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Úvod
Kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen „kapitola 355“) vznikla na
základě zákona č. 181/2007 Sb., ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních
režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů. Ministerstvem
financí bylo této kapitole přiděleno číslo 355. Kapitola 355 se skládá ze dvou samostatných
organizačních složek státu, a to Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „Ústav“) a
Archivu bezpečnostních složek (dále jen „Archiv“).
Ústav je organizační složkou státu, do jejíž činnosti lze zasahovat pouze na základě
zákona. Archiv je přímo řízený Ústavem. Nejvyšším orgánem Ústavu je Rada, která se skládá
ze sedmi členů volených a odvolávaných Senátem Parlamentu České republiky.
Hospodaření s prostředky státního rozpočtu v kapitole 355 se v roce 2012 řídilo zejména
zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, zákonem č. 219/200 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

1 Hlavní činnost kapitoly 355
Na základě zákona č. 181/2007 Sb., ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium
totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů jsou hlavní
náplní Ústavu a Archivu následující činnosti:
Ústav
a) zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá
antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a
zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených
na její ideologii,
b) analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické
totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického
režimu a odporu proti němu,
c) získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období
komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách
pronásledování i odporu,
d) převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
e) dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
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f) poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace 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) spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem
výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
h) spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.

Archiv
a) zpřístupňuje a zveřejňuje dokumenty a archiválie týkající se bezpečnostních složek podle
zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti a podle zákona o
archivnictví a spisové službě,
b) zabezpečuje přístup k dokumentům a archiváliím náležejícím do jeho péče a poskytuje
nezbytnou pomoc a informace státním orgánům příslušným k bezpečnostnímu řízení,
popřípadě k šetření podle zákona o ochraně utajovaných informací, zpravodajským službám
České republiky k plnění jejich úkolů a orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního
řízení,
c) kontroluje výkon spisové služby u Ústavu,
d) provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u Ústavu a u držitelů dokumentů vzniklých z
činnosti bezpečnostních složek v období komunistické totalitní moci, pokud jde o tyto
dokumenty,
e) provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u dokumentů nabídnutých Ústavu nebo
Archivu darem nebo ke koupi,
f) rozhoduje o námitkách proti protokolu podaných původcem nebo vlastníkem dokumentu, u
kterého provádí výběr archiválií,
g) rozhoduje o podání badatele, kterému nebylo umožněno nahlížení do archiválií nebo
pořizování výpisů, opisů, kopií archiválií v analogové podobě nebo replik archiválií v
digitální podobě náležejících do jeho péče,
h) ukládá sankce za správní delikty ukladatelů archiválií v Archivu podle zákona o
archivnictví a spisové službě,
i) vyhledává v archiváliích náležejících do jeho péče dokumenty pro potřeby správních úřadů
a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a
fyzických osob, pořizuje z nich opisy, kopie nebo repliky,
j) umožňuje za podmínek stanovených zákonem o archivnictví a spisové službě nahlížet do
archiválií náležejících do jeho péče,
k) vede příslušnou evidenci archiválií,
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l) plní na úseku archivnictví úkoly vyplývající z mezinárodních smluv.

Archiv na úseku péče o archiválie
a) pečuje o archiválie bezpečnostních složek z období komunistické totalitní moci, archiválie
a dokumenty převzaté od subjektů, které je spravovaly přede dnem předání Archivu podle §
14 odst. 1, archiválie a dokumenty získané darem nebo koupí a dokumenty a archiválie
vzniklé z činnosti vlastní,
b) přijímá za Českou republiku nabídky ke koupi, k darování a úschově archiválií a uzavírá za
Českou republiku příslušné smlouvy,
c) provádí prověrku fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních
památek, pokud jsou umu svěřeny do péče,
d) provádí inventuru archiválií vyhlášenou Ministerstvem vnitra,
e) spolupracuje s ostatními archivy a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a
dalšími institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání
a kulturně výchovném, hospodářském a vlastivědném využívání archiválií,
f) provádí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti archivnictví, pomocných věd historických
a příbuzných vědních oborů,
g) zřizuje specializovanou knihovnu pro obor archivnictví a výkonu spisové služby,
h) vykonává vydavatelskou a publikační činnost v oboru archivnictví a výkonu spisové
služby, dějin správy, pomocných věd historických a historie,
i) zajišťuje ve spolupráci s Národním archivem konzervaci a restaurování archiválií,
j) podílí se na sestavování celostátních tematických soupisů archiválií organizovaných
Ministerstvem vnitra.
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2 Plnění závazných ukazatelů
Následující tabulky dokumentují plnění závazných ukazatelů kapitoly 355 Ústav pro
studium totalitních režimů za rok 2012 - rozpočet po změnách, skutečnost k 31. prosinci
2012 a procento plnění k rozpočtu po změnách:

Kapitola: 355 – Ústav pro studium totalitních režimů
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

153 679,00

2 515,01

1 615,15

64,22

156 494,01

152 594,15

97,51

2 515,01

1 615,15

64,22

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

5501

Specifické ukazatele – výdaje
Výdaje vlastního Ústavu pro studium
totalitních režimů 1), 2)

5502

86 274,00

89 458,01

88 142,30

98,53

Výdaje na Archiv bezpečnostních složek3)

5502

67 405,00

67 036,00

64 451,85

96,15

Platy zaměstnanců a ostatní
platby za provedenou práci

5503

78 348,00

80 233,00

80 233,00

100,00

Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem 4)

5504

26 278,00

26 745,00

26 745,00

100,00

Převod fondu kulturních
a sociálních potřeb

5505

752,00

758,00

758,00

100,00

5506

74 769,00

75 381,00

75 381,00

100,00

Průřezové ukazatele

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

2 500,00
2 650,00
2 691,14
101,55
5507
údaj ve sloupci 3 zahrnuje čerpání včetně mimorozpočtových prostředků ve výši 301,35 tis. Kč, které byly kryty příjmy od
Mezinárodního visegrádského fondu na realizaci projektu „Platforma evropské paměti a svědomí“ ve výši 152,33 tis. Kč a
příjmy od Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) ve výši 149,02 tis. Kč.
2)
údaj ve sloupci 3 zahrnuje čerpání včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 866,00 tis. Kč
3)
údaj ve sloupci 3 zahrnuje čerpání včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 186,79 tis. Kč
4)
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 2012 rozpočtované příjmy s tím, že všechny příjmy, které
během roku 2012 vybere, odvede do státního rozpočtu. Kapitola 355 vykázala ke konci roku
2012 příjmy ve výši 1 615,15 tis. Kč, z toho Ústav vykázal příjmy ve výši 1 465,05 tis. Kč a
Archiv vykázal příjmy ve výši 150,10 tis. Kč. V souvislosti s realizací projektu „Dějepis
v 21. století: multimediální aplikace pro dějepisnou výuku“ v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost schváleného dopisem ministra školství, mládeže a
tělovýchovy v prosinci 2011 a na základě žádosti kapitoly vyslovil dle § 24 odst. 4 zákona č.
218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ministr financí souhlas se souvztažným navýšením příjmů
a výdajů schváleného rozpočtu roku 2012 beze změny jeho salda o částku 2 515 tis. Kč, která
představovala 85% podíl prostředků na realizaci tohoto projektu.
V roce 2012 získala kapitola 355 mimorozpočtové finanční prostředky ve výši 1 025,29
tis. Kč, z toho v březnu 2012 ve výši 671,19 tis. Kč od Výkonné agentury pro vzdělávání,
audiovizi a kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA) na
podporu projektu „Totalita v Evropě“ a v listopadu 2012 ve výši 354,10 tis. Kč od
Mezinárodního visegrádského fondu na podporu aktivit v rámci projektu nazvaného
„Platforma evropské paměti a svědomí“, které nebyly zařazeny do upraveného rozpočtu, ale
pouze kryly zvýšené výdaje kapitoly 355 spojené s výše uvedeným projektem.
Struktura příjmů podle jednotlivých položek rozpočtové skladby je uvedena
v následujících tabulkách:
Celkový přehled příjmů kapitoly 355
Rozpočet 2012 (tis. Kč)
Ukazatel
Příjmy kapitoly celkem
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
2141 - Příjmy z úroků
2143 - Realizované kurzové zisky
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu
4132 - Převody z ostatních vl. fondů
4152 - Neinvest. přijaté transfery od mezin. institucí
4153 - Neinvest. transfery přijaté od EU

Ústav pro studium totalitních režimů (355)

