,00 %.
Seskupení poloţek 54 – neinvestiční transfery obyvatelstvu
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 170,82 tis. Kč byly vyčerpány finanční
prostředky ve výši 170,82 tis. Kč tj. 100, % , z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši
70,82 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 70,82 tis. Kč tj. 100, % a
Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 100 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky
ve výši 100 tis. Kč tj. 100,00 %.
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3.7

Nároky z nespotřebovaných výdajů

Převod nároků z nespotřebovaných výdajů
Kapitola převáděla z roku 2008 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1.011,31
tis. Kč, z toho profilující výdaje na programy podle § 13 odst.3 rozpočtových pravidel činily
97,16 tis. Kč, neprofilující výdaje 914,15 tis. Kč. Během roku 2009 nebyly
z nespotřebovaných nároků roku 2008 čerpány ţádné finanční prostředky.
Za rok 2009 činily nároky z nespotřebovaných výdajů celkem 270,39 tis. Kč, z toho
profilující výdaje na programy podle § 13 odst.3 rozpočtových pravidel činily 230,05 tis. Kč,
neprofilující výdaje 40,34 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů bude kapitola čerpat
v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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4 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů
Prostředky státního rozpočtu určené pro kapitolu 355 byly pouţity v souladu s jejich
účelovým určením. Rozpočtované prostředky byly v průběhu roku 2009 vynaloţeny na
financování potřeb související s činností, kterou kapitole 355 ukládá zákon č. 181/2007 Sb., o
Ústavu pro studium totalitních reţimů a o Archivu bezpečnostních sloţek a o změně
některých zákonů s ohledem na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.
Všechny výdaje hrazené z prostředků státního rozpočtu byly pouţity v souladu se
zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů a zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupovaní v
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
V souvislosti s čerpáním finančních prostředků kapitoly 355 byly ke všem výdajům
vystavovány doklady o předběţné řídící kontrole tak, aby nedošlo k přečerpání finančních
prostředků jednotlivých závazných ukazatelů.

Ústav pro studium totalitních reţimů (355)

- 31 -

Závěrečný účet za rok 2009

5 Rozpočtová opatření
V roce 2009 bylo provedeno 36 rozpočtových opatření v kompetenci kapitoly 355, z toho
Ústav provedl 21 rozpočtových opatření a Archiv provedl 15 rozpočtových opatření. Jednalo
se o tato rozpočtová opatření:
Ústav
-

První rozpočtové opatření roku 2009 bylo provedeno na základě schválení Finančního
plánu Ústavu na rok 2009 s tím, ţe došlo k rozdělení finančních prostředků mezi
jednotlivé odbory Ústavu. Výše zmíněnými přesuny nedošlo ke změně závazných
ukazatelů Ústavu.

-

V souvislosti s usnesením vlády ČR č. 363/2009, byly v dubnu 2009 převedeny finanční
prostředky ve výši 1 557 tis. Kč do kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Toto rozpočtové opatření se týkalo rozpočtových poloţek 5137, 5156, 5171, 6121 a 6122.
Tímto převodem došlo ke změně průřezového ukazatele „Výdaje na programy vedené
v ISPROFIN celkem“.

-

Po převodu finančních prostředků do kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí
muselo být provedeno vlastní rozpočtové opatření tak, aby se mohl rozpočet Ústavu
konsolidovat pro další období roku 2009.

-

Na konci dubna roku 2009 získal Ústav finanční prostředky z kapitoly 334 – Ministerstvo
kultury ve výši 250 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly do Ústavu předeny formou
resortního rozpočtového opatření a finanční prostředky byly zatříděny do ostatních
běţných výdajů s tím, ţe nepředstavovaly trvalý vliv.

-

V polovině května 2009 bylo provedeno vlastní rozpočtové opatření, které odráţelo
potřeby přesunu finančních prostředků na rozpočtových poloţkách jednotlivých odborů
Ústavu. Jednalo se o přesun finančních prostředků v rámci ostatních běţných výdajů
Ústavu.

-

V polovině července 2009 došlo, v souvislosti s vývojem čerpání finančních prostředků
rozpočtu Ústavu, k přesunu finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů a dále
k přesunu finančních prostředků v rámci ostatních běţných výdajů.

-

V souvislosti s průběţným hodnocením čerpání finančních prostředků Ústavu za
1. pololetí roku 2009 došlo k přesunu finančních prostředků v rámci poloţek ostatních
běţných výdajů.

-

V polovině září 2009 došlo k přesunu finančních prostředků v rámci ostatních běţných
výdajů v rozpočtu Ústavu. Tento přesun byl proveden z důvodu zpoţdění příjmu
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finančních prostředků od Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizi (AECEA)
na komunitární program „Evropa pro občany“, které měl Ústav obdrţet ke konci srpna
2009.
-

V polovině října 2009 došlo k převodu finančních prostředků mezi Ústavem a Archivem
ve výši 895 tis. Kč. Tento převod byl uskutečněn na základě resortního rozpočtového
opatření a byly jím kryty výdaje Ústavu, které Ústav vynaloţil pro provozní potřeby
Archivu a jeţ se týkaly úhrad společných sluţeb. Zmíněným převodem došlo ke zvýšení
specifického ukazatele „Výdaje vlastního Ústavu pro studium totalitních reţimů“ a
zároveň ke sníţení specifického ukazatele „Výdaje na Archiv bezpečnostních sloţek“.

-

Na konci druhé dekády října 2009 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým byly
pokryty, v rámci ostatních běţných výdajů, finanční potřeby jednotlivých odborů Ústavu.

-

Po vyhodnocení čerpání finančních prostředků rozpočtu Ústavu za třetí čtvrtletí 2009 byly
provedeny přesuny finančních prostředků v rámci ostatních běţných výdajů.

-

V souvislosti s vývojem čerpání rozpočtu Ústavu byly koncem října 2009 provedeny
změny v rámci ostatních běţných výdajů.

-

V první dekádě měsíce listopadu 2009 došlo, na základě schválení usnesení rozpočtového
výboru PSP ČR přesunu finančních prostředků z kapitálových výdajů Ústavu do ostatních
běţných výdajů Ústavu ve výši 2 000 tis. Kč. Tímto přesunem došlo ke sníţení
průřezového ukazatele „Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem“.

-

V rámci zabezpečení plateb spojených s provozem Ústavu bylo provedeno rozpočtové
opatření, kterým byly provedeny převody v rámci ostatních běţných výdajů.

-

V polovině listopadu 2009 byly provedeny přesuny finančních prostředků v rámci
ostatních běţných výdajů tak, aby mohly být zabezpečeny sluţby spojené s likvidací
nepotřebného majetku a sluţby spojené s údrţbou budovy sídla Ústavu.

-

V souvislosti s usnesením vlády č. 715, kterým vláda stanovila sníţení počtu
systemizovaných pracovních míst Ústavu, bylo provedeno resortní rozpočtové opatření,
kterým byly předeny finanční prostředky na poloţku Odstupné tak, aby Ústav mohl
dodrţet všechny potřebné legislativní normy pro propuštění čtyř zaměstnanců Ústavu ke
konci roku 2009.

