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Návrh závěrečného účtu za rok 2010

Úvod
Kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních reņimů (dále jen „kapitola 355“) vznikla na
základě zákona č. 181/2007 Sb., ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních
reņimů a o Archivu bezpečnostních sloņek a o změně některých zákonů. Ministerstvem
financí bylo této kapitole přiděleno číslo 355. Kapitola 355 se skládá ze dvou samostatných
organizačních sloņek státu, a to Ústavu pro studium totalitních reņimů (dále jen „Ústav“) a
Archivu bezpečnostních sloņek (dále jen „Archiv“).
Ústav je organizační sloņkou státu, do jejíņ činnosti lze zasahovat pouze na základě
zákona. Archiv je přímo řízený Ústavem. Nejvyńńím 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 reņimů a o Archivu bezpečnostních sloņek 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
sloņek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakoņ i dalńích organizací
zaloņených na její ideologii,
b) analyzování příčin a způsobů likvidace demokratického reņimu v období komunistické
totalitní moci, dokumentování účasti domácích a zahraničních osob na podpoře
komunistického reņimu a odporu proti němu,
c) získávání a zpřístupňování veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a
období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních sloņek 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
ńíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
g) spolupráce s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalńími institucemi za účelem
výměny informací a zkuńeností v odborných otázkách,
h) spolupráce se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.
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i) zpřístupňování a zveřejňování dokumentů a archiválií týkajících se bezpečnostních
sloņek podle zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti a
podle zákona o archivnictví a spisové sluņbě,
j) zabezpečování přístupu k dokumentům a archiváliím a poskytování nezbytné pomoci a
informací státním orgánům přísluńným k bezpečnostnímu řízení, popřípadě k ńetření podle
zákona o ochraně utajovaných informací, zpravodajským sluņbám České republiky k plnění
jejich úkolů a orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení,
k) kontrolování výkonu spisové sluņby u Ústavu,
l) provádění výběru archiválií ve skartačním řízení u Ústavu a u drņitelů dokumentů
vzniklých z činnosti bezpečnostních sloņek v období komunistické totalitní moci, pokud jde o
tyto dokumenty,
m) provádění výběru archiválií mimo skartační řízení u dokumentů nabídnutých Ústavu
nebo Archivu darem nebo ke koupi,
n) pečování o archiválie bezpečnostních sloņek 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 reņimů za rok 2010 - rozpočet po změnách, skutečnost k 31. prosinci
2010 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

4 481,31
163 741

163 741

155 442,15

94,93

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

1 297,13

5501

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

5502

90 882

91482

87 482,12

95,63

Výdaje na Archiv bezpečnostních sloņek

5502

72 859

72 259

67 960,03

94,05

Platy zaměstnanců a ostatní
platby za provedenou práci

5503

81 807

82 731

81 753,57

98,82

Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem 2)

5504

27 656

27 890

27 504,17

98,62

Převod fondu kulturních
a sociálních potřeb

5505

1 580

1 592

1 575,58

98,97

5506

78 963

79 517

78 727,37

99,01

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Výdaje na programy vedené v systému
programového financování EDS/SMVS

8 975
8 271
4 481,81
54,19
5507
údaj ve sloupci 3 zahrnuje čerpání včetně mimorozpočtových prostředků ve výńi 168,72 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 pojińtění
1)
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3 Hodnocení plnění rozpočtu
3.1 Příjmy
Kapitola 355 neměla pro rok 2010 rozpočtované příjmy s tím, ņe vńechny příjmy, které
během roku 2010 vybere, odvede do státního rozpočtu. Kapitola 355 vykázala ke konci roku
2010 příjmy ve výńi 1 297,13 tis. Kč, z toho Ústav vykázal příjmy ve výńi 849 31 tis. Kč a
Archiv vykázal příjmy ve výńi 447,82 tis. Kč.
V listopadu 2010 získala kapitola 355 mimorozpočtové finanční prostředky ve výńi
168,72 tis. Kč od Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizi (EACEA) na
komunitární program „Evropa pro občany“, které nebyly zařazeny do upraveného rozpočtu,
ale pouze kryly zvýńené výdaje kapitoly 355 spojené s výńe uvedeným programem.
Struktura příjmů podle jednotlivých poloņek rozpočtové skladby je uvedena
v následujících tabulkách:
Celkový přehled příjmů kapitoly 355
Rozpočet 2010 (tis. Kč)
Ukazatel
Příjmy kapitoly celkem
2111 - Příjmy z poskytování sluņeb a výrobků
2141 - Příjmy z úroků
2143 - Realizované kurzové zisky
2210 - Přijaté sankční platby
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3113 - Příjmy z prodeje ostatního hm. dlouh. m.
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
0,00
0,00

skutečnost 2010
(v tis. Kč)
1 297,13
608,57
3,12
17,86
17,86
70,77
26,00
384,23
168,72

Celkový přehled příjmů Ústavu
Rozpočet 2010 (tis. Kč)
Ukazatel
Příjmy Ústavu celkem
2111 - Příjmy z poskytování sluņeb 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 2010
(v tis. Kč)
849,31
461,94
1,51
0,92
2,86
6,87
206,49
168,72
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Celkový přehled příjmů Archivu
Rozpočet 2010 (tis. Kč)
Ukazatel
Příjmy Archivu celkem
2111 - Příjmy z poskytování sluņeb a výrobků
2141 - Příjmy z úroků
2143 - Ralizované kurzové zisky
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3113 - Příjmy z prodeje ostatního hm. dlouh. m.
4132 - Převody z ostatních vl. fondů

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 2010
(v tis. Kč)
447,82
146,63
1,61
16,94
15,00
63,90
26,00
177,74

3.2 Výdaje
Struktura výdajů rozpočtu kapitoly 355 vychází ze schváleného zákona č. 487/2009 Sb., o
státním rozpočtu České republiky na rok 2010, kterým bylo stanoveno, ņe kapitola 355 bude v
roce 2010 hospodařit s finančními prostředky ve výńi 163 741 tis. Kč. V souvislosti s
usnesením vlády ČR č. 54/2010 ze dne 18. ledna 2010 byla kapitola 355 povinna vázat
finanční prostředky ve výńi 3 745 tis. Kč. Na základě dalńího usnesení vlády ČR č. 552/2010
ze dne 28. července 2010 byla kapitola 355 povinna vázat jeńtě 4 mil Kč. Celková částka
vázaných prostředků v roce 2010 činila 7 745 ti. Kč, z toho Ústav vázal finanční prostředky
ve výńi 3 752,47 tis. Kč, přičemņ z toho 2 309,47 tis. Kč na ostatních běņných výdajích a 1
443 tis. Kč na kapitálových výdajích. Archiv vázal finanční prostředky ve výńi 3 992,53 tis.
Kč, z toho 1 666,53 tis. Kč na ostatních běņných výdajích a 2 326 tis. Kč na kapitálových
výdajích.
Na základě ņádosti kapitoly 355 schválené Ministerstvem financí ČR dne 15. června 2010
č.j. 19/65 163/2010-191 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým byly převedeny finanční
prostředky ve výńi 704 tis. Kč z kapitálových výdajů do ostatních běņných výdajů.
Provedením tohoto rozpočtového opatření dońlo ke změně průřezového ukazatele kapitoly
355 – Výdaje na programy vedené v informačním systému programového financování
EDS/SMVS celkem tak, ņe výńe uvedený průřezový ukazatel se sníņil z částky 8 975 tis. Kč
na částku 8 271 tis. Kč.
Na základě ņádosti kapitoly 355 ze dne 19. října 2010 a dopisu Ministerstva financí č.j.
19/112 078/2010-191 ze dne 1. listopadu 2010 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým
dońlo k převodu finančních prostředků ve výńi 600 tis. Kč z Archivu do Ústavu, kterým
zároveň dońlo ke změně specifického ukazatele – Výdaje vlastního Ústavu pro studium
totalitních reņimů o částku ve výńi 600 tis. Kč, tj. z částky ve výńi 90 882 tis. Kč na částku ve
Ústav pro studium totalitních reņimů (355)
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výńi 91 482 tis. Kč a ke sníņení specifického ukazatele – Výdaje na Archiv bezpečnostních
sloņek o částku ve výńi 600 tis. Kč, tj. z částky ve výńi 72 859 tis. Kč na částku ve výńi 72 259
tis. Kč.
V listopadu 2010 získala kapitola 355 mimorozpočtové finanční prostředky ve výńi
168,72 tis. Kč od Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizi (EACEA) na
komunitární program „Evropa pro občany“, které nebyly zařazeny do upraveného rozpočtu,
ale pouze kryly zvýńené výdaje kapitoly 355.
Vńechny výdaje hrazené z prostředků státního rozpočtu byly pouņity 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 pozdějńích předpisů.
V souvislosti s čerpáním finančních prostředků kapitoly 355 byly ke vńem výdajům
vystavovány doklady o předběņné řídící kontrole tak, aby nedońlo k přečerpání finančních
prostředků jednotlivých závazných ukazatelů.
Celkový přehled výdajů je uveden v následujících tabulkách:
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 běņné výdaje celkem
Výdaje celkem

schválený

upravený

Skutečnost
2010 (tis. Kč)

8 975,00
154 766,00
111 043,00
78 963,00
749,00
2 095,00
0,00
27 656,00
1 580,00
0,00
43 723,00
163 741,00

8 271,00
155 470,00
112 213,00
79 517,00
844,00
2 095,00
275,00
27 890,00
1 592,00
0,00
43 257,00
163 741,00

4 481,81
151 129,06
110 601,38
78 727,37
570,01
2 095,00
129,25
27 504,17
1 575,58
168,72
40 358,96
155 610,87

Rozpočet 2010 (tis. Kč.)