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

po změnách
2 515,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 515,01
0,00
0,00
0,00

skutečnost 2012
(v tis. Kč)
1 615,15
346,55
14,20
0,31
0,48
86,46
0,00
141,86
354,10
671,19
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Celkový přehled příjmů Ústavu
Rozpočet 2012 (tis. Kč)
Ukazatel
Příjmy Ústavu celkem
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2141 - Příjmy z úroků
2143 - Realizované kurzové zisky
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu
4132 - Převody z ostatních vl. fondů
4152 - Neinvest. přijaté transfery od mezin. institucí
4153 - Neinvest. transfery přijaté od EU

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

po změnách
2 515,01
0,00
0,00
0,00
0,00
2 515,01
0,00
0,00
0,00

skutečnost 2012
(v tis. Kč)
1 465,05
263,25
0,14
0,48
80,25
0,00
95,64
354,10
671,19

Celkový přehled příjmů Archivu
Rozpočet 2012 (tis. Kč)
Ukazatel
Příjmy Archivu celkem
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
2141 - Příjmy z úroků (část)
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
4132 - Převody z ostatních vl. fondů

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

skutečnost 2012
(v tis. Kč)
150,10
83,30
14,20
0,17
6,21
46,22

3.2 Výdaje
Struktura výdajů rozpočtu kapitoly 355 vychází ze schváleného zákona č. 455/2011 Sb., o
státním rozpočtu České republiky na rok 2012, kterým bylo stanoveno, že kapitola 355 bude v
roce 2012 hospodařit s finančními prostředky ve výši 153 679,00 tis. Kč.
Na základě žádosti kapitoly 355 schválené Ministerstvem financí ČR dne 10. února 2012
č.j. MF-17622/2012/55-191 bylo provedeno rezortní rozpočtové opatření, kterým byly
souvztažně navýšeny příjmy a výdaje schváleného rozpočtu kapitoly 355 na rok 2012 bez
změny jeho salda o částku 2 515 008,00 Kč (tj. zvýšení celkového rozpočtu Ústavu
z 86 274,00 tis. Kč na 88 789,00 tis. Kč), která představovala 85 % podíl prostředků na
realizaci individuálního projektu „Dějepis v 21. Století: multimediální aplikace pro
dějepisnou výuku v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v roce
2012. Jednalo se o navýšení finančních prostředků na položkách 5011 – Platy zaměstnanců
v pracovním poměru ve výši 612,00 tis. Kč; 5021 Platy za provedenou práci ve výši 897,00
tis. Kč; 5031 Pojistné placené na SZ ve výši 333 tis. Kč; 5032 Pojistné placené na ZP ve výši
120,00 tis. Kč; 5139 Materiál jinde nezařazený ve výši 51,00 tis. Kč; 5162 Služby
Ústav pro studium totalitních režimů (355)

-8-

Návrh závěrečného účtu za rok 2012
telekomunikací ve výši 31,00 tis. Kč; 5169 Nákup ostatních služeb ve výši 408,008 tis. Kč;
5173 Cestovné – tuzemské i zahraniční ve výši 57,00 tis. Kč; 5342 Převody fondu FKSP ve
výši 6,00 tis. Kč. V závazných ukazatelích schváleného rozpočtu roku 2012 nebyl příslušný
specifický ukazatel v příjmech a průřezový ukazatel ve výdajích pro čerpání 85 % podílu
finančních prostředků z EU. Předmětné výdaje uskutečněné v roce 2012 byly vykazovány
v souladu s dopisem MF ze dne 29. března 2012, čj. MF-34 523/2012/19-191 v ukazateli
stanoveném zákonem o státním rozpočtu ČR na rok 2012, tj. ve specifickém ukazateli
„Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů“.
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 21. března 2012 č. 178 byla kapitola 355 povinna
vázat ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 2 265,00 tis. Kč, z toho Ústav byl
povinen vázat ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 1 254,00 tis. Kč, což učinil na
položce 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny a Archiv byl Archiv povinný vázat
finanční prostředky ve výši 1 011,00 tis. Kč, což učinil na ostatních běžných výdajích.
Na základě žádosti kapitoly 355 ze dne 26. dubna 2012 a dopisu Ministerstva financí ze
dne 4. května 2012, čj. MF-41 768/2012/19-191 bylo provedeno rezortní rozpočtové opatření,
kterým došlo ke změně závazných průřezových ukazatelů „Platy zaměstnanců a ostatní platy
za provedenou práci“ (snížení o 50,00 tis. Kč ze 79 857,00 tis. Kč na 79 807,00 tis. Kč) a
„Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ (zvýšení o 50,00 tis. Kč z 26 731,00 na
26 781,00 tis. Kč). Jednalo se o převod finančních prostředků Ústavu z položky 5024
Odstupné ve výši 200 tis. Kč na položky 5021 Ostatní osobní výdaje ve výši 150,00 tis. Kč;
5031 Pojistné placené na SZ ve výši 37,00 tis. Kč a 5032 Pojistné placené na ZP ve výši
13,00 tis. Kč.
Na základě žádosti kapitoly 355 ze dne 11. května 2012 a dopisu Ministerstva financí ČR
č.j. MF-44 426/2012/19-191 ze dne 25. května 2012 bylo provedeno rezortní rozpočtové
opatření, kterým došlo k převodu finančních prostředků do rozpočtu kapitoly 355 ve výši
300,00 tis. Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro
monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek podle
usnesení vlády ze dne 14. března 2012 č. 159, z toho pro Ústav na položku 5169 Nákup
ostatních služeb ve výši 150,00 tis. Kč, čímž u Ústavu došlo k navýšení specifického
ukazatele Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních
režimů o 150,00 tis. Kč z 88 789,00 tis. Kč na 88 939,00 tis. Kč a pro Archiv na položku
5169 Nákup ostatních služeb ve výši 150 tis. Kč, čímž u Archivu došlo k navýšení závazného
ukazatele o 150,00 tis. Kč z 67 405,00 tis. Kč na 67 555,00 tis. Kč.

Ústav pro studium totalitních režimů (355)
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Na základě žádosti kapitoly 355 ze dne 11. září 2012 a dopisu Ministerstva financí ČR č.j.
MF-91 498/2012/19-191 ze dne 24. září 2012 bylo provedeno rezortní rozpočtové opatření,
kterým se změnily závazné průřezové ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platy za
provedenou práci“ (zvýšení o 426,00 tis. Kč z 79 807,00 tis. Kč na 80 233,00 tis. Kč) a
„Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ (pokles o 36,00 tis. Kč z 26 781,00 tis. Kč na
26 745,00 tis. Kč). Tímto ROP došlo k navýšení položky 5024 Odstupné o 532,00 tis. Kč a
zároveň ke snížení položek 5022 Platy představitelů státní moci o 106,00 tis. Kč; 5031
Pojistné placené na SZ snížení o 27,00 tis. Kč; Pojistné na ZP snížení o 9,00 tis. Kč; 5169
Nákup ostatních služeb snížení o 390,00 tis. Kč.
Na základě žádosti ze dne 25. října 2012 schválené Ministerstvem financí ČR čj. MF99 669/2012/19-191 ze dne 1. listopadu 2012 bylo provedeno rezortní rozpočtové opatření,
kterým byly převedeny finanční prostředky ve výši 519,00 tis. Kč z Archivu do Ústavu a
kterým došlo ke zvýšení specifického ukazatele Ústavu „Výdaje na zabezpečení plnění úkolů
vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů“ o částku ve výši 519,00 tis. Kč, tj.
z 88 939,00 tis. Kč na 89 458,00 tis. Kč a zároveň došlo ke snížení specifického ukazatele
Archivu „ Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek“ o částku ve
výši 519,00 tis. Kč, tj. částky ve výši 67 555,00 tis. Kč na částku ve výši 67 036,00 tis. Kč.
Na základě žádosti čj. USTR 686/2012 ze dne 6. listopadu 2012 schválené Ministerstvem
financí ČR čj. MF-113 120/2012/19-191 ze dne 15. listopadu 2012 bylo provedeno rezortní
rozpočtové opatření, kterým byly převedeny finanční prostředky ve výši 150,00 tis. Kč. Díky
tomuto přesunu došlo ke zvýšení průřezového ukazatele „Výdaje vedené v informačním
systému programového financování EDS/SMVS o 150 tis. Kč, tj. z 2 500,00 tis. Kč na
2 650,00 tis. Kč.
Všechny výdaje hrazené z prostředků státního rozpočtu byly použity v souladu se
zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů a zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupovaní v
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
V souvislosti s čerpáním finančních prostředků kapitoly 355 byly ke všem výdajům
vystavovány doklady o předběžné řídící kontrole tak, aby nedošlo k přečerpání finančních
prostředků jednotlivých závazných ukazatelů.
V listopadu 2012 získala kapitola 355 mimorozpočtové finanční prostředky ve výši
354,10 tis. Kč od Mezinárodního visegrádského fondu na podporu aktivit v rámci projektu
nazvaného „Platforma evropské paměti a svědomí“, které nebyly zařazeny do upraveného
rozpočtu, ale pouze kryly zvýšené výdaje kapitoly 355 spojené s výše uvedeným projektem.
Ústav pro studium totalitních režimů (355)
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V roce 2012 získala kapitola 355 mimorozpočtové finanční prostředky ve výši 1 025,29
tis. Kč, z toho v březnu 2012 ve výši 671,19 tis. Kč od Výkonné agentury pro vzdělávání,
audiovizi a kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA) na
podporu projektu „Totalita v Evropě“ a v listopadu 2012 ve výši 354,10 tis. Kč od
Mezinárodního visegrádského fondu na podporu aktivit v rámci projektu nazvaného
„Platforma evropské paměti a svědomí“, které nebyly zařazeny do upraveného rozpočtu, ale
pouze kryly zvýšené výdaje kapitoly 355 spojené s výše uvedeným projektem. Z těchto
mimorozpočtových prostředků bylo v roce 2012 čerpáno celkem 301,35 tis. Kč, z toho na
realizaci projektu „Platforma evropské paměti a svědomí“ (Mezinárodní visegrádský fond)
152,33 tis. Kč a na realizaci projektu „Totalita v Evropě“ (EACEA) 149,02 tis. Kč. Na projekt
„Platforma evropské paměti a svědomí“ byly dále použity finanční prostředky ve výši 56,66
tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let.