-

Ke konci listopadu 2009 bylo provedeno vlastní rozpočtové opatření, které odráţelo
potřeby přesunu finančních prostředků na rozpočtových poloţkách jednotlivých odborů
Ústavu. Jednalo se o přesun finančních prostředků v rámci ostatních běţných výdajů
Ústavu.

-

Na začátku prosince 2009 bylo provedeno vlastní rozpočtové opatření, které bylo
provedeno po zpřesnění čerpání finančních prostředků na konci roku 2009 tak, aby
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finanční prostředky byly vyuţity s co nejvyšší efektivností. Tento převod byl jak v rámci
ostatních běţných výdajů, tak i v rámci kapitálových výdajů Ústavu.
-

V druhé dekádě prosince 2009 obdrţel Ústav finanční prostředky od Výkonné agentury
pro vzdělávání, kulturu a audiovizi (AECEA) na komunitární program „Evropa pro
občany“ ve výši 216,24 tis. Kč, proto se toto rozpočtové opatření týkalo konsolidace
rozpočtových poloţek v rámci jednotlivých odborů Ústavu.

-

Poslední rozpočtové opatření Ústavu v roce 2009 bylo zaměřeno na zefektivnění čerpání
rozpočtu ke konci roku 2009. Finanční prostředky byly převedeny z nevyuţitých
rozpočtových poloţek tak, aby mohl Ústav zabezpečit výdaje spojené s tiskem publikací.

Archiv
-

Prvním rozpočtovým opatřením Archivu v roce 2009 byl proveden převod finančních
prostředků v rámci ostatních běţných výdajů na základě potřeb Archivu, jejichţ výše
nebyla zohledněna ve schváleném rozpočtu na rok 2009.

-

Přesun finančních prostředků v rámci ostatních běţných výdajů byl uskutečněn na základě
vyúčtování nákladů úklidových prací za rok 2008.

-

V souvislosti s usnesením vlády ČR č. 363/2009, byly v dubnu 2009 převedeny finanční
prostředky ve výši 1 363 tis. Kč do kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Toto rozpočtové opatření se týkalo rozpočtových poloţek 5169.

-

V druhé polovině června 2009 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým se převáděly
finanční prostředky v rámci ostatních běţných výdajů. Tímto rozpočtovým opatřením
byly upraveny rozpočtové poloţky týkajících se elektrické energie, tlumočení a
poskytnuté neinvestiční náhrady z důvodu zvýšených nákladů.

-

V rámci konsolidace rozpočtu Archivu bylo, na začátku druhého pololetí 2009, provedeno
rozpočtové opatření, kterým došlo k přesunu finančních prostředků v rámci ostatních
běţných výdajů tak, aby byly zajištěny finanční prostředky na uhrazení předpokládaných
nákladů ve druhém pololetí roku 2009 v poloţkách ostatní sluţby a cestovní náhrady.

-

V rámci změny pracovních pozic Archivu bylo provedeno počátkem druhého pololetí
2009 resortní rozpočtové opatření, kterým se z ostatních běţných výdajů převedly
finanční prostředky ve výši 125 tis. Kč na rozpočtovou poloţku 5024 – Odstupné s tím, ţe
došlo ke změně průřezového ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
práci“.

-

V první dekádě měsíce listopadu 2009 došlo, na základě schválení usnesení rozpočtového
výboru

PSP ČR přesunu finančních prostředků z kapitálových výdajů do ostatních
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běţných výdajů Archivu ve výši 500 tis. Kč. Tímto přesunem došlo ke sníţení
průřezového ukazatele „Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem“.
-

V souvislosti s úhradou poplatků za vstupní víza bylo na začátku srpna 2009 provedeno
rozpočtové opatření, kterým došlo k rozpočtové úpravě v rámci ostatních běţných výdajů.

-

Na konci 3. čtvrtletí 2009 bylo provedeno rozpočtové opatření v rámci ostatních běţných
výdajů, kterým došlo k pokrytí zvýšených nákladů nákupu ochranných nápojů, drobného
majetku, telekomunikačních a vzdělávacích sluţeb. Toto rozpočtové opatření bylo
zároveň provedeno s ohledem na předpokládané náklady v posledním čtvrtletí roku 2009.

-

V druhé polovině října 2009 bylo, v souvislosti s uzavřením dohod o provedení práce a
z důvodu změn organizační struktury Archivu, provedeno rozpočtové opatření, kterým
byly převedeny finanční prostředky na poloţky 5021 – Ostatní osobní výdaje a 5024 –
Odstupné, čímţ došlo ke změně průřezového ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní
platby za provedenou práci“.

-

V polovině října 2009 došlo k převodu finančních prostředků mezi Ústavem a Archivem
ve výši 895 tis. Kč. Tento převod byl uskutečněn na základě resortního rozpočtového
opatření a byly jím kryty výdaje Ústavu, které Ústav vynaloţil pro provozní potřeby
Archivu a jeţ se týkaly úhrad společných sluţeb. Zmíněným převodem došlo ke sníţení
specifického ukazatele „Výdaje na Archiv bezpečnostních sloţek“ a zároveň ke zvýšení
specifického ukazatele „Výdaje vlastního Ústavu pro studium totalitních reţimů“.

-

Ve třetí dekádě října 2009 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým Archiv
předpokládal pohyb finančních prostředků v rámci ostatních běţných výdajů, a to
z důvodu uzavření autorských smluv, nákupu materiálu a uhrazení cestovních náhrad.

-

V první polovině listopadu 2009 provedl Archiv rozpočtové opatření, kterým převedl
nevyčerpané finanční prostředky vedené na poloţce 5424 - Náhrady mezd v době nemoci
do poloţky 5169 – Ostatní sluţby.

-

Z důvodu přerušení výpovědní doby zaměstnance a nezbytného navýšení poloţek
sociálního a zdravotního pojištění bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým došlo
k převodu finančních prostředků z poloţek 5024 - Odstupné a 5139 – nákup materiálu na
poloţky 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti, 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a 5164 - Nájemné,
čímţ došlo ke změně průřezového ukazatele „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“
a průřezového ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“.

-

Poslední rozpočtové opatření Archivu v roce 2009 bylo zaměřeno na zefektivnění čerpání
rozpočtu ke konci roku 2009. Finanční prostředky byly převedeny z dále nevyuţitých
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rozpočtových poloţek tak, aby mohl Archiv zabezpečit rovnoměrné čerpání výdajů
rozpočtu.