Ústav pro studium totalitních reņimů (355)

% plnění
54,19
97,21
98,56
99,01
67,54
100,00
47,00
98,62
98,97
93,30
95,03
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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 běņné výdaje celkem
Výdaje celkem

Rozpočet 2010 (tis. Kč.)
schválený
3 575,00
87 307,00
62 986,00
43 902,00
455,00
2 095,00
0,00
15 655,00
879,00
0,00
24 321,00
90 882,00

upravený

Skutečnost
2010 (tis. Kč)

3 425,00
88 057,00
66 059,00
43 902,00
455,00
2 095,00
0,00
15 655,00
879,00
0,00
21 998,00
91 482,00

1 965,48
85 685,36
66 059,00
43 462,98
440,76
2 095,00
0,00
15 500,99
870,22
168,72
19 457,64
87 650,84

% plnění
57,39
97,31
100,00
99,00
96,87
100,00
0,00
99,02
99,00
88,45
95,81

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 běņné výdaje celkem
Výdaje celkem

3.3

Rozpočet 2010 (tis. Kč.)
schválený
5 400,00
67 459,00
48 057,00
35 061,00
294,00
0,00
12 001,00
701,00
19 402,00
72 859,00

upravený

Skutečnost
2010 (tis. Kč)

4 846,00
67 413,00
49 227,00
35 615,00
389,00
275,00
12 235,00
713,00
18 186,00
72 259,00

2 516,33
65 443,70
48 463,37
35 264,39
361,19
129,25
12 003,18
705,36
16 980,33
67 960,03

% plnění
51,93
97,08
98,45
99,02
92,85
47,00
98,11
98,93
93,37
94,05

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 kdyņ je rozpočtově vykazován v rámci běņných výdajů.
Struktura zaměstnanců
Kapitola 355 disponovala v roce 2010 počtem 257 systemizovaných pracovních míst,
z toho Ústav disponoval se 130 systemizovanými pracovními místy a Archiv disponoval se
127 systemizovanými pracovními místy. Celkové počty zaměstnanců a rozdělení podle
jednotlivých platových tříd jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafech, které zároveň
vyjadřují počty muņů a ņen zaměstnávaných Ústavem a Archivem:

Ústav pro studium totalitních reņimů (355)
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A) Přehled počtu systemizovaných pracovních míst kapitoly 355
Rok
2010

Ukazatel
limit
257

skutečnost
252

předpoklad
7

skutečnost
7

Zaměstnanci
Rada Ústavu

B) Přehled počtu systemizovaných pracovních míst Ústavu
Rok
2010

Ukazatel
limit
130

skutečnost
129

předpoklad
7

skutečnost
7

Zaměstnanci
Rada Ústavu

C) Přehled počtu systemizovaných pracovních míst Archivu
Rok
2010

Ukazatel
Zaměstnanci

skutečnost
123

limit
127

Genderová statistika
V genderové statistice je uveden počet zaměstnanců kapitoly 355 k 31. prosinci 2010
v rozdělení podle počtu muņů a ņen.
Kapitola 355
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2010

252

z toho:
ņen

144

muņů

108

Ústav pro studium totalitních reņimů (355)
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Ústav
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2010

129

z toho:
ņen

70

muņů

59
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Archiv
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2010

123

z toho:
ņen

74

muņů

49
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D) Přehled výdajů na platy zaměstnanců kapitoly 355

Ukazatel
Výdaje na platy a OPPP včetně
přísluńenství, 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
přísluńenství a FKSP

Rozpočet po
změnách 2009
(tis. Kč)

Skutečnost
2009
(tis. Kč)

Rozpočet po
změnách 2010
(tis. Kč)

Skutečnost
2010
(tis. Kč)

Skutečnost
2010/2009
(%)

117 389,00

117 389,00

110 621,00

109 257,74

93,07

87 829,00

87 829,00

82 731,00

81 753,57

93,08

83 879,00
3 950,00

83 879,00
3 950,00

79 517,00
3 214,00

78 727,37
3 026,20

93,86
76,61

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

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

2 095,00
275,00
27 890,00
1 592,00

2 095,00
129,25
27 504,17
1 575,58

96,01
15,33
93,05
93,90

119 067,00

119 067,00

112 213,00

110 833,32

93,08

Přehled výdajů na platy zaměstnanců kapitoly 355 – graf
tis. Kč
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E) Přehled výdajů na platy zaměstnanců Ústavu

Ukazatel
Výdaje na platy a OPPP včetně
přísluńenství, 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
přísluńenství a FKSP

Rozpočet po
změnách 2009
(tis. Kč)

Skutečnost
2009
(tis. Kč)

Rozpočet po
změnách 2010
(tis. Kč)

Skutečnost
2010
(tis. Kč)

Skutečnost
2010/2009
(%)

65 143,00

65 143,00

62 107,00

61 499,73

94,41

48 673,00

48 673,00

46 452,00

45 998,74

94,51

45 781,00
2 892,00

45 781,00
2 892,00

43 902,00
2 550,00

43 462,98
2 535,76

94,94
87,68

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

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

2 095,00
0,00
15 655,00
879,00

2 095,00
0,00
15 500,99
870,22

96,01

66 059,00

66 059,00

62 986,00

62 369,95

94,42

94,12
95,00

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

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

Ukazatel
Výdaje na platy a OPPP včetně
přísluńenství, 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
přísluńenství a FKSP

Rozpočet po
změnách 2009
(tis. Kč)

Skutečnost
2009
(tis. Kč)

Rozpočet po
změnách 2010
(tis. Kč)

Skutečnost
2010
(tis. Kč)

Skutečnost
2010/2009
(%)

52 246,00

52 246,00

48 514,00

47 758,01

91,41

39 156,00

39 156,00

36 279,00

35 754,83

91,31

38 098,00
1 058,00

38 098,00
1 058,00

35 615,00
664,00

35 264,39
490,44

92,56
46,36

607,00
13 090,00
762,00

607,00
13 090,00
762,00

275,00
12 235,00
713,00

129,25
12 003,18
705,36

21,29
91,70
92,57

53 008,00

53 008,00

49 227,00

48 463,37

91,43

Přehled výdajů na platy zaměstnanců Archivu - graf
v tis. Kč
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Seskupení poloţek 50 – Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné.
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 v celkové výńi 110 621 tis. Kč byly čerpány finanční
prostředky ve výńi 109 257,74 tis. Kč tj. 98,77 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve
výńi 62 107 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výńi 61 499,73 tis. Kč tj. 99,02
% a Archiv měl rozpočet po změnách ve výńi 48 514 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční
prostředky ve výńi 47 758 tis. Kč tj. 98,44 %.
-

podseskupení poloņek 501 – Platy
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výńi 79 517 tis. Kč byly čerpány finanční
prostředky ve výńi 78 727,37 tis. Kč tj. 99,01 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách
ve výńi 43 902 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výńi 43 462,98 tis. Kč
tj. 99,00 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výńi 35 615 tis. Kč, ze kterého vyčerpal
finanční prostředky ve výńi 35 264,39 tis. Kč tj. 99,02 %.

-

podseskupení poloņek 502 – Ostatní platby za provedenou práci
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výńi 3 214 tis. Kč byly čerpány finanční
prostředky ve výńi 3 026,20 tis. Kč tj. 94,16 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve
výńi 2 550 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výńi 2 535,76 tis. Kč tj.
99,44 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výńi 664 tis. Kč, ze kterého vyčerpal
finanční prostředky ve výńi 490,44 tis. Kč tj. 73,86 %.

-

ostatní osobní výdaje, tzn. výdaje za práce na základě dohod konaných mimo pracovní
poměr, byly v rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výńi 844 tis. Kč čerpány na
výpomocné činnosti ve výńi 801,95 tis. Kč tj. 95,02 %, z toho Ústav měl rozpočet po
změnách ve výńi 455 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výńi 440,76 tis.
Kč tj. 99,05 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výńi 389 tis. Kč, ze kterého vyčerpal
finanční prostředky ve výńi 361,19 tis. Kč tj. 92,85 %.
platy představitelů státní moci a některých orgánů byly v rozpočtu po změnách ve výńi

-

2 095 tis. Kč čerpány ve výńi 2 095 tis. Kč tj. 100 %,
odstupné bylo v rozpočtu po změnách ve výńi 275 tis. Kč a z této částky byly vyčerpané

-

finanční prostředky ve výńi 129,25 tis. Kč tj. 47,00 %, z toho Ústav měl rozpočet po
změnách ve výńi 0 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výńi 0 tis. Kč tj. 0 %
a Archiv měl rozpočet po změnách ve výńi 275 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční
prostředky ve výńi 129,25 tis. Kč tj. 47,00 %.
-

podseskupení poloņek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výńi 27 890 tis. Kč byly vyčerpány finanční
prostředky ve výńi 27 504,17 tis. Kč tj. 98,62 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách
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ve výńi 15 655 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výńi 15 500,99 tis. Kč
tj. 99,02 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výńi 12 235 tis. Kč, ze kterého vyčerpal
finanční prostředky ve výńi 12 003,18 tis. Kč tj. 98,11 %.