Celkový přehled výdajů je uveden v následujících tabulkách:

Celkový přehled výdajů kapitoly 355

Ukazatel
Kapitálové výdaje celkem
Běžné výdaje celkem
v tom osobní výdaje
v tom platy
OPPP
platy Rady
odstupné
povinné pojistné placené
FKSP
Ostatní běžné výdaje celkem
Výdaje celkem

schválený

upravený

Skutečnost
2012 (tis. Kč)

2 500,00
151 179,00
105 378,00
74 769,00
793,00
1 986,00
800,00
26 278,00
752,00
45 801,00
153 679,00

2 650,00
153 844,01
107 736,00
75 381,00
1 840,00
1 880,00
1 132,00
26 745,00
758,00
46 108,01
156 494,01

2 691,14
149 903,01
107 736,00
75 381,00
1 840,00
1 880,00
1 132,00
26 745,00
758,00
42 167,01
152 594,15

Rozpočet 2012 (tis. Kč.)

Ústav pro studium totalitních režimů (355)
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100,00
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100,00
100,00
100,00
91,45
97,51
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Celkový přehled výdajů Ústavu

Ukazatel

Rozpočet 2012 (tis. Kč.)
schválený

Kapitálové výdaje celkem
Běžné výdaje celkem
v tom osobní výdaje
v tom platy
OPPP
platy Rady
odstupné
povinné pojistné placené
FKSP
Ostatní běžné výdaje celkem
Výdaje celkem

1 500,00
84 774,00
58 932,00
41 083,00
518,00
1 986,00
200,00
14 730,00
415,00
25 842,00
86 274,00

upravený

Skutečnost
2012 (tis. Kč)

1 650,00
87 808,01
61 290,00
41 695,00
1 565,00
1 880,00
532,00
15 197,00
421,00
26 518,01
89 458,01

1 596,61
86 545,69
61 290,00
41 695,00
1 565,00
1 880,00
532,00
15 197,00
421,00
25 255,69
88 142,30

% plnění
96,76
98,56
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,24
98,53

Celkový přehled výdajů Archivu

Ukazatel

Rozpočet 2012 (tis. Kč.)
schválený

Kapitálové výdaje celkem
Běžné výdaje celkem
v tom osobní výdaje
v tom platy
OPPP
odstupné
povinné pojistné placené
FKSP
Ostatní běžné výdaje celkem
Výdaje celkem

1 000,00
66 405,00
46 446,00
33 686,00
275,00
600,00
11 548,00
337,00
19 959,00
67 405,00

upravený

Skutečnost
2012 (tis. Kč)

1 000,00
66 036,00
46 446,00
33 686,00
275,00
600,00
11 548,00
337,00
19 590,00
67 036,00

1 094,53
63 357,32
46 446,00
33 686,00
275,00
600,00
11 548,00
337,00
16 911,32
64 451,85

% plnění
109,45
95,94
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
86,33
96,15

3.3 Platy a ostatní platby
Tato část státního závěrečného účtu je rozdělena na platy Rady, platy zaměstnanců, ostatní
osobní výdaje a povinné pojistné placené zaměstnavatelem. Pro úplnost je zde zahrnut převod
do FKSP, i když je rozpočtově vykazován v rámci běžných výdajů.

Struktura zaměstnanců
Kapitola 355 disponovala v roce 2012 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 mužů a žen zaměstnávaných Ústavem a Archivem:

Ústav pro studium totalitních režimů (355)
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A) Přehled počtu systemizovaných pracovních míst kapitoly 355
Rok
2012

Ukazatel
limit
257

skutečnost
245

předpoklad
7

skutečnost
7

Zaměstnanci
Rada Ústavu

B) Přehled počtu systemizovaných pracovních míst Ústavu
Rok
2012

Ukazatel
limit
130

skutečnost
119

předpoklad
7

skutečnost
7

Zaměstnanci
Rada Ústavu

C) Přehled počtu systemizovaných pracovních míst Archivu
Rok
2012

Ukazatel
Zaměstnanci

limit
127

skutečnost
126

Genderová statistika
V genderové statistice je uveden průměrný fyzický počet zaměstnanců kapitoly 355 k 31.
prosinci 2012 (jak v Ústavu, tak i v Archivu byli zaměstnanci na zkrácené pracovní úvazky)
v rozdělení podle počtu mužů a žen.
Kapitola 355
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2012

266

z toho:
žen

139

mužů

127

Ústav pro studium totalitních režimů (355)
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Ústav
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2012

140

z toho:
žen

63

mužů

77

Ústav pro studium totalitních režimů (355)
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Archiv
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2012

126

z toho:
žen

76

mužů

50

Ústav pro studium totalitních režimů (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 2011
(tis. Kč)

Skutečnost
2011
(tis. Kč)

Rozpočet po
změnách 2012
(tis. Kč)

Skutečnost
2012
(tis. Kč)

Skutečnost
2012/2011
(%)

101 078,00

101 054,16

106 978,00

106 978,00

105,86

75 792,00

75 768,16

80 233,00

80 233,00

105,89

70 919,00
4 873,00

70 919,00
4 849,16

75 381,00
4 852,00

75 381,00
4 852,00

106,29
100,06

1 984,00
2 084,00
25 286,00
715,00

1 984,00
2 024,16
25 286,00
713,92

1 880,00
1 132,00
26 745,00
758,00

1 880,00
1 132,00
26 745,00
758,00

94,76
55,92
105,77
106,17

101 793,00

101 768,08

107 736,00

107 736,00

105,86

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

Ústav pro studium totalitních režimů (355)

- 17 -

Návrh závěrečného účtu za rok 2012
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 2011
(tis. Kč)

Skutečnost
2011
(tis. Kč)

Rozpočet po
změnách 2012
(tis. Kč)

Skutečnost
2012
(tis. Kč)

Skutečnost
2012/2011
(%)

57 794,00

57 794,00

60 869,00

60 869,00

105,32

43 275,00

43 275,00

45 672,00

45 672,00

105,54

39 527,00
3 748,00

39 527,00
3 748,00

41 695,00
3 977,00

41 695,00
3 977,00

105,48
106,11

1 984,00
1 198,00
14 519,00
400,00

1 984,00
1 198,00
14 519,00
400,00

1 880,00
532,00
15 197,00
421,00

1 880,00
532,00
15 197,00
421,00

94,76
44,41
104,67
105,25

58 194,00

58 194,00

61 290,00

61 290,00

105,32

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
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 2011
(tis. Kč)

Skutečnost
2011
(tis. Kč)

Rozpočet po
změnách 2012
(tis. Kč)

43 284,00

43 260,16

46 109,00

46 109,00

106,59

32 517,00

32 493,16

34 561,00

34 561,00

106,36

31 392,00
1 125,00

31 392,00
1 101,16

33 686,00
875,00

33 686,00
875,00

107,31
79,46

850,00
10 767,00
315,00

826,16
10 767,00
313,92

600,00
11 548,00
337,00

600,00
11 548,00
337,00

72,63
107,25
107,35

43 599,00

43 574,08

46 446,00

46 446,00

106,59

Skutečnost
2012
(tis. Kč)