6 Výčet výdajů a zhodnocení přínosu zahraničních pracovních cest
V roce 2009 bylo uskutečněno 57 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloţeny
výdaje v celkovém objemu 1 320,42 tis. Kč, z toho Ústav uskutečnil 45 zahraničních
pracovních cest v celkovém objemu 1 126 tis. Kč a Archiv uskutečnil 12 zahraničních
pracovních cest v celkovém objemu 194,42 tis. Kč.
Ústav
Slovensko - Bratislava 9. 1. 2009
Obsah: Zajištění zařízení a materiálu pro kopírování mikrofiší v Archivu ÚPN.
Přínos: Pořízení kopií mikrofiší z Archivu ÚPN.
Slovensko - Bratislava, 16. 1. 2009
Obsah: Spolupráce při digitalizaci archiválií mikrofišové povahy v Ústavu paměti národa
(ÚPN) v Bratislavě.
Přínos: Na základě realizační dohody mezi ÚSTR, ABS a ÚPN byl ve spolupráci s archivem
ÚPN v Bratislavě realizován projekt duplikování mikrofiší v rámci příprav k jejich
digitalizaci.

Slovensko - Bratislava 12. 1. -16. 1. 2009
Obsah: Během sluţební cesty byly kopírovány dokumenty bývalé StB, které jsou v drţení
ÚPN a představují přínos pro badatele v ČR.
Přínos: Přínosem bylo obohacení archivu o tisíce stran dokumentů bývalé StB.

Slovensko - Bratislava, 4. 2. 2009
Obsah: Pracovní jednání ředitele Ústavu s představiteli ÚPN a velvyslancem ČR v Bratislavě.
Přínos: Na pracovním jednání s představiteli ÚPN byly domluveny konkrétní kroky v oblasti
spolupráce při organizaci konferencí v roce 2009 a výměně výsledků v oblasti vědeckého
výzkumu. S velvyslancem ČR v Bratislavě Vladimírem Galuškou byly projednány moţnosti
společně organizovaných akcí na území SR, přičemţ byl informován o připravovaných
aktivitách Ústavu v rámci předsednictví ČR při Radě EU.
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Slovensko 26. - 27. 2. 2009
Obsah: Naskenování dokumentů a získání vzpomínek bývalého příslušníka Cizinecké legie
pana Ervína Páleše pro připravovanou publikaci s názvem „Bojovali a umírali v Indočíně“.
Přínos: Získání materiálů pro připravovanou publikaci. Dále bylo uskutečněno setkání
s pracovníkem Historického ústavu SAV Janem Peškem a projednány organizační a
metodologické otázky týkající se slovenské části projektu Biografický slovník vedoucích
funkcionářů KSČ 1921-1989.

Belgie - Brusel, 4. - 5. 3. 2009
Obsah: Účast 1. náměstka ředitele Ústavu na pravidelném zasedání pracovní skupiny pro
komunikaci při Radě EU v Bruselu.
Přínos: V rámci českého předsednictví v radě EU byl pozván představitel Ústavu na
pravidelné zasedání pracovní skupiny pro komunikaci v radě EU, kde prezentoval činnost
Ústavu a dosavadní spolupráci s partnerskými institucemi na přípravě platformy Evropské
paměti a svědomí, jeţ by podporovala činnosti institucí zabývajících se vyrovnáváním se s
totalitními reţimy v Evropě.
Švýcarsko 4. - 6. 3. 2009
Obsah: Účelem zahraniční cesty do Švýcarského Luzerna bylo natáčení rozhovoru
s pamětníkem panem Radanem Kudrou na téma „Pamětníci táborů PTP emigranti“ v rámci
projektu „Paměť a dějiny totalitních reţimů“.
Přínos: podařilo se natočit rozhovory se dvěma pamětníky:
1) Radoslav Kutra – akademický malíř – pamětník PTP, exulant z roku 1969 (Luzern),
2) Bohdan Mikolášek – perzekvovaný písničkář a autor písně „Ticho o Janu Palachovi“,
exulant z roku 1982 (Zurich).

Belgie (Brusel) 4. - 5. 3. 2009
Obsah: Sluţební cesta referentky oddělení výstav a vzdělávání B. Kopecké, která doprovázela
1. náměstka ÚSTR na zasedání pracovní skupiny pro komunikaci Rady EU v bruselském
sídle Rady EU.
Přínos: Akce konající se na půdě Rady EU v Bruselu byla úspěšná. Proběhla úspěšná
prezentace pamětnického digitálního archivu Paměť národa a celkově činnosti ÚSTR
zástupcům zemí EU v pracovní skupině pro komunikaci Rady EU. Šlo o součást přípravy
veřejného slyšení v Evropském parlamentu.
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Belgie - Brusel, 17. - 19. 3. 2009
Obsah: Účast zástupců Ústavu na evropském slyšení „Svědomí Evropy a zločiny totalitního
komunismu: 20 let poté“ v Evropském parlamentu v Bruselu.
Přínos: Slyšení pořádal Ústav ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky a skupinou
dvanácti poslanců Evropského parlamentu. Cílem slyšení v průběhu první poloviny
předsednictví ČR v Radě EU bylo prezentovat, jak se jednotlivé postkomunistické státy
vyrovnávají s dědictvím totalitních reţimů. Slyšení bylo zařazeno do programu českých
aktivit v rámci předsednictví ČR v EU a přispělo tak k jeho celkovému pozitivnímu
hodnocení.

Kanada - Toronto, USA - Washington, D.C., 19. - 25. 3. 2009
Obsah: Vystoupení ředitele Ústavu na konferenci „Twenty Years After: Dealing with the
Heritage of Communism“, Munk Centre for International Studies, University of Toronto v
Kanadě.
Přínos: Na základě pozvání University of Toronto vystoupil ředitel Ústavu s přednáškou
„Lustration and its Effects in the Czech Republic“ na konferenci, zúčastnil se diskuse s
krajany na generálním konzulátu a poskytl interview pro krajanské televizní vysílání, v němţ
prezentoval činnost Ústavu a Archivu. O moţné spolupráci a webové prezentaci Ústavu
jednal ředitel Ústavu s vydavatelem Kanadských listů Mirkem Janečkem. Cestou zpět jednal
ve Washingtonu, D.C. o spolupráci s představiteli Woodrow Wilson International Center,
konkrétně o spolupořádání konference a výstavy. V Národním archivu (NARG) jednal s Amy
Schmidt o procesu odtajňování archiválií vztahujících se k Československu a moţné
spolupráci při výzkumu působení CIC po skončení druhé světové války ve střední Evropě.
Jednání s představitelem U.S. Holocaust Memorial Museum Dr. Radu Ioanidem bylo
zaměřeno na naplňování dohody o spolupráci, včetně stáţe pracovníků Ústavu a Archivu ve
Washingtonu, D.C., realizované na přelomu srpna a září 2009.
Polsko, Německo 25. - 30. 3. 2009
Obsah: Účast na Mezinárodní konferenci „Pakt Molotov-Ribentropp“ a „Katyň“. Ve
Wroclavi pak byla přednáška na téma „Pakt Hitler-Stalin“. V Německu pak byla návštěva
Vojenského historického muzea a Památníku německého protinacistického odboje.
Přínos: Navázání kontaktů se zahraničními institucemi: Institut paměti – Lublin (Polsko),
Centrální muzeum válečných zajatců v Lambinovicích u Opole (Polsko), Památník politické
represe v Tomsku (Rusko), Centrální vojenské muzeum v Dráţďanech (Německo), Historické
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muzeum ve Lvově (Ukrajina), Spolkový ústav pro kulturu a dějiny Němců ve východní
Evropě (Německo), Památník Bautzen (Německo), Ukrajinská asociace Ţidů (Ukrajina),
Spolková nadace pro zpracování diktatury SED (Německo), Památník v Postupimi
(Německo), Muzeum Berlin-Karlshorst.