3.4

FKSP
Fond kulturních a sociálních potřeb byl během roku 2010 průběņně doplňován a finanční

prostředky byly čerpány v souladu s vyhláńkou 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 2010 čerpány na akce, které byly předem
zaregistrované v informačním systému programového financování (EDS/SMVS). V rámci
titulu 155V01 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústavu pro studium
totalitních reņimů a Archivu bezpečnostních sloņek“ se jednalo o čtyři akce

subtitulu

155V01100 „Pořízení, obnova a provozování ICT Ústavu pro studium totalitních reņimů“ a
jednu akci subtitulu 155V01200 „Reprodukce majetku Ústavu pro studium totalitních
reņimů“. V roce 2010 se realizovaly výdaje z poloņek 6111, 6121 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 2009
2009
(tis. Kč)
(tis. Kč)
6 455,00

6 224,95

2 097,00
4 358,00

1 957,79
4 267,16

Rozpočet po
Skutečnost
změnách
2010
2010
(tis. Kč)
(tis. Kč)
8 271,00
4 481,81

Skutečnost
2010/2009
(%)
72,00

z toho

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

Přehled financování reprodukce majetku Ústavu

Ukazatel
Kapitálové výdaje Ústavu celkem

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

4 613,52

1 834,00
2 871,00

1 832,66
2 780,86

Rozpočet po
Skutečnost
změnách
2010
2010
(tis. Kč)
(tis. Kč)
3 425,00
1 965,48

Skutečnost
2010/2009
(%)
42,60

z toho

nehmotný majetek
hmotný majetek
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Přehled financování reprodukce majetku Ústavu – graf
v tis. Kč

Přehled financování reprodukce majetku Archivu

Ukazatel
Kapitálové výdaje Archivu celkem

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

1 611,43

263,00
1 487,00

125,13
1 486,30

Rozpočet po
Skutečnost
změnách
2010
2010
(tis. Kč)
(tis. Kč)
4 846,00
2 516,33

Skutečnost
2010/2009
(%)
156,16

z toho

nehmotný majetek
hmotný majetek
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Přehled financování reprodukce majetku Archivu – graf
v tis. Kč

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výńi 8 271 tis. Kč byly vyčerpány finanční
prostředky ve výńi 4 481,81 tis. Kč, tj. 54,19 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve
výńi 3 425 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výńi 1 965,48 tis. Kč, tj. 57,39
% a Archiv měl rozpočet po změnách ve výńi 4 846 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční
prostředky ve výńi 2 516,33 tis. Kč, tj. 51,93 %.
Ústav čerpal finanční prostředky na kapitálové výdaje v následující struktuře:
-

poloņka 6111 – Programové vybavení ve výńi 1 841,53 tis. Kč. Jednalo se o nákup
ekonomického systému GINIS v souvislosti s předpokládaným napojením na
integrovaný informační systém státní pokladny IISSP

-

poloņka 6121 – Budovy, haly a stavby ve výńi 48,36 tis. Kč. Ve spolupráci s Polským
institutem v Praze byl v blízkosti budovy Ústavu instalován památník Richarda
Siwiece, přičemņ Ústav hradil náklady spojené s projektovou dokumentací základu pro
instalaci památníku. Tato akce nebyla v roce 2010 ukončena, neboť se čeká na uzavření
darovací smlouvy a památník, který byl vyhotoven v Polsku se tak stane majetkem
Ústavu.
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-

poloņka 6125 – Výpočetní technika ve výńi 75,59 tis. Kč. V souvislosti s plněním
edičních aktivit Ústavu byl zakoupen duplikátor optických nosičů.

Archiv čerpal finanční prostředky na kapitálové výdaje v následující struktuře:
-

poloņka 6111 – Programové vybavení ve výńi 2 516,33 tis. Kč. Podobně jako Ústav, i
Archiv byl nucen zakoupit ekonomický systém GINIS v souvislosti s předpokládaným
napojením na integrovaný informační systém státní pokladny IISSP. Současně nakoupil
i programové vybavení pro napojení na informační systém datových schránek ISDS.

Porovnání vývoje čerpání rozpočtu kapitoly 355 v členění na běžné výdaje, kapitálové výdaje
a výdaje celkem za roky 2009 a 2010
v tis. Kč
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3.6

Ostatní běţné výdaje
Ostatní běņné výdaje byly během roku 2010 čerpány na výdaje spojené s provozem a

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

Ukazatel

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

Rozpočet po
změnách 2009
(tis. Kč)
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

Rozpočet
Skutečnost
po změnách
2009
2010
(tis. Kč)
(tis. Kč)
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

44 849,00
1 056,36
7 446,80
13,00
7 472,81
21 198,55
5 294,63
602,17
1 592,00
25,60
147,08

Skutečnost
2010
(tis. Kč)
41 702,60
1 055,86
7 416,40
11,34
7 425,97
21 046,97
2 396,43
601,62
1 575,58
25,35
147,08

Skutečnost
2010/2009
(%)
83,24
96,34
94,01
26,45
94,88
79,64
49,33
744,12
93,90
86,43
86,10

Přehled běžných výdajů kapitoly 355 – graf
v tis. Kč
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Přehled běžných výdajů Ústavu

Ukazatel

Rozpočet po
změnách 2009
(tis. Kč)

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

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
2009
(tis. Kč)
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

Rozpočet po
Skutečnost
změnách
2010
2010
(tis. Kč)
(tis. Kč)
25 950,00
935,86
2 942,80
10,00
3 218,91
14 136,45
3 481,63
268,67
879,00
9,60
67,08

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

24 016,91
935,76
2 914,37
8,73
3 173,33
13 989,49
1 779,83
268,50
870,22
9,60
67,08

Skutečnost
2010/2009
(%)
89,34
89,76
168,45
22,51
91,00
80,41
81,38
95,00
80,94
94,72

.

Přehled běžných výdajů Ústavu – graf
v tis. Kč
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Přehled běžných výdajů Archivu

Ukazatel

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

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

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

Rozpočet po
Skutečnost
změnách
2010
2010
(tis. Kč)
(tis. Kč)
18 899,00
120,50
4 504,00
3,00
4 253,90
7 062,10
1 813,00
333,50
713,00
16,00
80,00

17 685,69
120,10
4 502,03
2,61
4 252,64
7 057,48
616,60
333,12
705,36
15,75
80,00

Skutečnost
2010/2009
(%)
76,17
224,57
73,10
63,81
98,00
78,15
23,08
412,02
92,57
90,15
80,00

Přehled běžných výdajů Archivu – graf
v tis. Kč
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Poloţka 504 – odměny za uţití duševního vlastnictví
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výńi 1 056,36 tis. Kč byly vyčerpány finanční
prostředky ve výńi 1 055,86 tis. Kč tj. 99,95 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve
výńi 935,86 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výńi 935,76 tis. Kč, tj. 99,99 %
a Archiv měl rozpočet po změnách ve výńi 120,5 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční
prostředky ve výńi 120,1 tis. Kč, tj. 99,67 %. Prostředky z této poloņky byly pouņity na
úhradu autorských honorářů pro fyzické osoby, jejichņ autorská díla Ústav a Archiv vyuņíval
do vydávaných publikací a časopisů.
Seskupení poloţek 51 – neinvestiční nákupy a související výdaje
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výńi 44 849 tis. Kč byly vyčerpány finanční
prostředky ve výńi 41 702,6 tis. Kč tj. 92,98 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve
výńi 25 950 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výńi 24 016,91 tis. Kč tj. 92,55
% a Archiv měl rozpočet po změnách ve výńi 18 899 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční
prostředky ve výńi 17 685,69 tis. Kč tj. 93,58 %.
Nákup materiálu: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výńi 7 446,80 tis. Kč byly
vyčerpány finanční prostředky ve výńi 7 416,40 tis. Kč tj. 99,59 %, z toho Ústav měl rozpočet
po změnách ve výńi 2 942,80 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výńi 2 914,37
tis. Kč tj. 99,03 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výńi 4 504 tis. Kč, ze kterého
vyčerpal finanční prostředky ve výńi 4 502,03 tis. Kč tj. 99,96 %. Rozpočtované prostředky
tohoto podseskupení byly pouņity 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 výńi 13 tis. Kč
byly vyčerpány finanční prostředky ve výńi 11,34 tis. Kč tj. 87,23 %, z toho Ústav měl
rozpočet po změnách ve výńi 10 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve
výńi 8,73 tis. Kč tj. 87,30 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výńi 3 tis. Kč, ze
kterého vyčerpal finanční prostředky ve výńi 2,61 tis. Kč tj. 87,00 %.