Skutečnost
2012/2011
(%)

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

Seskupení položek 50 – Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné.
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 v celkové výši 106 978,00 tis. Kč byly čerpány
finanční prostředky ve výši 106 978,00 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl rozpočet po
změnách ve výši 60 869,00 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 60 869,00
tis. Kč tj. 100 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 46 109,00 tis. Kč, ze kterého
vyčerpal finanční prostředky ve výši 46 109,00 tis. Kč tj. 100 %.
-

podseskupení položek 501 – Platy
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 75 381 tis. Kč byly čerpány finanční
prostředky ve výši 75 381,00 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve
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výši 41 695,00 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 41 695 tis. Kč tj.
100 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 33 686,00 tis. Kč, ze kterého vyčerpal
finanční prostředky ve výši 33 686,00 tis. Kč tj. 100 %.
-

podseskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 4 852 tis. Kč byly čerpány finanční
prostředky ve výši 4 852 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši
3 977 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 3 977 tis. Kč tj. 100 % a
Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 875 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční
prostředky ve výši 875 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 1 840,00 tis. Kč čerpány na
výpomocné činnosti ve výši 1 840,00 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl rozpočet po
změnách ve výši 1 565,00 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši
1 840,00 tis. Kč tj. 100 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 275,00 tis. Kč, ze
kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 275,00 tis. Kč tj. 100 %.
platy představitelů státní moci a některých orgánů byly v rozpočtu po změnách ve výši

-

1 880,00 tis. Kč čerpány ve výši 1 880 tis. Kč tj. 100 %,
odstupné bylo v rozpočtu po změnách ve výši 1 132,00 tis. Kč a z této částky byly

-

vyčerpané finanční prostředky ve výši 1 132,00 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl
rozpočet po změnách ve výši 532,00 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve
výši 532,00 tis. Kč tj. 100 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 600,00 tis. Kč, ze
kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 600,00 tis. Kč tj. 100 %.
-

podseskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 26 745,00 tis. Kč byly vyčerpány finanční
prostředky ve výši 26 745,00 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve
výši 15 197,00 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 15 197,00 tis. Kč
tj. 100 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 11 548,00 tis. Kč, ze kterého
vyčerpal finanční prostředky ve výši 11 548,00 tis. Kč tj. 100 %.

Čerpání mzdových nákladů pro zaměstnance, kteří vyřizují agendu dle zákona č. 262/2011
Sb., v roce 2012 bylo v celkové výši 2 296,00 tis. Kč. Z této částky tvořilo sociální a
zdravotní pojištění částku 751,21 tis. Kč.

Ústav pro studium totalitních režimů (355)
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3.4

FKSP
Fond kulturních a sociálních potřeb byl během roku 2012 průběžně doplňován a finanční

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

3.5

Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje byly během roku 2012 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 režimů a Archivu bezpečnostních složek“ se jednalo o jedenáct akcí, v rámci
subtitulu 155V01100 „Pořízení, obnova a provozování ICT Ústavu pro studium totalitních
režimů“ se jednalo o 4 akce a v rámci subtitulu 155V01200 „Reprodukce majetku Ústavu pro
studium totalitních režimů“ o 7 akcí. V roce 2012 se realizovaly výdaje z položek 6111, 6119,
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 2011
2011
(tis. Kč)
(tis. Kč)
4 500,00

4 311,55

705,52
3 794,48

705,13
3 606,42

Rozpočet po
Skutečnost
změnách
2012
2012
(tis. Kč)
(tis. Kč)
2 650,00
2 691,14

Skutečnost
2012/2011
(%)
62,42

z toho

nehmotný majetek
hmotný majetek

Ústav pro studium totalitních režimů (355)

396,60
2 253,40

396,00
2 295,14

56,16
63,64
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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
změnách
2011(tis. Kč)

Skutečnost
2011
(tis. Kč)

2 500,00

2 402,41

705,52
1 794,48

705,13
1 697,28

Rozpočet po
Skutečnost
změnách
2012
2012
(tis. Kč)
(tis. Kč)
1 650,00
1 596,62

Skutečnost
2012/2011
(%)
66,46

z toho

nehmotný majetek
hmotný majetek

396,60
1 253,40

396,00
1 200,62

56,16
70,74

Přehled financování reprodukce majetku Ústavu – graf
v tis. Kč

Ústav pro studium totalitních režimů (355)
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Přehled financování reprodukce majetku Archivu

Ukazatel
Kapitálové výdaje Archivu celkem

Rozpočet po
změnách
2011(tis. Kč)

Skutečnost
2011
(tis. Kč)

2 000,00

1 909,14

0,00
2 000,00

0,00
1 909,14

Rozpočet po
Skutečnost
změnách
2012
2012
(tis. Kč)
(tis. Kč)
1 000,00
1 094,53

Skutečnost
2012/2011
(%)
57,33

z toho

nehmotný majetek
hmotný majetek

0,00
1 000,00

0,00
1 094,53

57,33

Přehled financování reprodukce majetku Archivu – graf
v tis. Kč

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 2 650,00 tis. Kč byly vyčerpány finanční
prostředky ve výši 2 691,14 tis. Kč, tj. 101,55 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve
výši 1 650,00 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 1 596,62 tis. Kč, tj.
96,76 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 1 000,00 tis. Kč, ze kterého vyčerpal
finanční prostředky ve výši 1 094,53 tis. Kč, tj. 109,45 %. Částku 94,53 tis. Kč hradil Archiv
z nároků nespotřebovaných výdajů z investičních akcí předchozích let.

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

položka 6111 Programové vybavení ve výši 354,60 tis. Kč. Tyto prostředky byly
použity pro „rozšíření funkcionality IS GINIS“, která zajistila komunikaci se systémem
státní pokladny IISSP.

-

položka 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 41,40 tis. Kč.
Tyto prostředky byly použity na zpracování projektové dokumentace pro „Stavební
úpravu vstupní haly“ v budově Ústavu.

Ústav pro studium totalitních režimů (355)
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-

položka 6121 Budovy, haly a stavby ve výši 72,76 tis. Kč. Z této položky byla
realizována inv. akce „Klimatizační jednotka“ spočívající v pořízení jedné venkovní
kondenzační klimatizační jednotky a dvou vnitřních nástěnných klimatizačních
jednotek za částku ve výši 72,76 tis. Kč.

-

položka 6125 – Výpočetní technika ve výši 1 127,86 tis. Kč. Jednalo se o investiční
akci „Upgrade síťového úložiště dat“, spočívající v rozšíření diskových polí HP na
vyšší kapacitu zrealizovanou za částku 298,80 tis. Kč; dále o investiční akci
„Pracoviště s knižním skenerem“ spočívající v pořízení technického vybavení pro
pracoviště digitalizace za částku 583,99 tis. Kč; dále o inv. akci „Modernizace
infrastruktury DMZ“ díky níž byly pořízeny 2U servery do demilitarizované zóny za
částku 245,07 tis. Kč.

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

položka 6121 – Budovy, haly a stavby byla v celkové výši 1 094,53 tis. Kč; jednalo se
o nákup docházkového terminálu a systému v objektu Praha – Braník ve výši 88,41 tis.
Kč, dalším výdajem byly projektové dokumentace pro rekonstrukce v budově Praha –
Braník ve výši 372,00 tis. Kč, další akcí bylo zastřešení anglického dvorku objektu Na
Struze ve výši 14,50 tis. Kč, dále nákup diskového pole ve výši 232,99 tis. Kč a nákup
software GINIS ve výši 386,62 tis. Kč.