Slovensko, 30. 3. - 3. 4. 2009
Obsah: Archivní výzkum v souvislosti s projektem „Popravení z politických důvodů
v Československu v letech 1948-1989“ v Bratislavě. Výzkum se uskutečnil v archivu Ústavu
paměti národa v Bratislavě a Státním archivu Bratislava.
Přínos: Nastudování dokumentů z fondů vyšetřovacích spisů a inspekce ministra vnitra (A
ÚPN), spisů prokuratury a soudu (ŠA Ba) ke kauzám popravených Slováků a vyhotovení více
jako sto stran kopií dokumentů pro potřeby napsání biografických hesel jednotlivých osob.
Německo - Berlín, 2. – 3. 4. 2009
Obsah: Jednání pracovní skupiny v rámci Evropské pracovní sítě partnerských organizací.
Přínos: Pravidelného setkání pracovní sítě partnerských organizací se zúčastnil 1. náměstek
ředitele Ústavu. Jednání bylo zaměřeno na přípravu společné informační publikace o poslání
jednotlivých organizací a organizaci společné putovní výstavy.

Belgie (Brusel) 5. - 9. 4. 2009
Obsah: Sluţební cesta ředitele Odboru edičního M. Hrozy, vedoucího oddělení výstav a
vzdělávání M. Čulena a grafičky oddělení výstav a vzdělávání M. Hostinové, která
zabezpečila instalaci, reinstalaci a vernisáţ výstavy „Praha objektivem tajné policie“ a
prezentaci stejnojmenné publikace v prostorách Stálého zastoupení ČR při EU, Rue du Trône
60.
Přínos: Akce konající se na půdě Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu byla velice
úspěšná. Výstava „Praha objektivem tajné policie“ byla ve stanoveném termínu instalována
dle poţadavků pracovníků Stálého zastoupení ČR při EU v prostorách Stálého zastoupení.
Samotného zahájení výstavy se zúčastnilo přibliţně 200 hostů ze všech evropských institucí.
Výstavu zahájil velvyslanecký rada pan J. Vytopil společně s ředitelem ÚSTR panem P.
Ţáčkem za přítomnosti velvyslankyně ČR při EU M. Vicenové, odborný komentář pronesla
kolegyně z ABS slečna A. Pavlíková.
Vernisáţ výstavy „Praha objektivem tajné policie“ byla obohacena o doprovodný program,
kterým byla prezentace stejnojmenné publikace vydané ÚSTR o kterou byl mezi přítomnými
hosty velký zájem a kterou slavnostně pokřtila paní velvyslankyně.
Ústav pro studium totalitních reţimů (355)
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Výstava byla po úspěšné vernisáţi reinstalována do prostor, které jsou běţně přístupné
veřejnosti, tak aby celý výstavní soubor mohlo shlédnout co nejvyšší počet návštěvníků.

Belgie - Brusel, 7. - 9. 4. 2009
Obsah: Zahájení výstavy „Praha objektivem tajné policie“ v prostorách Stálého zastoupení
České republiky při EU v Bruselu.
Přínos: Dne 8. 4. 2009 byla za účasti velvyslankyně při EU M. Vicenové a ředitele Ústavu
zahájena výstava. Součásti vernisáţe byla i prezentace stejnojmenné publikace. Výstava, která
trvala aţ do 30. 4. 2009, byla součástí aktivit v rámci předsednictví ČR při Radě EU.

Slovensko 22. -24. 4. 2009
Obsah: Účast na Mezinárodní konferenci pod názvem „Církev 19. a 20. století ve slovenské a
české historiografii“ a přednes referátu na téma „Katolíci v očích StB na přelomu 50. a 60. let
minulého století“.
Přínos: Konference byla věnována církvi, a z této konference vyšel sborník.

Belgie - Brusel, 23. - 24. 4. 2009
Obsah: Pracovní návštěva zástupců Ústavu a jednání o dalších aktivitách Ústavu na evropské
úrovni.
Přínos: Jednání v Evropském parlamentu o vzniku Evropské paměti a svědomí a s pracovníky
Stálého zastoupení ČR při EU o plánovaných akcích organizovaných po skončení
předsednictví. Součástí pracovní cesty byla přeprava anglojazyčných publikací z produkce
Ústavu, které byly k dispozici jako prezentace ČR na Stálém zastoupení ČR při EU.

USA 24. 4. - 4. 5. 2009
Obsah: Účast na semináři „O české historii“ na Kolumbijské univerzitě v New Yorku,
přednes příspěvku věnovaný případu Miroslava Dvořáčka a následná setkání s představiteli
oddělení orální historie v United States Holocaust Memorial Museum, Joint Baltic American
National Commitie, Global Museum on Communism, kde byl prezentován projekt „Paměť a
dějiny totalitních reţimů“.
Přínos: Výsledkem jednání byla dohoda o sdílení nahrávek pamětníků v rámci projektu
„Orální historie“ a navázání nových kontaktů.

Ústav pro studium totalitních reţimů (355)
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Belgie (Brusel) 29. 4. - 1. 5. 2009
Obsah: Sluţební cesta zástupců Ústavu, která zabezpečila deinstalaci výstavy „Praha
objektivem tajné policie“ v prostorách Stálého zastoupení ČR při EU, Rue du Trône 60.
Přínos: Akce konající se na půdě Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu byla úspěšná.
Výstava „Praha objektivem tajné policie“ byla ve stanoveném termínu deinstalována dle
poţadavků pracovníků Stálého zastoupení ČR při EU.
Německo (Augsburg) 29. 4. - 1. 5. 2009
Obsah: Sluţební cesta zástupce Ústavu, která zabezpečila prezentaci pamětnického
digitálního archivu Paměť národa a publikační činnosti ÚSTR na Universität Augsburg,
jejichţ orálně – historický projekt se k tomuto projektu připojil.
Přínos: Akce konající se na půdě Universität Augsburg v Bruselu byla úspěšná. Výsledkem
prezentace a následného jednání bylo zapojení orálně – historického projektu této instituce do
projektu pamětnického digitálního archivu Paměť národa.
Německo (Berlín) 5. - 6. 5. 2009
Obsah: Sluţební cesta zástupců Ústavu na zahájení výstavy „Einige von uns… . Einige von
den vielen, die zum Jahrestag des Umsturzes in der Tschechoslowakei von 1948 in
Erinnerung gebracht werden sollten“ na jejíţ přípravě se podíleli zaměstnanci ÚSTR společně
s Úřadem vlády České republiky a o.s. Post Bellum v sídle našeho německého partnera
Bundesbeauftragten