-

Nákup vody, energie a paliv: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výńi 7 472,81 tis.
Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výńi 7 425,97 tis. Kč tj. 99,37 %, z toho
Ústav měl rozpočet po změnách ve výńi 3 218,91 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční
prostředky ve výńi 3 173,33 tis. Kč tj. 98,59 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve
výńi 4 253,9 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výńi 4 252,64 tis. Kč tj.
99,97 %.
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-

Nákup sluņeb: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výńi 21 198,55 tis. Kč byly
vyčerpány finanční prostředky ve výńi 21 046,97 tis. Kč tj. 99,28 %, z toho Ústav měl
rozpočet po změnách ve výńi 14 136,45 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky
ve výńi 13 989,49 tis. Kč tj. 98,96 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výńi
7 062,1 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výńi 7 057,48 tis. Kč tj.
99,93 %. Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení byly pouņity zejména, na
zajińtění provozu Ústavu a Archivu, na publikační činnost Ústavu, pořádání výstav,
konferencí a zajińtění ostatních sluņeb spojených výkonem činnosti Ústavu a Archivu.

-

Ostatní nákupy: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výńi 5 294,63 tis. Kč byly
vyčerpány finanční prostředky ve výńi 2 396,43 tis. Kč tj. 45,26 %, z toho Ústav měl
rozpočet po změnách ve výńi 3 481,63 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky
ve výńi 1 779,83 tis. Kč tj. 51,12 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výńi 1 813
tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výńi 616,60 tis. Kč tj. 34,01 %.
Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení byly pouņity zejména na opravy a
udrņování budov, výpočetní techniky a vozového parku, dále potom na zajińtění
tuzemských a zahraničních pracovních cest.

Seskupení poloţek 53 – neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výńi 25,60 tis. Kč byly vyčerpány finanční
prostředky ve výńi 25,35 tis. Kč tj. 99,02 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výńi
9,6 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výńi 9,6 tis. Kč tj. 100 % a Archiv měl
rozpočet po změnách ve výńi 16 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výńi 15,75
tis. Kč tj. 98,44 %.
Seskupení poloţek 54 – neinvestiční transfery obyvatelstvu
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výńi 147,08 tis. Kč byly vyčerpány finanční
prostředky ve výńi 147,08 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výńi
67,08 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výńi 67,08 tis. Kč tj. 100, % a
Archiv měl rozpočet po změnách ve výńi 80 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky
ve výńi 80 tis. Kč tj. 100 %.
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Nároky z nespotřebovaných výdajů

3.7

Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů
Kapitola 355 převáděla z roku 2009 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výńi 1 282
tis. Kč, z toho Ústav převáděl z roku 2009 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výńi 662,98
tis. Kč a Archiv převáděl z roku 2009 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výńi 619,02 tis.
Kč. Během roku 2010 nebyly z nespotřebovaných nároků roku 2009 čerpány ņádné finanční
prostředky.
Usnesením vlády ČR č. 552/2010 ze dne 28. července 2010 dońlo ke sníņení těchto
nároků v rámci kapitoly 355 o částku 641 tis. Kč, z toho Ústav sníņil nároky
z nespotřebovaných výdajů o 336,98 tis. Kč a Archiv sníņil nároky z nespotřebovaných
výdajů o 304,02 tis. Kč.
Převod nároků z nespotřebovaných výdajů
Kapitola 355 na konci roku 2010 převáděla nároky z nespotřebovaných výdajů za rok
2010 ve výńi 722,58 tis. Kč, které bude čerpat v souladu s ustanovením § 47 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějńích předpisů.
Ústav
Nevyčerpané prostředky z roku 2010 celkem ve výńi 416,14 tis. Kč byly převedeny do
nároků z nespotřebovaných výdajů, z toho:


částka ve výńi 16,52 tis. Kč profilujících výdajů, konkrétně výdajů na programy
podle § 13 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech. Tato částka vznikla jako
rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou částkou investičních nákladů;



částka ve výńi 148,46 tis. Kč profilujících výdajů, na jejichņ provedení dostává ČR
peněņní prostředky nebo jejich část od EU. Jedná se o nespotřebované prostředky
poskytnuté na financování projektu „20 let poté“, na který Ústav v roce 2010
obdrņel částku ve výńi 168,72 tis. Kč od Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu
a audiovizi (EACEA) na komunitární program „Evropa pro občany“;



částka ve výńi 251,16 tis. Kč neprofilujících výdajů. Tento rozdíl mezi konečným
rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji vznikl jednak z toho důvodu, ņe vyúčtování
pravidelných poplatků za spotřebu energií (voda, plyn, elektřina) nedosáhlo
koncem roku 2010 původně očekávané výńe a dále proto, ņe u několika
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ukončených veřejných zakázek byla skutečná cena na základě uzavřených smluv
niņńí neņ předpokládaná.

Archiv
Nevyčerpané prostředky z roku 2010 celkem ve výńi 306,44 tis. Kč byly převedeny do
nároků z nespotřebovaných výdajů, z toho:


částka ve výńi 3,66 tis. Kč profilujících výdajů, konkrétně výdajů na programy
podle § 13 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech. Tato částka vznikla jako
rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou částkou investičních nákladů;



částka ve výńi 302,77 tis. Kč neprofilujících výdajů. Tento rozdíl mezi konečným
rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji vznikl nevyčerpáním prostředků na
odstupné pro zaměstnance, který onemocněl a čerpal dávky nemocenského
pojińtění. Odstupné mu bylo vyplaceno aņ v roce 2011.
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4 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů
Prostředky státního rozpočtu určené pro kapitolu 355 byly pouņity v souladu s jejich
účelovým určením. Rozpočtované prostředky byly v průběhu roku 2010 vynaloņeny na
financování potřeb související s činností, kterou kapitole 355 ukládá zákon č. 181/2007 Sb., o
Ústavu pro studium totalitních reņimů a o Archivu bezpečnostních sloņek a o změně
některých zákonů s ohledem na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.
Důraz byl předevńím kladen na dodrņování pravidel při zadávání veřejných zakázek podle
přísluńných ustanovení zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a nákupů ICT majetku
přes elektronické trņińtě.
Vńechny výdaje hrazené z prostředků státního rozpočtu byly pouņity 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 pozdějńích předpisů.
V souvislosti s čerpáním finančních prostředků kapitoly 355 byly ke vńem výdajům
vystavovány doklady o předběņné řídící kontrole tak, aby nedońlo k přečerpání finančních
prostředků jednotlivých závazných ukazatelů.
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5 Rozpočtová opatření
V roce 2010 bylo provedeno 43 rozpočtových opatření v kompetenci kapitoly 355, z toho
Ústav provedl 31 rozpočtových opatření a Archiv provedl 12 rozpočtových opatření. Jednalo
se o tato rozpočtová opatření:
Ústav
-

První dvě rozpočtová opatření byla provedena počátkem roku 2010 v návaznosti na
vývoj čerpání finančních prostředků.

-

Na základě přehodnocení akcí zaregistrovaných v informačním systému programového
financování (EDS/SMVS) bylo v květnu provedeno rozpočtové opatření, které se
týkalo poloņek 6121 a 6122.

-

Z rozhodnutí tehdejńího vedení Ústavu bylo provedeno rozpočtové opatření, ve kterém
byl zachycen přesun části vázaných prostředků z původních devíti poloņek (5041,
5136, 5137, 5139, 5166, 5167, 5169, 5173, 5176) pouze na jednu poloņku 5171.

-

Koncem května a počátkem června 2010 byla provedena čtyři vlastní rozpočtová
opatření, která odráņela potřeby přesunu finančních prostředků na rozpočtových
poloņkách jednotlivých odborů Ústavu. Jednalo se o přesun finančních prostředků
v rámci ostatních běņných výdajů Ústavu.

-

Z důvodu nutnosti úhrady plnění na základě dohody o mimosoudním vyrovnání bylo
provedeno rezortní rozpočtové opatření, kterým byly přesunuty prostředky z poloņky
6121 kapitálových výdajů na poloņku 5191 - zaplacené sankce. Tímto rozpočtovým
opatřením dońlo ke sníņení průřezového ukazatele Výdaje vedené v informačním
systému programového financování.

-

V průběhu měsíců červenec aņ září 2010 dońlo, v souvislosti s vývojem potřeb čerpání
finančních prostředků rozpočtu Ústavu k přesunu finančních prostředků v rámci
běņných výdajů prostřednictvím deseti rozpočtových opatření.

-

V souvislosti s přípravou původně plánovaného přechodu na IISSP vznikla nutnost
nákupu kompatibilního programového vybavení ekonomického systému. Z tohoto
důvodu v návaznosti na registraci akce v informačním systému programového
financování bylo provedeno rozpočtové opatření v rámci kapitálových výdajů, a to
konkrétně na poloņkách 6111, 6121, 6122, 6125.

-

Ústav v září 2010 uzavřel smlouvu s novým mobilním operátorem na základě výsledků
výběrového řízení. V souvislosti s výpovědí a portací telefonních čísel sluņebních
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mobilních telefonů od původního operátora, vznikla okamņitá nutnost úhrady
smluvních pokut a tím tedy přesun finančních prostředků prostřednictvím
rozpočtového opatření na poloņku 5191 – zaplacené sankce.
-

Během října 2010 bylo provedeno pět rozpočtových opatření, kterými byly pokryty,
v rámci ostatních běņných výdajů, finanční potřeby jednotlivých odborů Ústavu.