Porovnání vývoje čerpání rozpočtu kapitoly 355 v členění na běžné výdaje, kapitálové výdaje
a výdaje celkem za roky 2011 a 2012
v tis. Kč

Ústav pro studium totalitních režimů (355)
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3.6

Ostatní běžné výdaje
Ostatní běžné výdaje byly během roku 2012 čerpány na výdaje spojené s provozem a

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

Ukazatel

Ostatní běžné výdaje Ústavu celkem
Odměny za užití duševního vlastnictví
Nákup materiálu
Úroky a ostatní finanční výdaje
Nákup vody, paliv a energie
Nákup služeb
Ostatní nákupy
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky …
Výdaje související s neinvest. nákupy...
Převody FKSP
Ostatní neinvestiční transfery
Náhrady placené obyvatelstvu

Rozpočet po
změnách 2011
(tis. Kč)
45 390,01
1 437,69
8 780,28
48,20
7 112,69
23 247,03
3 514,10
0,00
121,37
715,00
53,65
360,00

Skutečnost
2011
(tis. Kč)
45 847,62
1 436,54
9 345,17
46,13
7 110,61
23 151,39
3 531,06
0,00
121,37
713,92
53,65
337,78

Rozpočet po
změnách
2012
(tis. Kč)
46 866,01
1 468,72
8 280,73
87,48
7 680,83
22 095,97
4 873,66
1 254,00
11,65
758,00
23,69
331,28

Skutečnost plnění 2012/2011 (%) není vyplněna u údajů, které v roce 2011 nebo roce 2012 vykazovaly nulu
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Skutečnost
2012
(tis. Kč)
42 925,02
1 416,72
7 580,87
87,48
7 679,14
19 375,19
5 661,01
0,00
11,65
758,00
23,69
331,28

Skutečnost
2012/2011
(%)
93,63
98,62
81,12
189,64
108,00
83,69
160,32
9,60
106,17
44,16
98,08

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

Přehled běžných výdajů Ústavu

Ukazatel

Ostatní běžné výdaje Ústavu celkem
Odměny za užití duševního vlastnictví
Nákup materiálu
Úroky a ostatní finanční výdaje
Nákup vody, paliv a energie
Nákup služeb
Ostatní nákupy
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky …
Výdaje související s neinvest. nákupy…
Převody FKSP
Ostatní neinvestiční transfery
Náhrady placené obyvatelstvu

Rozpočet po
změnách 2011
(tis. Kč)
26 202,01
1 418,70
3 458,75
40,00
3 183,66
14 907,51
2 555,42
0,00
34,77
400,00
43,20
160,00

Skutečnost
2011
(tis. Kč)
26 110,27
1 417,55
3 450,96
37,93
3 181,58
14 811,87
2 572,41
0,00
34,77
400,00
43,20
160,00

Rozpočet po
Skutečnost
změnách
2012
2012
(tis. Kč)
(tis. Kč)
26 938,99
1 443,12
3 129,89
68,64
2 976,24
14 975,06
2 528,80
1 254,00
0,00
421,00
18,00
124,24

Skutečnost plnění 2012/2011 (%) není vyplněna u údajů, které v roce 2011 nebo roce 2012 vykazovaly nulu
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25 676,68
1 391,12
3 155,98
68,64
2 974,56
14 299,26
3 223,88
0,00
0,00
421,00
18,00
124,24

Skutečnost
2012/2011
(%)
98,34
98,14
91,45
180,96
93,49
96,54
125,33

105,25
41,67
77,65

.
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Přehled běžných výdajů Ústavu – graf
v tis. Kč

Přehled běžných výdajů Archivu

Ukazatel

Ostatní běžné výdaje Archivu celkem
Odměny za užití duševního vlastnictví
Nákup materiálu
Úroky a ostatní finanční výdaje
Nákup vody, paliv a energie
Nákup služeb
Ostatní nákupy
Výdaje související s neinvest. nákupy…
Převody FKSP
Ostatní neinvestiční transfery
Náhrady placené obyvatelstvu

Rozpočet po Skutečnost
změnách 2011
2011
(tis. Kč)
(tis. Kč)
19 188,00
18,99
5 321,53
8,20
3 929,03
8 339,52
958,68
86,60
315,00
10,45
200,00

Ústav pro studium totalitních režimů (355)

19 737,35
18,99
5 894,21
8,20
3 929,03
8 339,52
958,65
86,60
313,92
10,45
177,78

Rozpočet po
Skutečnost
změnách
2012
2012
(tis. Kč)
(tis. Kč)
19 927,02
25,60
5 150,84
18,84
4 704,58
7 120,91
2 344,87
11,65
337,00
5,69
207,04

17 248,34
25,60
4 424,88
18,84
4 704,58
5 075,93
2 437,13
11,65
337,00
5,69
207,04

Skutečnost
2012/2011
(%)
87,39
134,81
75,07
229,76
119,74
60,87
254,23
13,45
107,35
54,45
116,46
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Přehled běžných výdajů Archivu – graf
v tis. Kč

Položka 504 – odměny za užití duševního vlastnictví
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 1 468,72 tis. Kč byly vyčerpány finanční
prostředky ve výši 1 416,72 tis. Kč tj. 96,46 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve
výši 1 443,12 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 1 391,12 tis. Kč, tj.
96,40 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 25,60 tis. Kč, ze kterého vyčerpal
finanční prostředky ve výši 25,60 tis. Kč, tj. 100 %. Prostředky z této položky byly použity na
úhradu autorských honorářů pro fyzické osoby, jejichž autorská díla Ústav a Archiv využíval
do vydávaných publikací a časopisů.
Seskupení položek 51 – neinvestiční nákupy a související výdaje
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 44 284,32 tis. Kč byly vyčerpány finanční
prostředky ve výši 40 395,33 tis. Kč, tj. 91,22 % z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve
výši 24 932,64 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 23 722,32 tis. Kč tj.
95,15 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 19 351,68 tis. Kč, ze kterého vyčerpal
finanční prostředky ve výši 16 679,01 tis. Kč tj. 86,16 %.
-

Nákup materiálu: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 8 280,73 tis. Kč byly
vyčerpány finanční prostředky ve výši 7 580,87 tis. Kč tj. 91,55 %, z toho Ústav měl

Ústav pro studium totalitních režimů (355)
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rozpočet po změnách ve výši 3 129,89 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky
ve výši 3 155,98 tis. Kč tj. 100,83% a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 5
150,84 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 4 424,88 tis. Kč tj.
85,91%. Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení byly použity zejména na nákup
drobného hmotného dlouhodobého majetku, nákup materiálu, knih a učebních
pomůcek v souvislosti se zajištěním provozu Ústavu a se stěhováním Archivu a
převodem budovy Ministerstva obrany ČR v Braníku, a to nákupem lehkých
šroubovaných regálů pro uložení archiválií, dále na modernizací technického vybavení
Ústavu a Archivu, nákup archivních kartonů, odborných publikací a periodik.
-

Úroky a ostatní finanční výdaje: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 87,48 tis.
Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 87,48 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav
měl rozpočet po změnách ve výši 68,64 tis. Kč, z kterých vyčerpal finanční prostředky
ve výši 68,64 tis. Kč tj. 100 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 18,84 tis. Kč,
ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 18,84 tis. Kč tj. 100 %.

-

Nákup vody, energie a paliv: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 7 680,83 tis.
Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 7679,14 tis. Kč tj. 99,98 %, z toho
Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 2 976,24 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční
prostředky ve výši 2 974,56 tis. Kč tj. 99,94% a Archiv měl rozpočet po změnách ve
výši 4 704,58 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 4 704,58 tis. Kč
tj. 100 %.

-

Nákup služeb: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 22 095,97 tis. Kč byly
vyčerpány finanční prostředky ve výši 19 375,19 tis. Kč tj. 87,69 %, z toho Ústav měl
rozpočet po změnách ve výši 14 975,06 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky
ve výši 14 299,26 tis. Kč tj. 95,49% a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši
7 120,91 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 5 075,93 tis. Kč tj.
71,28 %. Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení byly použity zejména na
zajištění provozu Ústavu a Archivu, na publikační činnost Ústavu, pořádání výstav,
konferencí a zajištění ostatních služeb spojených výkonem činnosti Ústavu a Archivu.
Důležitou složkou vydání bylo předání budovy Braník a s tím spojené náklady.

-

Ostatní nákupy: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 4 873,66 tis. Kč byly
vyčerpány finanční prostředky ve výši 5 661,01 tis. Kč tj. 116,15 %, z toho Ústav měl
rozpočet po změnách ve výši 2 528,80 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky
ve výši 3 223,88 tis. Kč tj. 127,49 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši
2 344,87 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 2 437,13 tis. Kč tj.
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103,93 %. Čerpání nad rámec rozpočtu po změnách bylo možné na základě finančních
prostředků získaných z nároků z nespotřebovaných výdajů. Rozpočtované prostředky
tohoto podseskupení byly použity zejména na opravy a údržbu budov, dále na zajištění
tuzemských a zahraničních pracovních cest, na opravy a udržování budov, výpočetní
techniky a vozového parku.
-

Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry: z rozpočtu po změnách kapitoly 355
ve výši 1 254 tis. Kč nebyly vyčerpány v roce 2012 žádné finanční prostředky.

-

Výdaje související z neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary:
z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 11,65 tis. Kč byly vyčerpány finanční
prostředky ve výši 11,65 tis. Kč, tj. ve výši 100 %.

Seskupení položek 53 – neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 781,69 tis. Kč byly vyčerpány finanční
prostředky ve výši 781,69 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši
439 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 439 tis. Kč tj. 100 % a Archiv
měl rozpočet po změnách ve výši 342,69 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve
výši 342,69 tis. Kč tj. 100 %.