für

die

Stasi-Unterlagen

Berlín,

Informations-

und

Dokumentationszentrum der Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Mauerstrasse 38,
Berlin Mitte.
Přínos: Akce konající se v rámci českého předsednictví v Radě EU a pod záštitou předsedy
vlády pana Miroslava Topolánka a velvyslance České republiky v Německu pana Rudolfa
Jindráka na půdě Informations- und Dokumentationszentrum der Bundesbeauftragten für die
Stasi-Unterlagen byla velice úspěšná. Akce se zúčastnilo přibliţně 100 významných hostů a
mnoţství novinářů. Výstava doplněná o německý překlad textové části byla veřejnosti
přístupna aţ do 29. září 2009 a stala se v roce 2009 nejnavštěvovanější akcí Českého centra
v Berlíně vůbec.
Před samotným zahájením proběhlo jednání zástupců ÚSTR s ředitelem Českého centra
v Berlíně panem Ing. Martinem Kraflem, který se velice zajímal o činnost našeho ústavu a
projevil přání s námi spolupracovat dlouhodobě a pravidelně.

Ústav pro studium totalitních reţimů (355)
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Výstavu zahájil proslov spolkové zplnomocněnkyně pro materiály Stasi paní Marianne
Birthler, která ve svém projevu zdůraznila úspěšnou spolupráci našich institucí. Následoval
projev velvyslance České republiky v Německu pana Rudolfa Jindráka, ředitele Českého
centra pana Martina Krafla, zástupce ÚSTR a autora výstavy pana Ondřeje Bratinky a
pamětníka pana Františka Zahrádky.
Po skončení oficiální části programu proběhlo neformální setkání s ředitelkou naší
partnerské organizace BSTU paní M. Birthler, která se ţivě zajímala o činnost našeho ústavu
a která byla upřímně překvapena jejím rozsahem po tak krátké době od vzniku naší instituce.
Potvrdila zástupcům ÚSTR, ţe se jí bohuţel z důvodů vytíţenosti nepodaří přijet na oficiální
návštěvu v září 2009, která je spojena s podpisem smlouvy o spolupráci mezi našimi
institucemi, ale doufá, ţe se podaří přijet co nejdříve. Také doufá, ţe se společnými silami
podaří zorganizovat v Praze výstavu připravenou BSTU pod názvem „Feind ist, wer anders
denkt“.
Akci kompletně uhradili naši němečtí partneři, ubytování pro zástupce ÚSTR uhradilo
České centrum a ÚSTR tedy hradil pouze stravné a dopravu sluţebním vozem Ústavu.

Slovensko 14. - 18. 6. 2009
Obsah: Dokumentace a studium audiovizuálních materiálů ve Slovenském filmovém ústavu a
Ústavu pamäti národa Bratislava k tématu „Kolektivizace venkova v Československu“.
Přínos: Shlédnutí několika dlouhometráţních slovenských filmů týkajících se tématiky
„Kolektivizace venkova v Československu“, z nichţ některé ukázky byly pouţity v rámci
vzdělávacího DVD. Současně byla upřesněna forma spolupráce mezi ÚPN a ÚSTR v rámci
projektu.
Německo - Berlín, 22. - 23. 6. 2009
Obsah: Účast 1. náměstka ředitele Ústavu na zasedání pracovní sítě partnerských organizací
organizovaném BStU v Berlíně.
Přínos: Jednání bylo zaměřeno na problematiku zpracování archivního materiálu
v jednotlivých zemích pracovní sítě a aktivity vztahující se k překonávání totalitní minulostí
na evropské úrovni. Zástupce Ústavu informoval o přijetí rezoluce Evropského parlamentu
„Svědomí Evropy a totalitarismus“ v rámci předsednictví ČR při radě EU a o přípravách
vzniku evropské platformy.
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Ukrajina - Kyjev, 7. - 10. 6. 2009
Obsah: Podepsání mezinárodní dohody o spolupráci s Ukrajinským institutem národní paměti
v Kyjevě.
Přínos: Ředitel Ústavu a ředitel Archivu podepsali dne 8. 6. 2009 dohodu o spolupráci s
Ukrajinským institutem národní paměti. Jejím cílem je aktivní spolupráce na badatelských
projektech, digitalizaci archiválií, výměně publikací a organizace společných konferencí.
Součástí pracovní cesty bylo i jednání s velvyslancem ČR v Kyjevě Jaroslavem Baštou o
moţnostech prezentovat činnost Ústavu a Archivu na Ukrajině.
Německo (Berlín) 22. - 24. 6. 2009
Obsah: Sluţební cesta zástupce Ústavu, který doprovázel 1. náměstka ÚSTR na zasedání
pracovní sítě partnerských organizací organizovaném německou BSTU v Berlíně dne 23.
června 2009 na téma: „Co by měli vědět naše děti“.
Přínos: Akce konající se na půdě BSTU v Berlíně byla úspěšná. Výsledkem jednání bylo
převzetí předsednictví pracovní sítě partnerských organizací v roce 2009 polskou IPN, dohoda
o vydání společné informační publikace financované německou stranou a úspěšná prezentace
vzdělávacích projektů ÚSTR partnerům a novinářům.

USA - Stanford, 12. - 26. 7. 2009
Obsah: Účast ředitele Ústavu na mezinárodním semináři organizovaném Hoover Institution,
Stanford University, CA.
Přínos: Na pozvání Hoover Institution se ředitel Ústavu zúčastnil mezinárodního semináře
zaměřeného na aktuální výzkum moderních dějin Střední a Východní Evropy. V jeho rámci
přednášky referoval o činnosti Ústavu a Archivu, o zpřístupňování archiválií a o aktivitách
Státní bezpečnosti v zahraničí. Součástí pobytu bylo i jednání o dohodě o vzájemné
spolupráci v oblasti výměny digitalizovaných či mikrofilmových archivních fondů a podpory
badatelských projektů.