-

Začátkem listopadu 2010 dońlo k převodu finančních prostředků mezi Ústavem a
Archivem ve výńi 600 tis. Kč. Tento převod byl uskutečněn na základě rezortního
rozpočtového opatření a byly jím kryty výdaje Ústavu, které Ústav vynaloņil pro
provozní potřeby Archivu a jeņ se týkaly úhrad společných sluņeb. Zmíněným
převodem dońlo ke zvýńení specifického ukazatele „Výdaje vlastního Ústavu pro
studium totalitních reņimů“ a zároveň ke sníņení specifického ukazatele „Výdaje na
Archiv bezpečnostních sloņek“.

-

V souvislosti s vývojem čerpání rozpočtu Ústavu byla koncem listopadu 2010
provedena dvě rozpočtová opatření k provedení změn v rámci ostatních běņných
výdajů.

-

Na začátku prosince 2010 bylo provedeno vlastní rozpočtové opatření, které bylo
provedeno po zpřesnění čerpání finančních prostředků na konci roku 2010 tak, aby
finanční prostředky byly vyuņity s co nejvyńńí efektivností. Tento převod byl jak
v rámci ostatních běņných výdajů, tak i v rámci kapitálových výdajů Ústavu.

-

Poslední rozpočtové opatření Ústavu v roce 2010 bylo zaměřeno na zefektivnění
čerpání rozpočtu ke konci roku 2010. Finanční prostředky byly převedeny z
nevyuņitých rozpočtových poloņek tak, aby mohl Ústav zabezpečit výdaje spojené
s nákupem kancelářských potřeb.

Archiv
-

První rozpočtové opatření Archivu v roce 2010 byl převod finančních prostředků
v rámci ostatních běņných výdajů na základě potřeb Archivu, jejichņ výńe nebyla
zohledněna ve schváleném rozpočtu na rok 2010.

-

V polovině dubna bylo provedeno dalńí rozpočtové opatření, a to převod finančních
prostředků v rámci ostatních běņných výdajů. Převod byl proveden na uhrazení
uzavřených autorských smluv v souvislosti s vydaným Sborníkem ABS.

-

V důsledku prohraného soudního sporu a vyplacení uńlého platu a odstupného bylo
koncem května 2010 provedeno rezortní opatření, a to převodem finančních prostředků
z kapitálových výdajů ve výńi 554 tis. Kč a ostatních běņných výdajů ve výńi 139 tis.
Kč na platy a odstupné.
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-

Začátkem června 2010 bylo provedeno dalńí rezortní opatření převodem finančních
prostředků z ostatních běņných výdajů na ostatní platby za provedenou práci ve výńi 65
tis. Kč na základě uzavřených dohod o provedení práce na výzkumnou činnost
zaměřenou na činnost StB z doby nesvobody v souvislosti s vydáním Sborníku ABS.

-

Koncem června 2010 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým dońlo k přesunu
finančních prostředků v rámci ostatních běņných výdajů tak, aby byly zajińtěny
finanční prostředky na uhrazení předpokládaných nákladů ve druhém pololetí v poloņce
ostatní sluņby.

-

Na konci července 2010 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým se převáděly
finanční prostředky v rámci ostatních běņných výdajů na větńí nákup ochranných
pomůcek a zdravotnického materiálu.

-

Na začátku září 2010 byly převedeny finanční prostředky v rámci ostatních běņných
výdajů na posílení nákupu materiálu dalńím rozpočtovým opatřením.

-

Na konci 3. čtvrtletí 2010 bylo provedeno rozpočtové opatření v rámci kapitálových
výdajů na základě přehodnocení původního záměru nákupu.

-

V polovině října 2010 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým dońlo k přesunu
finančních prostředků v rámci ostatních běņných výdajů pro posílení některých poloņek
vzhledem k jejich očekávanému vyńńímu zatíņení.

-

Začátkem listopadu 2010 bylo provedeno rezortní rozpočtové opatření, kterým dońlo
k převodu finančních prostředků v rámci kapitoly 355 na základě smlouvy o
vypořádání finančních prostředků mezi Ústavem a Archivem ve výńi 600 tis. Kč na
pořízení licencí MS Windows, MS Office, MS Exchange a za filtrování neņádoucí
pońty pro zabezpečení PC, serverů a notebooků.

-

Na začátku prosince 2010 dońlo k převodu finančních prostředků z ostatních běņných
výdajů na posílení ostatních plateb za provedenou práci ve výńi 30 tis. Kč ve výńi 30
tis. Kč na základě uzavřených dohod o provedení práce na výzkumnou činnost
zaměřenou na činnost StB z doby nesvobody v souvislosti s vydáním Sborníku ABS
08/2010 prostřednictvím rezortního rozpočtového opatření. Dále dońlo k převodu
finančních prostředků z ostatních běņných výdajů na povinné pojistné placené
zaměstnavatelem ve výńi 45 tis. Kč a na převody vlastním fondům ve výńi 12 tis. Kč
na jejich posílení - důsledek vyplacení uńlého platu v červenci 2010, a to stejným
rezortním opatřením.

-

Závěrem roku bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým se převáděly finanční
prostředky v rámci ostatních běņných výdajů tak, aby byly rovnoměrně zatíņeny
jednotlivé poloņky.
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6 Výčet výdajů a zhodnocení přínosu zahraničních pracovních cest
V roce 2010 bylo uskutečněno 43 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloņeny
výdaje v celkovém objemu 556,03 tis. Kč, z toho Ústav uskutečnil 34 zahraničních
pracovních cest v celkovém objemu 532,93 tis. Kč a Archiv uskutečnil 9 zahraničních
pracovních cest v celkovém objemu 23,10 tis. Kč.
Ústav
Belgie - Brusel, 17. 1. – 19. 1. 2010
Obsah: Setkání členů pracovní skupiny pro Platformu evropské paměti a svědomí, jejímņ
cílem je zaloņení Platformy jako organizace sdruņující a podporující činnost dosavadních
národních institucí zabývající se studiem totalitní minulosti Evropy. Na setkání byly
dohodnuty dalńí kroky, které musí jednotlivé instituce učinit, aby bylo moņné přistoupit
k podpisu dohody o zaloņení Platformy jako mezinárodní organizace.
Přínos: Prohloubení spolupráce s představiteli zahraničních institucí z 9 evropských zemí,
konkrétně ze Ńvédska, Slovinska, Rumunska, Bulharska, Maďarska, Lotyńska, Estonska,
Holandska, Německa a Polska.
Maďarsko – Budapešť, 1. 2. – 2. 2. 2010
Obsah: Účast na kolokviu na téma zveřejňování archivních pomůcek vzniklých z činnosti
bezpečnostních sloņek a související legislativy v postkomunistických zemích. Návńtěva
partnerského Archivu státněbezpečnostních sluņeb (ÁBTL).
Přínos: Získání aktuálních informací o stavu zpřístupňování archivních dokumentů a registrů
maďarských bezpečnostních sloņek. Seznámení se se zkuńenostmi z provozu linky pro
odkyselování archivních dokumentů v partnerském Archivu státněbezpečnostních sluņeb.
Švédsko – Göteborg, 22. 2. – 25. 2. 2010
Obsah: Cílem zahraniční cesty bylo zaznamenání ņivotních osudů pamětníků Miroslava
Dvořáčka a Markéty Dvoracek-Novak.
Přínos: Podařilo se zaznamenat výpověď pamětnice Markéty Dvoracek-Novak o jejím ņivotě
v době nacistické okupace i o ņivotních osudech Miroslava Dvořáčka. Během pobytu byl
rovněņ naskenován archiv Miroslava Dvořáčka a to fotografie z Letecké vojenské akademie,
uprchlického tábora, emigrace i fotografie Markéty Dvoracek-Novak.
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Belgie - Brusel, 28. 2. – 2. 3. 2010
Obsah: Účast na mezinárodní konferenci „Teachers of History Social Science and EU Affairs
from Czech republic“, kterou pořádalo Generální ředitelství pro kulturu a vzdělávání ve
spolupráci se Zastoupením Evropské komise ČR v Bruselu.
Přínos: V rámci konference se uskutečnilo několik setkání s vysokými úředníky Evropské
komise, jednalo se předevńím o Karla Bartáka, ředitele odboru vnějńí komunikace komise EU,
Alenu Knapovou-Balounovou, vedoucí oddělení vzdělávání ve zmíněném odboru a pana
Karla Jeņka, vedoucí oddělení vnějńích vztahů.
Německo - Berlín, 15. 3. – 16. 3. 2010
Obsah: Účast 1. náměstka ředitele Ústavu na panelové diskuzi u příleņitosti 20. výročí
obsazení budovy státní bezpečnosti bývalé NDR.
Přínos: Prohlubování kontaktů se zahraničními institucemi.
Litva - Vilnius, 15. 3. – 17. 3. 2010
Obsah: Vystoupení ředitele Ústavu na semináři pořádaném Centrem pro mezinárodní kulturní
program – evropská paměť, zaměřený na vyrovnávání se s minulostí v evropském kontextu.
Akce se zúčastnili vysocí úředníci státní správy i zástupci politických vězňů.
Přínos: Seznámení účastníků semináře s činností Ústavu pro studium totalitních reņimů i
Archivu bezpečnostních sloņek.
Německo - Berlín, 17. 3. – 18. 3. 2010
Obsah: Jednání 1. náměstka ředitele Ústavu s čelními představiteli BStU v rámci aktivit
spojených s Platformou evropské paměti a svědomí.
Přínos: Upřesnění kroků nutných k podpisu dohody o zaloņení Platformy.
Maďarsko - Budapešť, 23. 3. – 25. 3. 2010
Obsah: Sluņební cesta pověřených zaměstnanců edičního odboru, která zabezpečila přípravu
konání mezinárodního badatelského sympozia Společenství evropské paměti pořádaného
Ústavem pro studium totalitních reņimů ve spolupráci s Visegrádským fondem a Domem
teroru v Budapeńti.
Přínos: Akce konající se v prostorách Domu teroru v Budapeńti byla úspěńná. Proběhla
úspěńná prezentace pamětnického digitálního archivu Paměť národa a celkově činnosti ÚSTR
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zástupcům maďarských institucí věnujících se orálně historické metodě. Na akci prezentovala
své projekty větńina maďarských institucí věnujících se orální historii.
Polsko – Krzyzova, 24. 3. – 27. 3. 2010
Obsah: Účast na mezinárodní konferenci „Die europäische Nachkriegsentwicklung in Ostund Westeuropa. 65 Jahre Kriegsende zwischen Siegeswahrnehmung, Befreiung, Besetzung
und Unterjochung“ (Poválečný vývoj ve východní a západní Evropě. 65 let po skončení války
– vnímání vítězství, osvobození, okupace a poroba).
Přínos: Příspěvek na konferenci, který byl věnovaný poválečným dějinám Československa:
„Československo 1945-1948“. Na konferenci byly utuņeny kontakty navázané minulý rok i
získány kontakty nové, zejména „Zentrum Für Zethistorische Forschung“, „Gedenkstäate
Beutzen“ a „Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur“.
Polsko - Varšava, 29. 3. – 31. 3. 2010
Obsah: Jednání 1. náměstka ředitele Ústavu s čelními představiteli polského IPN v rámci
aktivit spojených s Platformou evropské paměti a svědomí. Hlavním tématem pracovního
setkání byla diskuze k problematice archivů komunistické tajné policie a příprava plánované
mezinárodní konference.
Přínos: Prohloubení dosavadní spolupráce s polskou partnerskou institucí.