Seskupení položek 54 – neinvestiční transfery obyvatelstvu
Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 331,28 tis. Kč byly vyčerpány finanční
prostředky ve výši 331,28 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši
124,24 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 124,24 tis. Kč tj. 100, % a
Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 207,04 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční
prostředky ve výši 207,04 tis. Kč tj. 100 %.

3.7

Nároky z nespotřebovaných výdajů

Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů
Kapitola 355 převáděla z roku 2011 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši
282,51 tis. Kč a nevyčerpané prostředky z roku 2011 ve výši 935,98 tis. Kč.
Kapitola 355 čerpala v roce 2012 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 052,79 tis.
Kč. Z toho Ústav čerpal v roce 2012 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 866,00 tis. Kč
Ústav pro studium totalitních režimů (355)
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(z toho pro činnost Ústavu 809,34 tis. Kč, pro projekt od Mezinárodního visegrádského fondu
56,66 tis. Kč) především na úhradu nákladů na některé neplánované pracovní cesty spojené
s výzkumem, badatelskou, vzdělávací a ediční činností, dále na ostatní služby, opravy a
udržování a nákup materiálu. Archiv čerpal v roce 2012 nároky nespotřebovaných výdajů ve
výši 186,79 tis. Kč, z toho 94,53 tis. Kč na profilující výdaje, kterými uhradil projektovou
dokumentaci plynofikace v objektu Braník po předání tohoto objektu Ministerstvem obrany
ČR a 92,26 tis. Kč na neprofilující výdaje.

Převod nároků z nespotřebovaných výdajů
Kapitola 355 na konci roku 2012 převáděla nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši
165,70 tis. Kč, které bude čerpat v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů. Z toho Ústav převáděl profilující výdaje ve výši 114,11 tis. Kč
a neprofilující výdaje ve výši 51,59 tis. Kč (z toho 17,59 na činnost Ústavu a 34,00 tis. Kč na
Mezin. Visegr. fond). Archiv vyčerpal v roce 2012 veškeré nároky z nespotřebovaných
výdajů.

Nevyčerpané prostředky kapitoly 355 z roku 2012 jsou v celkové výši 3 712,94 tis. Kč,
z toho prostředky Ústavu 1 953,00 tis. Kč a prostředky Archivu 1 759,94 tis. Kč.
Ústav
Nevyčerpané prostředky z roku 2012 celkem ve výši 1 953,00 tis. Kč byly převedeny
do nároků z nespotřebovaných výdajů, z toho:
•

částka ve výši 53,38 tis. Kč profilujících výdajů, konkrétně výdajů na programy
podle § 13 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech. Tato částka vznikla jako
rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou částkou investičních nákladů;

•

částka ve výši 1 899,62 tis. Kč neprofilujících výdajů. Tento rozdíl mezi
konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji vznikl tím, že koncem roku
2012 byly uzavřeny licenční smlouvy a objednávky na dodávky zboží a služb,
které již nebyly uhrazeny z rozpočtu na rok 2012. Tato částka se skládá z nároků
nespotřebovaných výdajů Ústavu ve výši 844,53 tis. Kč a dále projektů: Mezin.
Vysegr. fond ve výši 201,77 tis. Kč, EACEA ve výši 522,17 tis. Kč a Dějepis v 21.
století ve výši 331,15 tis. Kč.
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Archiv
Nevyčerpané prostředky z roku 2012 celkem ve výši 1 759,94 tis. Kč byly převedeny do
nároků z nespotřebovaných výdajů, z toho:
•

částka ve výši 1 759,94 tis. Kč neprofilujících výdajů. Tento rozdíl mezi
konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji vznikl nevyčerpáním prostředků
na nákup materiálu a nákup ostatních služeb. K úspoře prostředků také došlo na
základě převzetí nového objektu Na Branickém nám. 2 v Praze 4 až na konci
června 2012. Archiv převzal veškeré náklady spojené s provozem objektu. Dále
byla provedena kontrola stávajících smluv, po které došlo k vyjednání
výhodnějších cen. V souvislosti s naplňováním zákona č. 262/2011 Sb., o
účastnících odboje a odporu proti komunismu, byly na rok 2012 plánovány
zvýšené běžné výdaje.

3.8 Rovnoměrnost čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích
Kapitola 355 se snažila své finanční prostředky čerpat plynule v průběhu celého roku
2012. Ke dni 31. prosince 2012 bylo vyčerpáno celkem 152 594,16 tis. Kč. Tento objem
zahrnuje kromě rozpočtových prostředků roku 2012 také použití nároků z nespotřebovaných
výdajů, a prostředků FKSP.
V průběhu prvního čtvrtletí roku 2012 (od 1. 1. do 31. 3. 2012) bylo vyčerpáno celkem
25 776,82 tis. Kč, což představuje 16,89 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů.
V období druhého čtvrtletí roku 2012 (od 1. 4. do 30. 6. 2012) bylo vyčerpáno celkem
36 757,63 tis. Kč, což představuje 24,09 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů.
Během třetího čtvrtletí roku 2012 (od 1. 7. do 30. 9. 2012) bylo vyčerpáno celkem
32 702,89 tis. Kč, což představuje 21,43 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů.
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 (od 1. 10. do 31. 12. 2012) bylo vyčerpáno celkem
57 356,82 tis. Kč, což představuje 37,59 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů.
Čerpání finančních prostředků v roce 2012 lze považovat za rovnoměrné. Největší objem
finančních prostředků byl realizován ve IV. čtvrtletí roku z důvodu časové náročnosti procesu
realizace jednotlivých výběrových řízení a dodávek zboží a z důvodu převodu mzdových
prostředků a zákonných odvodů za měsíc prosinec na depozitní účet u ČNB. U Archivu se
taktéž projevilo opatrnější vydávání finančních prostředků v druhém pololetí v souvislosti
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s převzetím nového objektu v Praze 4, které představovalo zvýšené provozní a ostatní
náklady.

Ústav
Ústav se snažil své finanční prostředky čerpat plynule v průběhu celého roku 2012. Ke dni
31. prosince 2012 bylo vyčerpáno celkem 88 142,30 tis. Kč. Čerpání v jednotlivých
čtvrtletích roku 2012 bylo následující:
V průběhu prvního čtvrtletí roku 2012 (od 1. 1. do 31. 3. 2012) bylo vyčerpáno celkem
15 060,69 tis. Kč, což představuje 17,09 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů.
V období druhého čtvrtletí roku 2012 (od 1. 4. do 30. 6. 2012) bylo vyčerpáno celkem
22 235,76 tis. Kč, což představuje 25,23 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů.
Během třetího čtvrtletí roku 2012 (od 1. 7. do 30. 9. 2012) bylo vyčerpáno celkem
19 499,00 tis. Kč, což představuje 22,12 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů.
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 (od 1. 10. do 31. 12. 2012) bylo vyčerpáno celkem
31 346,85 tis. Kč, což představuje 35,56 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů.
Archiv
Archiv se snažil své finanční prostředky čerpat plynule v průběhu celého roku 2012. Ke
dni 31. prosince 2012 bylo vyčerpáno celkem 64 451,86 tis. Kč.
Čerpání v jednotlivých čtvrtletích roku 2012 bylo následující:
V průběhu prvního čtvrtletí roku 2012 (od 1. 1. do 31. 3. 2012) bylo vyčerpáno celkem
10 716, 14 tis. Kč, což představuje 16,63 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů.
V období druhého čtvrtletí roku 2012 (od 1. 4. do 30. 6. 2012) bylo vyčerpáno celkem
14 521, 86 tis. Kč, což představuje 22,53 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů.
Během třetího čtvrtletí roku 2012 (od 1. 7. do 30. 9. 2012) bylo vyčerpáno celkem
13 203,90 tis. Kč, což představuje 20,49 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů.
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 (od 1. 10. do 31. 12. 2012) bylo vyčerpáno celkem
26 009,96 tis. Kč, což představuje 40,35 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů.
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4 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů
Prostředky státního rozpočtu určené pro kapitolu 355 byly použity hospodárně, efektivně
a účelně v souladu s jejich účelovým určením. Rozpočtované prostředky byly v průběhu roku
2012 vynaloženy na financování potřeb související s činností, kterou kapitole 355 ukládá
zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních
složek a o změně některých zákonů a zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu
proti komunismu, s ohledem na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.
Důraz byl především kladen na dodržování pravidel při zadávání veřejných zakázek podle
příslušných ustanovení zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a nákupů ICT majetku
přes elektronické tržiště.
Všechny výdaje hrazené z prostředků státního rozpočtu byly kapitolou 355 použity
hospodárně, efektivně a účelně tak, aby jejich využití odpovídalo co nejnižšímu vynaložení
těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů, aby bylo dosaženo
nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem
prostředků vynaložených na jejich plnění a dále, aby bylo zajištěno optimální míry dosažení
cílů při plnění stanovených úkolů.
V souvislosti s čerpáním finančních prostředků kapitoly 355 byly ke všem výdajům
vystavovány doklady o předběžné řídící kontrole tak, aby nedošlo k přečerpání finančních
prostředků jednotlivých závazných ukazatelů.
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5 Rozpočtová opatření
V roce 2012 bylo provedeno 40 rozpočtových opatření v kompetenci kapitoly 355, z toho
Ústav provedl 31 rozpočtových opatření a Archiv provedl 9 rozpočtových opatření. Dále bylo
v rámci kapitoly 355 provedeno pět rezortních rozpočtových opatření, z nichž dvě se týkala
změn provedených v Ústavu i v Archivu a tři se týkala pouze Ústavu. Jednalo se o tato
rozpočtová opatření:

Ústav

-

První vlastní rozpočtové opatření bylo provedeno v únoru 2012 v souvislosti
s koncepcí Finančního plánu Ústavu. Jednalo se o přesun finančních prostředků
v rámci rozpočtových položek skupiny 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje
a položky 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví.

-

Na základě žádosti kapitoly 355 schválené Ministerstvem financí ČR dne 10. února
2012 č.j. MF-17622/2012/55-191 bylo provedeno rezortní rozpočtové opatření, kterým
byly souvztažně navýšeny příjmy a výdaje schváleného rozpočtu kapitoly 355 na rok
2012 bez změny jeho salda o částku 2 515 008,00 Kč (tj. zvýšení celkového rozpočtu
Ústavu z 86 274,00 tis. Kč na 88 789,00 tis. Kč), která představovala 85 % podíl
prostředků na realizaci individuálního projektu „Dějepis v 21. Století: multimediální
aplikace pro dějepisnou výuku v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost v roce 2012. Jednalo se o navýšení finančních prostředků na
položkách 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 612,00 tis. Kč; 5021
Platy za provedenou práci ve výši 897,00 tis. Kč; 5031 Pojistné placené na SZ ve výši
333,00 tis. Kč; 5032 Pojistné placené na ZP ve výši 120,00 tis. Kč; 5139 Materiál jinde
nezařazený ve výši 51,00 tis. Kč; 5162 Služby telekomunikací ve výši 31 tis. Kč; 5169
Nákup ostatních služeb ve výši 408,008 tis. Kč; 5173 Cestovné – tuzemské i zahraniční
ve výši 57,00 tis. Kč; 5342 Převody fondu FKSP ve výši 6,00 tis. Kč. V závazných
ukazatelích schváleného rozpočtu roku 2012 nebyl příslušný specifický ukazatel
v příjmech a průřezový ukazatel ve výdajích pro čerpání 85 % podílu finančních
prostředků z EU. Předmětné výdaje uskutečněné v roce 2012 byly vykazovány
v souladu s dopisem MF ze dne 29. března 2012, čj. MF-34 523/2012/19-191
v ukazateli stanoveném zákonem o státním rozpočtu ČR na rok 2012, tj. ve
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specifickém ukazateli „Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro
studium totalitních režimů“.
-

V únoru 2012 bylo provedeno třetí rozpočtové opatření vlastní na základě schválené
žádosti o podporu pro projekt „Dějepis v 21. století“ v rámci OP VK, kterým došlo ke
snížení běžných výdajů OEP za účelem 15 % spolufinancování projektu.

-

V únoru až dubnu byla provedena tři rozpočtová opatření vlastní odrážející aktuální
požadavky přesunu finančních prostředků v ostatních běžných výdajích.

-

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 21. března 2012, kterým byl Ústav povinen vázat
ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 1 254,00 tis. Kč, bylo provedeno sedmé
rozpočtové opatření vlastní. Celá tato částka byla převedena na položku 5189 Ostatní
poskytované zálohy a jistiny.

-

Na základě žádosti kapitoly 355 ze dne 26. dubna 2012 a dopisu Ministerstva financí
ze dne 4. května 2012, čj. MF-41 768/2012/19-191 bylo provedeno rezortní rozpočtové
opatření, kterým došlo ke změně závazných průřezových ukazatelů „Platy zaměstnanců
a ostatní platy za provedenou práci“ (snížení o 50,00 tis. Kč z 79 857,00 tis. Kč na
79 807,00 tis. Kč) a „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ (zvýšení o 50 tis. Kč
z 26 731,00 na 26 781,00 tis. Kč). Jednalo se o převod finančních prostředků Ústavu
z položky 5024 Odstupné ve výši 200 tis. Kč na položky 5021 Ostatní osobní výdaje ve
výši 150 tis. Kč; 5031 Pojistné placené na SZ ve výši 37,00 tis. Kč a 5032 Pojistné
placené na ZP ve výši 13,00 tis. Kč.

-

V květnu 2012 došlo v souvislosti s vývojem potřeb čerpání finančních prostředků
rozpočtu Ústavu k přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými Odbory Ústavu a
v ostatních běžných výdajích uvnitř Odborů prostřednictvím dvou vlastních
rozpočtových opatření. Další rozpočtové opatření vlastní bylo provedeno v tomto
měsíci na základě schválené žádosti řídícím orgánem (MŠMT) o provedení podstatné
změny v rozpočtu projektu „Dějepis v 21. století“.

-

Na základě žádosti kapitoly 355 ze dne 11. května 2012 a dopisu Ministerstva financí
ČR č.j. MF-44 426/2012/19-191 ze dne 25. května 2012 bylo provedeno rezortní
rozpočtové opatření, kterým došlo k převodu finančních prostředků do rozpočtu
kapitoly 355 ve výši 300,00 tis. Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se
zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u
dotčených vybraných účetních jednotek podle usnesení vlády ze dne 14. března 2012 č.
159, z toho pro § 6219 Ústav na položku 5169 Nákup ostatních služeb ve výši 150 tis.
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Kč. Shora uvedeným převodem došlo u Ústavu k navýšení specifického ukazatele
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů o
150,00 tis. Kč (z 88 789,00 tis. Kč na 88 939,00 tis. Kč).
-

Od června do září 2012 došlo v souvislosti s vývojem potřeb čerpání finančních
prostředků rozpočtu Ústavu k přesunu finančních prostředků v rámci běžných výdajů
prostřednictvím sedmi vlastních rozpočtových opatření. Jednalo se o přesun prostředků
dle požadavků jednotlivých Odborů Ústavu a pro zajištění realizace projektu „Dějepis
v 21. století“.

-

Na základě žádosti kapitoly 355 ze dne 11. září 2012 a dopisu Ministerstva financí ČR
č.j. MF-91 498/2012/19-191 ze dne 24. září 2012 bylo provedeno rezortní rozpočtové
opatření, kterým se změnily závazné průřezové ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní
platy za provedenou práci“ (zvýšení o 426 tis. Kč z 79 807,00 tis. Kč na 80 233,00 tis.
Kč) a „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ (pokles o 36 tis. Kč z 26 781,00 tis.
Kč na 26 745,00 tis. Kč). Tímto ROP došlo k navýšení položky 5024 Odstupné o
532,00 tis. Kč a zároveň ke snížení položek 5022 Platy představitelů státní moci o 106
tis. Kč; 5031 Pojistné placené na SZ snížení o 27,00 tis. Kč; Pojistné na ZP snížení o
9,00 tis. Kč; 5169 Nákup ostatních služeb snížení o 390,00 tis. Kč.

-

V říjnu 2012 došlo v souvislosti s vývojem potřeb čerpání finančních prostředků
rozpočtu Ústavu k přesunu finančních prostředků v rámci běžných výdajů pomocí čtyř
vlastních rozpočtových opatření. Jednalo se o přesun prostředků dle požadavků
jednotlivých Odborů Ústavu a pro zajištění realizace projektu „Dějepis v 21. století“.

-

Na základě žádosti ze dne 25. října 2012 schválené Ministerstvem financí ČR čj. MF99 669/2012/19-191 ze dne 1. listopadu 2012 bylo provedeno rezortní rozpočtové
opatření, kterým byly převedeny finanční prostředky ve výši 519,00 tis. Kč z Ústavu do
Archivu a kterým došlo ke zvýšení specifického ukazatele „Výdaje na zabezpečení
plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů“ o částku ve výši 519,00
tis. Kč, tj. z 88 939,00 tis. Kč na 89 458,00 tis. Kč.