USA - Washington, D.C., 18. - 24. 8. 2009
Obsah: Pracovní pobyt zaměstnanců Ústavu a Archivu ve Washingtonu, D.C., na základě
vzájemné dohody o spolupráci podepsané s U.S. Holocaust Memorial Museum.
Přínos: Součástí pracovního pobytu byla účast dvou zástupců Ústavu na konferenci Woodrow
Wilson International Center for Scholars, přednáška ředitele Ústavu „Cooperation
Agreements as a Paradigm for Establishing Soviet Satellite Security Services: The Case of
Ústav pro studium totalitních reţimů (355)
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Czechoslovakia“. Ředitelé Ústavu a Archivu podepsali s představiteli WWIC mezinárodní
dohodu o spolupráci na společných projektech. V jeho prostorách byla se zástupci
velvyslanectví ČR zahájena výstava „Praha očima tajné policie“. Představitelé Ústavu i
Archivu poté jednali s L. Edwardsem, čelním představitelem Památníku obětem komunismu.
Spojené státy americké, 18. 8. - 9. 9. 2009
Obsah: Otevření výstavy Prague Through the Lens of the Secret Police ve Woodrow Wilson
International Center for Scholars. Podepsání vzájemné dohody o spolupráci mezi ÚSTR, ABS
a WWIC. Jednání se zástupci United States Holocaust Memorial Museum. Jednání s Lee
Edwardsem – ředitelem Washingtonského památníku obětem komunismu. Studijní pobyt
zaměstnanců v USHMM.
Přínos: Prezentace výsledků činnosti instituce na americkém kontinentu, návštěva
partnerských institucí, podepsání dohody o spolupráci. Pracovní setkání s odborníky z
obdobných institucí a workshop zaměřen na historii a práci komunistických tajných sluţeb. V
rámci pracovního pobytu v USHMM na základě vzájemné spolupráce jsme prohloubili
znalosti z oblasti výzkumu dějin holocaustu, vzdělávání, propagace, archivů, ochrany
kulturního dědictví a rovněţ z oblasti technologií. Součástí programu byli konzultace a
pracovní setkání s lidmi z jednotlivých oddělení a návštěvy pracovišť:
Registry of Holocaust Survivors – databáze
International Archival Programs – akvizice archiválií
Archiv
Center for Advanced Holocaust Studies – výzkum,
Global Classroom – vzdělávání,
Collections Services – sbírková činnost,
Photographic Reference Collection – fotoarchiv,
Oral History,
Committee on Conscience,
Digital Collections – zpracování digitálních akvizicí.

Slovensko (Bratislava) 2. - 3. 9. 2009
Obsah: Sluţební cesta zástupce Ústavu, zabezpečující seminář k digitálnímu pamětnickému
archivu Paměť národa v prostorách Ústavu pameti národa probíhající v rámci grantu
uděleného Visegrádským fondem.
Ústav pro studium totalitních reţimů (355)

- 44 -

Závěrečný účet za rok 2009
Přínos: Akce konající se na půdě ÚPN v Bratislavě byla úspěšná. Pamětnický digitální archiv
Pamět národa byl prezentován slovenským partnerům z desítky institucí. Byla s nimi
navázána spolupráce.

Slovensko - Bratislava, 9. 9. 2009
Obsah: Účast na slavnostním udělování cen Jána Langoše v Bratislavě a jednání
s představiteli Ústavu paměti národa.
Přínos: Na pozvání mezinárodního výboru se zástupci Ústavu zúčastnili slavnostního aktu
převzetí Ceny Jána Langoše Jeho svatostí Dalajláma a Fedorem Gálem. Následně
představitelé Ústavu jednali s vedením ÚPN o plnění realizačních dohod.
Polsko - Varšava, 25. 9. - 26. 9. 2009
Obsah: Účast 1. náměstka ředitele Ústavu na mezinárodní konferenci „Anniversary of a
Historic Event and Foreign Policy“.
Přínos: Na základě pozvání polské partnerské organizace 1. náměstek prezentoval činnost
Ústavu a Archivu a informoval o krocích vedoucích ke vzniku Evropské platformy paměti a
svědomí.

Lucembursko (Lucemburk) 30. 9. - 2. 10. 2009
Obsah: Sluţební cesta zástupců Ústavu, která zabezpečila instalaci, vernisáţ výstavy „Praha
objektivem

tajné

policie“

a

prezentaci

stejnojmenné

publikace

v prostorách

CINEMATHEQUE. Musée du cinéma. Festival du Film d´Europe Centrale.
Přínos: Akce konající se na půdě hlavního promítacího kina filmového festivalu „Festival du
Film d´Europe Centrale“ s názvem CINEMATHEQUE. Musée du cinéma v Lucemburku byla
velice úspěšná. Výstava „Praha objektivem tajné policie“ byla ve stanoveném termínu
instalována dle poţadavků organizátorů festivalu. Samotného zahájení výstavy se zúčastnilo
přibliţně 200 hostů. Výstavu zahájila konzulka České republiky v Lucembursku paní Ivana
Vaněčková, konzulka Polské republiky v Lucembursku paní Ewa Sufin-Jacquemart, konzul
Slovenské republiky v Belgii společně s ředitelem Odboru edičního ÚSTR panem M. Hrozou
a slovenským reţisérem D. Hanákem, jehoţ film „Papierové hlavy“ byl součástí vernisáţe
výstavy.
Vernisáţ výstavy „Praha objektivem tajné policie“ byla obohacena o doprovodný program,
kterým byla prezentace stejnojmenné publikace vydané ÚSTR o kterou byl mezi přítomnými
hosty velký zájem.
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Lucembursko (Lucemburk) 10. - 12. 10. 2009
Obsah: Sluţební cesta zástupců Ústavu, která zabezpečila deinstalaci výstavy „Praha
objektivem tajné policie“ v prostorách CINEMATHEQUE. Musée du cinéma. Festival du
Film d´Europe Centrale.
Přínos: Akce konající se na půdě hlavního promítacího kina filmového festivalu „Festival du
Film d´Europe Centrále“ s názvem CINEMATHEQUE. Musée du cinéma v Lucemburku byla
úspěšná. Výstava „Praha objektivem tajné policie“ byla ve stanoveném termínu deinstalována
dle poţadavků organizátorů festivalu.

Belgie - Brusel, 13. - 15. 10. 2009
Obsah: Účast na mezinárodní konferenci „Europe 70 Years After the Molotov - Ribbentrop
Pact“.
Přínos: Na základě pozvání prezidentky estonského Parlamentního shromáţdění E. Ergmové
a předsedou lotyšského Senátu G. Daudze v rámci předsednictví Švédska při Radě EU
vystoupil ředitel Ústavu s přednáška „Strengthening Research and Increasing Public
Awareness: Possible Initiatives at the EU Level“. V rámci konference proběhly neformální
jednání ohledně připravovaného vzniku platformy Evropské paměti a svědomí.