Polsko - Krakov, 23. 4. 2010
Obsah: Účast 1. náměstka ředitele Ústavu na pohřbu předsedy polského IPN prof. J. Kurtyky,
který tragicky zahynul při letecké katastrofě u Smolenska. Pohřební obřady, které vedl
krakovský metropolita kardinál S. Dziwisz, se konaly za účasti nejvýznamnějńích
představitelů polské vlády a společenského ņivota a vědy.
Moldavsko - Kišiněv, 23. 5. – 26. 5. 2010
Obsah: Účast na mezinárodní konferenci „Lessons from the Last 20 Years“ organizovanou
ANTIM Association of Young Historians from Moldova.
Přínos: Na této konferenci Mgr. Ripka vystoupil s příspěvkem: „Repression and Legitimacy
in Late Communist Czechoslovakia“, který se zabýval konkrétním problémem výzkumu
v rámci ÚSTR. Dále byla navázána spolupráce s moldavskou stranou, která měla pokračovat
návńtěvou ABS a přenosem know-how v oblasti digitalizačních technologií a dále spolupráce
s paní Danute Düra ze vzdělávacího oddělení Lotyńské komise.
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Slovensko - Bratislava 20. 7. – 23. 7. 2010
Obsah: Účelem zahraniční pracovní cesty do Bratislavy bylo studium archivních materiálů
v Ústavu pamäti národa, Ústavu politických vied SAV a Slovenském filmovém ústavu.
Přínos: Fotografování archivních dokumentů z činnosti Komise vlády SR pro analýzu
historických událostí z let 1967-1970 pro projekt: „Proti okupační protesty v Československu
v roce 1969 a jejich potlačení“. Dále se jednalo o studium a fotografování archivních
dokumentů týkající se průběhu roku 1956 na Slovensku pro projekt: „Komunismus mezi
utopií a kaņdodenností“. Byl získán i filmový dokument s názvem: „Súdruh Jozef Lenárt“ pro
projekt: „Vedoucí funkcionáři KSČ 1921-1989“ a „Jozef Lenárt – biografie“. Dále bylo
jednáno s britských badatelem Dr. Kevinem McDermottem z Sheffield Hallam University o
spolupráci na jejich projektu.
Rumunsko - Sighet, 12. 7. – 16. 7. 2010
Obsah: Účast na mezinárodním vzdělávacím semináři v Rumunsku – Sighetu a studium
archivních materiálů v archivu v Budapeńti.
Přínos: Vystoupení s referátem: „Politické represe 50. let v Československu na příkladu
událostí ve věznici Uherské Hradińtě a v souvislostech kolektivizace venkova“. Dále byly
pořízeny audiovizuální materiály k tématice kolektivizace venkova ve východní Evropě
v archivu v Budapeńti.

Slovensko - Bratislava, 5. 8. 2010
Obsah: Sluņební cesta ředitele Ústavu a 1. náměstka ředitele Ústavu z důvodu bliņńího
navázání vztahů se slovenským Ústavem paměti národa.
Přínos: Dohodnutá spolupráce na projektu 3. odboje, který bude financován z Vińegrádských
fondů a bliņńí kooperace na vzdělávacích a odborných projektech.
Irsko – Dublin, 29. 8. – 2. 9. 2010
Obsah: Účast na Mezinárodní konferenci „Represivní prvky v opatřeních sociální politiky“
Přínos:

Seznámení

účastníků

mezinárodní

konference

s represivními

opatřeními

normalizačního Československa a jeho jednotlivých sociálních politik (politika sociálního
zabezpečení, bytová politika, politika zaměstnanosti apod.).
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Rakousko - Salzburg, 29. 9. – 2. 10. 2010
Obsah: Účast na Mezinárodní konferenci: „Children and War: Past and Present“
organizovanou univerzitou v Salzburgu ve spolupráci s University of Wolverhampton.
Přínos: Vystoupení s příspěvkem: „Amazing Holiday or Hard Reality of War? Germany
Children Evacuees in Bohemia and Moravia during World“.
Polsko - Varšava, 4. 10. – 7. 10. 2010
Obsah: Účast na prezentaci vydané knihy: „Ponad granicami. Historia Solidarności PolskoCzechosłowackiej“ (ATUT, Wrocław 2009) - autoři Blaņek Petr, Kamiński Łukasz, Majewski
Grzegorz, pořádanou Českým centrem ve Varńavě.
Přínos: Spolupráce s polskými historiky a Českým centrem ve Varńavě. Dále setkání
s ředitelem Kanceláře veřejného vzdělávání Ústavu národní paměti dr. Łukaszem Kamińskim.
Polsko - Varšava, 7. 10. – 9. 10. 2010
Obsah: Sluņební cesta zástupce Kanceláře Ústavu na pracovní setkání organizované IPN,
kterého se kromě hostitelů zúčastnili zástupci SRN, Slovenska, Maďarska, Bulharska a
Rumunska. Jedním z důleņitých bodů bylo podání aktuální informace o stavu zpracování
publikace o archiváliích bezpečnostních sloņek spravovaných jednotlivými archivy. Kromě
toho byla projednávána moņnost rozńíření členů archivní sítě zejména o pobaltské státy. Jako
poslední body byla projednána otázka předsednictví pro příńtí rok. Konsensuálně bylo
prosazeno, ņe předsednictví do začátku července 2011 převezmou Bulhaři a od zasedání
v Sofii poté do března 2012 Rumuni.
Přínos: Navázání kontaktů s pobaltskými institucemi a prohloubení dosavadní spolupráce
s partnerskými úřady.