Ukrajina - Jalta, 18. - 20. 10. 2009
Obsah: Vystoupení na International Rountable „Addressing the Challenge of Declassifying
Archival Materials in Ukraine: Towards a Strategic Partnership between the Government and
Civil Society“.
Přínos: Na základě pozvání NATO-Ukraine Partnership Network vystoupil ředitel Ústavu v u
mezinárodního kulatého stolu v Jaltě s příspěvkem o zkušenosti s odtajňováním archivních
materiálů komunistických bezpečnostních sloţek a organizaci jejich zpřístupňování v ČR a o
činnosti Ústavu a Archivu v této oblasti.
Maďarsko, 5. - 6. 11. 2009
Obsah: Návštěva Historického archivu státně bezpečnostních sluţeb.
Přínos: Návštěva byla zaměřena na výměnu zkušeností v oblasti ochrany, digitalizace a
informatického zpracování archivních dokumentů. Maďarský partner zprovoznil linku pro
čištění a odkyselování papírových dokumentů a provozuje i restaurátorskou dílnu. Seznámili
jsme se se začleněním digitalizace dokumentů do procesu ochrany archiválií. Absolvovali
jsme i prezentaci databázové aplikace pro vyhledávání archivních dokumentů s vysvětlením
metodiky jejich vytěţování.
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Polsko (Varšava) 5. - 8. 11. 2009
Obsah: Sluţební cesta zástupců Ústavu zabezpečující seminář k digitálnímu pamětnickému
archivu Paměť národa v prostorách Osrodku Karta probíhající v rámci grantu uděleného
Visegrádským fondem a odvoz publikací partnerům z IPN vyplývající z podepsané smlouvy o
spolupráci a naopak přivezení publikací IPN pro knihovnu J. Langoše.
Přínos: Odvoz sborníků k mezinárodní konferenci „Bezpečnostní aparát, propaganda a
praţské jaro“ v polské verzi a dalších publikací pro Institut pamieci narodowej (IPN). Setkání
se zástupci IPN, seznámení se s činností a provozem edičního odboru IPN. Proběhla výměna
zkušeností v oblasti vydávání publikací a přípravy výstav. Do ÚSTR byla přivezena velká
část produkce publikací IPN. V Osrodku Karta byly navázány kontakty s pracovníky
zabývajícími se orální historií a pátráním po archivních materiálech v Rusku. Na semináři
k pamětnickému digitálnímu archivu Pamět národa, konaném v Domu spotkania z historia,
byla Paměť národa prezentována polským partnerům z desítky institucí. Byla s nimi navázána
spolupráce.

Slovensko - Bratislava, 8. 11. 2009
Obsah: Účast zástupců Ústavu a Archivu na mezinárodní konferenci k 20. výročí pádu
komunismu organizované v rámci „Mesiac fotografie 2009“ v Bratislavě.
Přínos: Na mezinárodní konferenci byla prezentovaná publikace Ústavu „Praha objektivem
tajné policie“, její vznik a původ fotografií ze správy sledování. Součástí přednášky byla
diskuse na téma zpřístupňování archivních dokumentů bývalé státní bezpečnosti.
Německo - Dráţďany, 11. - 12. 11. 2009
Obsah: Účast 1. náměstka ředitele Ústavu na diskusním fóru „(Un)Geliebte Erinnerung.
Umgang mit der Vergangenheit in (Ost)Mitteleuropa nach 1989“, u příleţitosti 20. výročí
pádu ţelezné opony pořádaném Technickou Univerzitou v Dráţďanech.
Přínos: V rámci diskusního fóra prezentoval 1. náměstek činnost Ústavu a Archivu a
informoval účastníky včetně studentů o moţnostech bádání a výměny zkušeností.

Slovensko, 13. - 18. 11. 2009
Obsah: Transport 2 účastníků ze Slovenska na Slavnostní předání pamětních medailí ke Dni
boje za svobodu a demokracii do Prahy a zpět.
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Přínos: Ocenění lidí, kteří sehrály význačnou roli v boji za obnovu svobody a demokracie
Československé republiky v letech nesvobody (1938 – 1945) a komunistické totalitní moci
(1948 – 1989).
USA – Boston, 12. - 16. 11. 2009
Obsah: Instalace a vernisáţ výstavy „Praha objektivem tajné policie“ v Bostonu, MA.
Přínos: Výstava připravená ve spolupráci s Davis Centrem pro ruská a eurasijská studia
Harvardského centra pro vládní a mezinárodní studia v Cambridge, Massachusetts, byla za
velkého zájmu zahájena se zástupci velvyslanectví ČR a trvala aţ do 21. prosince 2009.
Německo 29. 11. - 11. 12. 2009
Obsah: Studium archivních fondů pro projekt „Dokumentace popravených Čechoslováků za
druhé světové války“ v Bundesarchivu.
Přínos: Studium tamních fondů a porovnávání se zdroji české provenience, dále dohledávání
materiálů k představitelům německých bezpečnostních sloţek působících na území
Protektorátu. Dále byl navázán kontakt s Gedenkstätte Plötzensee, který přislíbil poskytnutí
databáze popravených Čechoslováků, jeţ zpracovali tamní historici.

Estonsko - Tallin, 7. - 9. 12. 2009
Obsah: Účast ředitele Ústavu na jednání International Learned Committee Estonského
institutu historické paměti v Tallinnu.
Přínos: Na základě pozvání estonského prezidenta Thomase Hendrika Ilvese se ředitel Ústavu
stal členem International Learned Committee partnerského Estonského institutu historické
paměti, jehoţ prvního zasedání proběhlo za účasti prezidenta, který se ţivě zajímal o situaci
v oblasti překonávání totalitní minulosti v ČR a roli Ústavu v tomto procesu.
Litva – Vilnius, 9. – 12. 2. 2009
Obsah: Cílem zahraniční cesty byla návštěva Mezinárodní konference konaná v Litevském
Vilniusu a přednes příspěvku na téma: „Zkušenosti získané v komunistickém reţimu
v Československu“. Konference byla uspořádána Polským institutem v Litvě a Fakultou
historie Vilniuské univerzity.
Přínos: Byly představeny institucionální mody vyrovnávání se s komunismem v České
republice a hlavní část se týkala moţností, které historickému výzkumu nabízí vyuţití
konceptu „platforma paměti a svědomí“. V závěru byla účastníkům konference představena
Evropská platforma paměti a svědomí. Byly navázány nové kontakty, které byly vyuţity při
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návštěvě Ilji Ripse v Praze a pro odborné konzultace týkající se pokračování projektu „Za vaši
a naši svobodu“.

Ukrajina - Kyjev, 14. - 16. 12. 2009
Obsah: Podepsání rámcové dohody o vzájemné spolupráci v oblasti vědecké, vzdělávací a
dokumentační činnosti s Odborem archivních sbírek Bezpečnostní sluţby Ukrajiny v Kyjevě.
Přínos: Po ročním úsilí podepsali ředitelé Ústavu a Archivu dohodu o spolupráci s ředitelem
Bezpečnostní sluţby Ukrajiny (SBU), která otevřela moţnost spolupráce v badatelské i
archivní oblasti, včetně předávání zkušeností o digitalizaci archivních fondů. Zástupci Odbor
archivních sbírek navíc předali necelý tisíc digitalizovaných dokumentů z provenience
Ukrajinské KGB SSR z let 1968 - 1969. Zároveň byla projednána konkrétní badatelská
spolupráce

při

zkoumání

perzekuce

čs.

i

ukrajinských

občanů,

činnosti

UPA

v Československu a aktivitách UKGB v souvislosti s Praţským jarem.

Archiv
Německo - Berlín, 2. 4. - 3. 4. 2009
Obsah: Návštěva ředitele Archivu bezpečnostních sloţek v BStU v Berlíně.
Přínos: Hlavním přínosem prohloubení kontaktů za účelem další mezinárodní spolupráce.

Belgie - Brusel, 5. 4. - 9. 4. 2009
Obsah: Účast dvou zástupců Archivu bezpečnostních sloţek na vernisáţi v Bruselu „Praha
objektivem tajné policie“, a s tím spojená prezentace Archivu bezpečnostních sloţek.
Přínos: Hlavním přínosem bylo navázání kontaktů pro případnou další mezinárodní
spolupráci a prostřednictvím těchto mezinárodních aktivit dostat se do širokého povědomí
evropských kruhů a široké veřejnosti.

Ukrajina - Kyjev, 7. 6. - 10. 6. 2009
Obsah: Účast ředitele Archivu bezpečnostních sloţek u partnerské instituce v Kyjevě
(Ukrajinský institut národní paměti - ÚINP).
Přínos: Účelem této cesty bylo setkání s ředitelem ukrajinského INP Viktorem Yukhnovskym
a se zástupci Archivu bezpečnostních sloţek na Ukrajině. V návaznosti na tato setkání byla
podepsána trojstranná dohoda o vzájemné spolupráci mezi ukrajinským INP, Ústavem pro
studium totalitních reţimů a Archivem bezpečnostních sloţek.
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Polsko - Varšava, 30. 6. - 1. 7. 2009
Obsah: Pracovní návštěvy polského IPN ve Varšavě se zúčastnili tři zástupci Archivu
bezpečnostních sloţek.
Přínos: Zástupci Archivu byli v průběhu dvoudenní pracovní návštěvy polskými kolegy
seznámeni se způsobem shromaţďování, zpracování archiválií a vedení depozitářů v archivu
IPN. Byla jim prezentována metoda seřazení spisů a mikrofilmů, byli seznámení se způsobem
uloţení vybraných archivních fondů. Pracovníci Archivu se dále seznámili s procesem
digitalizace archivních dokumentů v IPN.
Spojené státy americké - Washington, 18. 8. - 24. 8. 2009
Obsah: Oficiální návštěva ředitele Archivu bezpečnostních sloţek u partnerské instituce v
USA. Návštěva se uskutečnila na základě pozvání Woodrow Wilson Center.
Přínos: Účast na mezinárodním workshopu „Documenting the Role of the Communist Secret
Police“, který se konal ve dnech 20.-21.8.2009. Účast ředitele na vernisáţi výstavy „Praha
objektivem tajné policie“. Dále podepsání mezinárodní dohody o vzájemné spolupráci mezi
Woodrow

Wilson Center, Ústavem pro studium totalitních reţimů a Archivem

bezpečnostních sloţek. Uskutečnění setkání s ředitelem divize „Mezinárodní archivní
program“ v United States Holocaust Memorial Museum panem Radu Ioanidem a dále
návštěva Národního archivu ve Washingtonu.
Spojené státy americké - Washington, - 18. 8. - 8. 9. 2009
Obsah: Účast dvou zástupců Archivu bezpečnostních sloţek s třítýdenním pracovním
pobytem ve Washingtonu v United States Holocaust Memorial Museum.
Přínos: Moţnost bádání v Archivech USHMM, včetně prohlídky ve všech oddělení Musea. V
rámci pobytu v USHMM se zástupci Archivu seznámili s chodem badatelny, sbírkami,
akviziční činností, badatelskými a vzdělávacími projekty, výstavní činností, ochranou
archiválií a sbírkových předmětů.

Slovensko - Bratislava, 9. 9. 2009
Obsah: Účast ředitele Archivu bezpečnostních sloţek při udělování cen Jána Langoše.
Přínos: Prohlubování vzájemné spolupráce se slovenskou partnerskou institucí - ÚPN.
Výměna zkušeností, účast na slavnostním aktu předávání cen s tibetským dalajlámou.
Německo - Kolín nad Rýnem - Pulheim, 13. - 14. 9. 2009
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Obsah: Sluţební zahraniční cesta dvou zástupců Archivu bezpečnostních sloţek do Státního
archivu v Pulheimu u Kolína nad Rýnem za účelem návštěvy odborného pracoviště provozu
hromadného odkyselování.
Přínos: Přímá návštěva specializovaného restaurátorského pracoviště Státního archivu
v Pulheimu a seznámení se s jeho provozem, zázemím a následná prohlídka odkyselovacího
zařízení Neschen C-500, poskytla reálnou představu o způsobu a moţnostech instalace
zařízení. Zástupci Archivu byli seznámeni s principem jeho obsluhy a s potřebou předchozích
a následných technologických operací. Tyto nové zkušenosti plně vyuţijí prakticky
v podmínkách restaurátorského pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek.

Slovensko - Bratislava, 30. 9. - 2. 10. 2009
Obsah: Aktivní účast zástupce Archivu bezpečnostních sloţek na konferenci „Pronásledování
církví v komunistických státech střední a východní Evropy“.
Přínos: Vystoupení na konferenci s příspěvkem na téma „Československá strana lidová –
funkce křesťanské strany v socialismu“, včetně moderování panelu. Příspěvek bude
publikován ve Sborníku.
Maďarsko - Budapešť, 5. - 6. 11. 2009
Obsah: Návštěva ředitele a dvou zaměstnanců Archivu bezpečnostních sloţek u partnerské
instituce ABTL v Budapešti. Účelem pracovní cesty byla návštěva odborného pracoviště
hromadného odkyselování archiválií a dokumentů.
Přínos: Moţnost návštěvy restaurátorského pracoviště ÁBTL, které vyuţívá technologie
Neschen C 900. Získání praktických zkušeností souvisejících s provozem zařízení, jeho
účinnosti ohledně postupů při zajištění fixace psacích látek, razítek a jiných barevných médií
při pouţití technologie Neschen.

Slovensko - Bratislava, 8. 11. 2009
Obsah: Aktivní účast zástupce Archivu bezpečnostních sloţek na otevření výstavy „Praha
objektivem tajné policie“ a na mezinárodní konferenci v Bratislavě.
Přínos: Prezentace knihy „Praha objektivem státní policie“ vydaná Ústavem pro studium
totalitních reţimů.
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Ukrajina - Kyjev, 13. 12. 2009 - 16. 12. 2009
Obsah: Návštěva ředitele Archivu bezpečnostních sloţek u partnerské organizace za účelem
podpisu dohody o vzájemné spolupráci s Odborem archivních sbírek Bezpečnostní sluţby
Ukrajiny.
Přínos: Podepsání dohody zejména otevírá ojedinělou moţnost zkoumat dobové dokumenty
bývalé sovětské státněbezpečnostní sluţby v kontextu Střední a Východní Evropy. Ústav a
Archiv bude spolupracovat při zkoumání politických represí před rokem 1991, respektive
1989, na území obou států a v oblasti vědeckého zkoumání a publikování dokumentů
vzniklých činností Státní bezpečnosti i KGB.
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Závěr
Všechny výdaje kapitoly 355 byly čerpány tak, aby nedošlo k překročení závazných,
specifických a průřezových ukazatelů. Rozpočtová opatření byla prováděna v souladu
s ustanovením § 23 a § 24 zákona č.. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů.
Kapitola 355 nakládala s finanční prostředky státního rozpočtu hospodárně a efektivně, při
tom se

opírala především o právní normy, které stanoví jak hospodařit s finančními

prostředky státního rozpočtu a jak nakládat s majetkem České republiky. Tedy zejména o
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupovaní v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 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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