Slovensko - Bratislava, 12. 10. 2010
Obsah: První zahraniční cesta nového ředitele Ústavu. Setkání s ředitelem slovenské ÚPN a
dalńími pracovníky. V rámci návńtěvy Bratislavy se ředitel setkal s velvyslancem České
republiky J. Karfíkem.
Přínos: Cílem návńtěvy bylo předevńím navázání osobních kontaktů, vyzdviņení blízkosti
společných cílů obou institucí. Vzájemná podpora v oblasti získávání mimorozpočtových
zdrojů a koordinace vědecko-výzkumné činnosti.
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Slovensko - Bratislava, 12. 10. 2010
Obsah: Návńtěva Slovenského národního archivu a Ústavu paměti národa ve věci ceny
Václava Bendy.
Přínos: Převzetí dokumentace a podkladů k osobám nominovaným na cenu V. Bendy.
Jednání s ředitelem SNA panem R. Ragačem a dalńí rozhovory o moņnosti případné budoucí
spolupráce. Zjińtění způsobu a aktuálního stavu digitalizace dokumentů v SNA. Byla
domluvena dalńí návńtěva z důvodu větńího rozsahu a prostudování dalńích materiálů.
Návńtěva depotů v SNA. Převzetí materiálů z ÚPN. Doručení darovaných publikací knihovně
Jána Langońe.
Rusko – Moskva, 15. 10. – 23. 10. 2010
Obsah: Sluņební cesta zaměstnance edičního odboru mající za cíl navázání konkrétní
spolupráce s organizacemi věnujícími se totalitní
minulosti Ruska a prezentace činnosti ÚSTR těmto partnerům.
Přínos: Sluņební cesta byla úspěńná. Podařilo se dohodnout spolupráci na projektech
s nejvýznamnějńími organizacemi věnujícími se totalitní minulosti Ruska.
Sdruņení Vozvrańčenie. Setkání navázalo na úspěńnou cestu předsedy sdruņení Semjona
Vilenského do Prahy v září 2010 zorganizovanou ÚSTR ve spolupráci s Národní knihovnou.
Bylo dohodnuto vydání speciálního čísla časopisu Volja, které se bude věnovat tématům
spojeným s Českou republikou (překlad článků zaměstnanců ÚSTR, zpráva o cestě pana
Vilenského atd.). Sdruņení Vozvrańčenie věnovalo pro potřeby knihovny Jána Langońe celou
řadu svých publikací. Se zástupci sdruņení Memorial, vedoucí archivu Aljonou Kozlovou,
vedoucí fondu fotografií Natalií Malychinou a vedoucí muzea Světlanou Fadějevou byla
dohodnuta vzájemná výměna materiálů a fotografií pro potřeby nańich publikací. Pracovníci
sdruņení Memorial projevili mimořádný zájem o projekt pamětnického digitálního archivu
Paměť národa, protoņe sami připravují projekt zpřístupňující nahrávky pamětníků. Centrum
Andreje Sacharova - s vedoucí archivních fondů Taťánou Gromovou a vedoucí knihovny
Innou Ńčekotovou bylo jednáno o moņnostech vyuņití materiálů uloņených v centru
Sacharova pro badatelskou a publikační práci ÚSTR. Knihovna centra je nejobsáhlejńí
tematickou knihovnou svého druhu v Rusku. Bylo dohodnuta vzájemná výměna publikací. Ve
spolupráci s Českými centry bude moņné vyuņít výstavních prostor centra pro instalaci
výstavy Praha objektivem tajné policie. Státní muzeum Gulagu. S výkonným předsedou
státního muzea Gulagu Romanem Romanovem a pracovnicí muzea Ljudmilou Vasilkovskou
byla dohodnuta moņnost vyuņít výstavní prostory muzea, výhodou těchto prostor je umístění
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v samém centru Moskvy, pět minut od Rudého náměstí. Pravoslavná humanitární univerzita s vedoucí oddělení soudobých dějin ruské pravoslavné církve byla dohodnuta spolupráce při
pátrání v ruských archivech. Nabízejí pomoc při hledání dokumentů v archivu FSB (například
těch, které se týkají Čechů, kteří byli odvlečeni do Gulagu). Organizace Semja - s pracovníky
organizace Semja byla dohodnuta pokračující spolupráce při natáčení pamětníků deportace
čečenského národa v roce 1944. V současné době je organizace Semja nejaktivnějńím
zahraničním partnerem portálu Paměť národa. Zároveň byl natočen pamětník, pan Gajev,
který byl svědkem jednoho z největńích masakrů při vysidlování horských vesnic během
deportace.
Polsko - Wrocław, 20. 10. – 24. 10. 2010
Obsah: Účast na mezinárodní konferenci: „Świat wobec Solidarnósci 1980-1989“ pořádanou
polským Ústavem národní paměti (IPN) a Vratislavskou univerzitou.
Přínos: Vystoupeníl s referátem: „Czechoslowacja wobec Solidarności 1980-1982.
Rusko – Moskva, 26. 10. – 12. 11. 2010
Obsah: Studium archivních materiálů v moskevských archivech RGASPI – Rossijskij
gosudarstvennyj archiv socialnoj i političeskoj istoriji (bývalý archiv Komiterny), RGANI –
Rossijskij gosudarstvennyj archiv novějńej istoriji (bývalý archiv KSSS) a Archiv MID –
Ministerstvo inostrannych děl (ministerstvo zahraničních věcí).
Přínos: Studium materiálů týkajících se politického vývoje ČSSR v 50. letech min.století, dále
studium dokumentů vztahujících se k moskevskému exilu Klementa Gottwalda v letech 2.
svět. války a dalńí. Fotokopie, xerokopie nebo skeny nejsou k dispozici vzhledem k dlouhým
dodacím lhůtám (min.měsíc).
Slovensko – Bratislava, 5. 11. – 7. 11. 2010
Obsah: Účast na mezinárodní konferenci: „Středoevropské fórum 2010“.
Přínos:
1) na shora uvedené konferenci byl reprezentován ÚSTR
2) bylo uskutečněno setkání s ruskými pamětníky demonstrace na Rudém náměstí
Gorbaněvskou a Fajnbergem, se kterými pan Hradilek udělal korekturu publikace „Za vańi a
nańi svobodu“
3) byl poskytnut rozhovor redaktorovi týdeníku Týņdeň o publikaci:“Za vańi a nańi svobodu“
4) byly dohodnuty recenze knihy s pány Jáchymem Topolem a Tomáńem Glancem,
5) byla dohodnuta spolupráce s ČT (pan Josef Pazderka) na třídílném dokumentu o roce 1968
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6) bylo dohodnuto bezplatné poskytnutí fotografií z roku 1968 a 1989 od slovenského
fotografa Petra Ņupnika.

Slovensko - Bratislava, 15. 11. - 16. 11. 2010
Obsah: Účast na Mezinárodní konferenci „Interpretace dokumentů Státní bezpečnosti. Vznik
dokumentace (operativních svazků) a způsob vyuņití získaných informací.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu pro studium totalitních reņimů a Archivu bezpečnostních
sloņek.
Německo - Frankfurt nad Mohanem, 15. 11. – 17. 11. 2010
Obsah: Sluņební cesta pověřených zaměstnanců edičního odboru, která zabezpečila instalaci a
zahájení výstavy „Praha objektivem tajné policie“ a prezentaci stejnojmenné publikace
v prostorách univerzity J.W.Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem.
Přínos: Akce konající se na půdě univerzity J.W.Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem byla
velice úspěńná. Výstava „Praha objektivem tajné policie“ byla ve stanoveném termínu
instalována ve výstavních prostorách sousedících s rozsáhlou knihovnou univerzity
J.W.Goetha, kam proudí denně tisíce studentů této univerzity. Samotného zahájení výstavy se
zúčastnilo přibliņně 150 hostů z mnoha místních institucí. Výstavu zahájil velvyslanec České
republiky ve Spolkové republice Německo pan Rudolf Jindrák společně se zástupcem DTG
panem G. Jockenhöferem, radním města Frankfurtu nad Mohanem a ředitelem Odboru
edičního ÚSTR panem M. Hrozou.
Vernisáņ 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.
Slovensko – Bratislava, 15. 11. – 17. 11. 2010
Obsah: Doprava účastníků předávání cen Václava Bendy
Přínos: Přeprava účastníků (hostů ze slovenské Konfederace politických vězňů) ze Slovenska
do Ústavu pro studium totalitních reņimů za účelem slavnostního převzetí Cen Václava Bendy
(http://www.ustrcr.cz/cs/slavnostni-predani-ceny-vaclava-bendy-2010). (2x trasa Praha –
Bratislava – Praha).
Belgie – Brusel, 16. 11. – 17. 11. 2010
Obsah: Účast na mezinárodním vědeckém sympóziu: „Europen Holocaust Research
Infrastructure“ (EHRI).
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Přínos: Účelem mezinárodního sympózia bylo spuńtění webového portálu projektu:
www.ehri-project.eu a spolupráce s evropskými odbornými institucemi na tomto projektu.
Dále byla dohodnuta spolupráce s Ņidovským muzeem v Praze.
Belgie – Brusel, 17. 11. – 18. 11. 2010
Obsah: Účast zástupce Ústavu v Evropském parlamentu na slyńení s názvem „The Endured
European Dream of Bulgaria: 1944-1989“ zahájeného předsedou EP J. Buzkem. Politickými
vězni zde byly prezentovány jejich zkuńenosti s represivními orgány komunistického
Bulharska. V jednotlivých příspěvcích i v diskuzi opakovaně zazněl odkaz na Praņskou výzvu
z roku 2008, včetně informace, ņe byla v polovině minulého roku přijata bulharským
parlamentem.
Přínos:

Přizvání Ústavu k organizaci dvou konferencí konaných na půdě EP (březen a

prosinec 2011) jeņ by měly proběhnout s podporou Schumanovy nadace. Návrh na zastoupení
Ústavu v REHG (pravděpodobné zasedání v lednu 2011).
Belgie - Brusel, 22. 11. – 23. 11. 2010
Obsah: Účast zástupce Ústavu na mezinárodní konferenci „Privacy and Scietntific Research:
from Obstruction to Construction“, kde byly porovnávány jednotlivé modely ochrany
osobních údajů pro potřeby vědců zaměřených na moņnost maximálního přístupu
k materiálům včetně osobních dat.
Přínos: Seznámení se s situací v oblasti ochrany osobních údajů ve vztahu k archiváliím a
badatelskému vyuņití.
Ukrajina - Kyjev, 29. 11. – 2. 12. 2010
Obsah: Navázání spolupráce s novým vedením obou partnerských institucí na Ukrajině a
návńtěva Centrálního státního archivu veřejných organizací.
Přínos: S ohledem na rozsáhlé personální změny v partnerských institucích na Ukrajině, byla
aktualizována oblast spolupráce. Nové vedení ukrajinského Ústavu se chce zaměřit předevńím
na období před rokem 1937 s důrazem na formování ukrajinské národní identity. Byla
otevřena moņnost postavení symbolického památníku občanům českého původu přímo na
místě masového hrobu. Jako alternativní řeńení byla zmíněna moņnost společného
československého památníku za účasti slovenské strany.
Při jednání s ředitelem Centrálního archivu byla hledána moņnost, jak získat vybrané kopie
archivních materiálů Ukrajinského ńtábu partyzánského hnutí včetně dokumentace působení
jím řízených partyzánských skupin na území tzv. Protektorátu Čechy a Morava a Slovenské
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republiky (1944-1945). Výsledkem jednání s novým ředitelem archivního oddělení
bezpečnostní Ukrajiny (SBU) S. Kokinem je předběņná domluva o vydání společných
publikací na téma perzekuce české populace v USSR před rokem 1941 a dokumentace
bezpečnostních akcí vztahující se k Československu (partyzáni, NKGB, UPA) v letech 19441948.
Slovensko - Bratislava, 2. 12. – 3. 12. 2010
Obsah: Účast a vystoupení na přednáńce na Katedře politologie Filozofické fakulty Univerzity
Komenského v Bratislavě.
Přínos: Účast a vystoupení na přednáńce: „Institucionální aspekty reflexe komunistické
minulosti v České republice“.

Slovensko - Bratislava, 10. 12. 2010
Obsah: Účast na slavnostním předávání cen Jána Langońe
Přínos: Účast na ceremoniálu udělování cen Jána Langońe v Bratislavě v prostorách bývalé
Národní rady SR. Cesta se uskutečnila na základě pozvání od Nadace Jána Langońe.
Letońními laureáty byli: katoličtí disidenti Vladimír Jukl a Silvester Krčméry. Mezinárodním
drņitelem ceny se stalo hnutí Dámy v bílém (Kuba).
Účast na opětovném odhalení sochy Jána Langońe za přítomnosti vládních představitelů SR.
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Archiv
Maďarsko - Budapešť, 1. 2. – 2. 2. 2010
Obsah: Cílem zahraniční cesty byla účast ředitele Archivu v Kennedyho výboru a návńtěva
partnerské organizace.
Přínos: Získání informací ohledně organizace práce v partnerské organizaci.
Polsko - Krakov, 22. 4. – 23. 4. 2010
Obsah: Cílem zahraniční cesty byla účast na pohřbu profesora Januse Kurtyky, ředitele IPN.

Slovensko - Bratislava, 30. 4. 2010
Obsah: Cílem zahraniční cesty byla prezentace Archivu při přípravě výstavy „Maďaři a
stalinismus v Československu 1948 - 1963“.
Přínos: Zviditelnění a medializace Archivu na Slovensku.

Slovensko - Bratislava, 6. 5. 2010
Obsah: Cesta ředitele Archivu bezpečnostních sloņek na Slovensko u příleņitosti zahájení
výstavy v Muzeu maďarské kultury na Slovensku - „Maďaři a stalinismus v Československu
1948-1963“ na níņ se podílel i Archiv bezpečnostních sloņek. Vernisáņ výstavy slavnostně
otevřel ředitel Archivu Ladislav Bukovszky.
Přínos: Výstava je a bude velmi významnou událostí pro maďarskou menńinu na Slovensku.
Po dvaceti letech od pádu totalitního komunistického reņimu je to první pokus o to, abychom
vizuálně komplexně přiblíņili nejkrutějńí období, celá padesátá léta a začátek 60. let minulého
století z pohledu celospolečenských událostí a kaņdodenního ņivota Maďarů v
Československu.
Moldávie - Kišiněv, 23. 5. – 26. 5. 2010
Obsah: Konference byla uspořádána Prezidentskou komisí pro studium a hodnocení
komunistického totalitního reņimu v Moldavské republice, jejímņ zadáním je zaloņit a upevnit
základy pro studium této problematiky ve své zemi. Jedním z ņádoucích aspektů tohoto
náročného procesu je tedy pochopitelně i navázání kontaktů se svými zahraničními kolegy,
výměna zkuńeností a poznatků.
Přínos: Potenciál této konference pro pořádající subjekt jakoņ i pro tamějńí odbornou
veřejnost je jistě výrazný. Jelikoņ jedním z úkolů komise je navrņení parametrů zamýńlené
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instituce systematicky se zabývající studiem totalitní minulosti, načerpání zkuńeností svých
kolegů z partnerských institucí bude jistě v tomto ohledu vyuņito. Navázání osobních
kontaktů se do budoucna můņe stát základem spolupráce na institucionální bázi.

Slovensko - Bratislava, 6. 5. 2010
Obsah: Cesta ředitele Archivu bezpečnostních sloņek na Slovensko u příleņitosti zahájení
výstavy v Muzeu maďarské kultury na Slovensku - „Maďaři a stalinismus v Československu
1948-1963“ na níņ se podílel i Archiv bezpečnostních sloņek. Vernisáņ výstavy slavnostně
otevřel ředitel Archivu Ladislav Bukovszky.
Přínos: Výstava je a bude velmi významnou událostí pro maďarskou menńinu na Slovensku.
Po dvaceti letech od pádu totalitního komunistického reņimu je to první pokus o to, abychom
vizuálně komplexně přiblíņili nejkrutějńí období, celá padesátá léta a začátek 60. let minulého
století z pohledu celospolečenských událostí a kaņdodenního ņivota Maďarů v
Československu.
Maďarsko - Budapešť, 22. 9. – 23. 9. 2010
Obsah: Konference měla zhodnotit dosavadní zkuńenosti jednotlivých institucí s aplikací tzv.
Bückeburské metody hromadného odkyselování v rámci vlastních konzervátorských a
restaurátorských pracovińť, jakoņ i zkuńeností získaných stáņemi na jiných odborných
pracovińtích v Evropě.
Přínos: Delegace ABS získala na konferenci řadu nových podnětů a praktických informací,
předevńím ze strany Maďarských kolegů.
Dále bylo moņné získat cenné poznatky a praktické zkuńenosti zahraničních kolegů, jenņ
mohou být vyuņity při konkretizaci dalńího postupu v procesu intenzifikace provozu
technologie hromadného odkyselování nejen v rámci restaurátorského pracovińtě oddělení
péče o fyzický stav archiválií, ale také v kooperaci s ostatními odděleními ABS a při
činnostech, které pro ABS doposud vykonává ÚSTR (systémové a technické zabezpečení
procesu digitalizace archiválií).
Polsko - Varšava, 7. 10. – 9. 10. 2010
Obsah: Pracovní setkání zástupců European Network of Official Authorities in Charge of the
Secret – Police Files probíhalo ve Varńavě, hostitelem byl polský Instytut pamięci
narodowej. Samotnému jednání předcházelo otevření výstavy “… a akta zniszczycz” (a
svazky zničit) prezentující administrativní agendu bezpečnostních sloņek vybraných zemí
střední a východní Evropy; na této výstavě se podílel i ABS.
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Přínos: Prezentace stavu prací na společném projektu. Navázání pracovních a osobních
kontaktů s pracovníky partnerských institucí.
Brazílie – Rio de Janeiro, 23. 11. – 26. 11. 2010
Obsah: Seminář byl specifikován jako přístup k informacím s multi-disciplinárním pohledem,
jehoņ jádrem byla archivní činnost.
Přínos: Největńím přínosem jsou kontakty, které byly v průběhu mezinárodního semináře
získány. Zkvalitnění práce na mezinárodním poli, patří k základním předpokladům
zviditelnění Archivu bezpečnostních sloņek, včetně aktivní práce v ICA, bez níņ bude Archiv,
bezesporu, hluboce ochuzen.
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Závěr
Rozpočet kapitoly 355 splnil svoji základní funkci, tj. jeho prostřednictvím se podařilo
v roce 2010 zabezpečit plánované úkoly, které vyplývají ze zákona č. 181 2007 Sb., o Ústavu
pro studium totalitních reņimů a o Archivu bezpečnostních sloņek a o změně některých
zákonů.
Vńechny výdaje kapitoly 355 byly čerpány tak, aby nedońlo k překročení závazných,
specifických a průřezových ukazatelů. Rozpočtová opatření byla prováděna v souladu
s ustanovením § 23 a § 24 zákona č.. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů.
Kapitola 355 nakládala s finančními prostředky státního rozpočtu účelně, hospodárně a
efektivně, při tom se opírala předevńím 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 pozdějńích předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zákon č.
137/2006/ Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějńích změn a zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví a o změně některých zákonů, a dalńí podzákonné předpisy související s výńe
uvedenými zákony.
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