-

Na základě žádosti čj. USTR 686/2012 ze dne 6. listopadu 2012 schválené
Ministerstvem financí ČR čj. MF-113 120/2012/19-191 ze dne 15. listopadu 2012 bylo
provedeno rezortní rozpočtové opatření, kterým byly převedeny finanční prostředky ve
výši 150,00 tis. Kč. Díky tomu přesunu došlo ke zvýšení průřezového ukazatele
„Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS o 150
tis. Kč, tj. z 2 500,00 tis. Kč na 2 650,00 tis. Kč.
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-

Od listopadu do prosince 2012 došlo v souvislosti s vývojem potřeb čerpání finančních
prostředků rozpočtu Ústavu k přesunu finančních prostředků v rámci běžných výdajů
prostřednictvím pěti vlastních rozpočtových opatření. Jednalo se o přesun prostředků
dle požadavků jednotlivých Odborů Ústavu a pro zajištění realizace projektu „Dějepis
v 21. století“.

Archiv
-

Předmětem prvního rozpočtového opatření Archivu provedeného v únoru 2012 byl
převod finančních prostředků v rámci ostatních běžných výdajů na základě potřeb
Archivu, jejichž výše nebyla zohledněna ve schváleném rozpočtu na rok 2012.

-

Na základě žádosti kapitoly 355 schválené Ministerstvem financí ČR podle usnesení
vlády ze dne 14. března 2012 č. 159, bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým se
uvolňovaly prostředky z položky Vládní rozpočtové rezervy, na částečné pokrytí
zajišťující předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí Archivu
bezpečnostních složek ve výši 150,00 tis. Kč, tj. navýšení závazného ukazatele z
67 405,00 tis. Kč na 67 555,00 tis. Kč.

-

V období dubna až října 2012 bylo provedeno pět rozpočtových opatření odrážejících
aktuální potřeby přesunu finančních prostředků na rozpočtových položkách k zajištění
nákupu služeb, drobného majetku a materiálu, včetně náhrady mezd v době nemoci.

-

Dále na základě žádosti kapitoly 355 schválené Ministerstvem financí ČR č. j.
99 669/2012/19-191 ze dne 1. listopadu 2012 bylo provedeno rozpočtové opatření,
kterým byly převedeny finanční prostředky ve výši 519,00 tis. Kč z Archivu do Ústavu,
kterým zároveň došlo ke snížení specifického ukazatele – Výdaje na zabezpečení
plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek o částku ve výši 519,00 tis. Kč, tj. částky
ve výši 67 555,00 tis. Kč na částku ve výši 67 036,00 tis. Kč.

-

Závěrem roku byla provedena dvě rozpočtová opatření, kterými se převáděly finanční
prostředky v rámci ostatních běžných výdajů tak, aby byly jednotlivé položky
seskupeny dle pokynu MF ČR.
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6 Výčet výdajů a zhodnocení přínosu zahraničních pracovních cest
V roce 2012 bylo v rámci kapitoly 355 uskutečněno 84 zahraničních pracovních cest, na které
byly vynaloženy výdaje v celkovém objemu 1 626,08 tis. Kč, z toho Ústav uskutečnil 67
zahraničních pracovních cest v celkovém objemu 1 207,42 tis. Kč a Archiv uskutečnil 17
zahraničních pracovních cest v celkovém objemu 418,66 tis. Kč.
Ústav
Slovinsko – Kranj, 9. 1. - 11. 1. 2012
Obsah: Služební cesta ředitele Odboru edičního M. Hrozy a J. Ježka zabezpečila instalaci a
vernisáž výstavy „Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa v dobách studené války“
pořádané Ústavem pro studium totalitních režimů ve spolupráci se Study Centre for National
Reconciliation a Gorenjski muzej Kranj.
Přínos: Výstava byla nainstalována dle požadavků partnerů a dne 10. ledna 2012 zahájena.
Výstavu zahájila ředitelka Gorenjski muzej Marija Ogrin, ředitelka Study Centre for National
Reconciliation Andrea Valič, ředitel Odboru edičního ÚSTR Michal Hroza a zástupce
starosty města Kranj Bojan Homan. Záštitu nad výstavou převzal starosta města Kranj pan
Mohor Bogataj a velvyslanec České republiky ve Slovinsku dr. Petr Voznica.
Zahájení výstavy proběhlo za velkého zájmu odborné i laické veřejnosti a stejný zájem byl i o
prezentované publikace ÚSTR.
Velká Británie – Londýn, 10. 1. – 14. 1. 2012
Obsah: Účast zástupců Ústavu na pracovním pobytu v Londýně, během něhož se seznámili
s archivním systémem britského Národního archivu (The National Archives) v Kew Gardens,
jehož páteří je informační systém, obsahující inventáře, s možností objednat si vybrané
archivní materiály (v rozsahu 30 items do další objednávky).
Přínos: Studium deklasifikovaných archivních dokumentů vztahující se především
k přípravám, organizaci a dozvukům atentátu na zastupujícího protektora Reinharda
Heydricha. Využití informací při přípravě monotematického čísla revue Paměť a dějiny při
semináři zaměřeném na události roku 1942.
Srbsko – Bělehrad, 18. 1. - 21. 1. 2012
Obsah: Aktivní účast na mezinárodní konferenci „Dealing with the Past in Serbia: What
next“.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu a navázání odborných kontaktů.
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Ukrajina – Užhorod, 4. 2. - 10. 2. 2012
Obsah: Studium archivních fondů k problematice Čs. vězňů gulagu, zaznamenání 3 výpovědí
pamětníků, setkání s ukrajinskými historiky, archiváři a publicisty.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu a navázání odborných kontaktů.

USA - Boston, Washington D.C., San Francisko, 11. 2. – 23. 2. 2012
Obsah:

Pracovní cesta vedení Ústavu, během níž byla podepsána dohoda o spolupráci

s děkankou Bostonské univerzity a ředitelem Hooverova archivu a knihovny ve Stanfordu.
Přínos: Projednání dalších společných aktivit v oblasti vědecké výměny, osvěty, vzdělávání a
výstav s U. S. Memorial Holocaust Museem, Victims of Communism Memorial Foundation a
českým zastupitelským úřadem.
Maďarsko – Budapešť, 12. 2. - 14. 2. 2012
Obsah: Služební cesta M. Kollinerové zabezpečila organizačně konání mezinárodního
workshopu Společenství evropské paměti v Českém centru v Budapešti. Workshop se konal
díky podpoře Mezinárodního Visegrádského fondu a byl připraven ve spolupráci s Českým
rozhlasem, o.s. Post Bellum, Českým centrem v Budapešti, Muzeem „Dům teroru“ a AZ 1956
Os Magyar Forradolom Toténetének.
Přínos: Zahraniční cesta prohloubila spolupráci se zahraničními partnery projektu Paměť
národa. S jednotlivými zástupci byly domluveny konkrétní plány rozvoje spolupráce.
Velká Británie - Londýn, 15. 2. - 19. 2. 2012
Obsah: Aktivní účast na mezinárodní konferenci „Cisis: Interruptions, Reactions and
Continuities in Central & Eastern Europe“
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu a navázání odborných kontaktů.
Chorvatsko – Pula, 19. 2. - 22. 2. 2012
Obsah: Služební cesta M. Kollinerové zabezpečila organizačně konání mezinárodního
workshopu Společenství evropské paměti na univerzitě v Pule. Workshop se konal díky
podpoře Mezinárodního Visegrádského fondu a byl připraven ve spolupráci s Českým
rozhlasem, o.s. Post Bellum, Ministerstvem zahraničních věcí ČR, The Istrian Historical
Society a organizací Documenta.
Přínos: Zahraniční cesta prohloubila spolupráci se zahraničními partnery projektu Paměť
národa. S jednotlivými zástupci byly domluveny konkrétní plány rozvoje spolupráce.
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Bulharsko - Sofia, 20. 2. – 21. 2. 2012
Obsah: Účast předsedy Poradního kolegia ředitele Ústavu na setkání zástupců Evropské
pracovní sítě.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů a prohloubení kontaktů se
zahraničními partnery.
Rumunsko – Bukurešť, 25. 2. - 28. 2. 2012
Obsah: Služební cesta M. Kollinerové zabezpečila organizačně konání mezinárodního
workshopu Společenství evropské paměti v Českém centru v Bukurešti. Workshop se konal
díky podpoře Mezinárodního Visegrádského fondu a byl připraven ve spolupráci s Českým
rozhlasem, o.s. Post Bellum, Českým centrem v Bukurešti a The Institute for the Investigation
of Communist Crimes and Memory of the Romania Exile.
Přínos: Zahraniční cesta prohloubila spolupráci se zahraničními partnery projektu Paměť
národa. S jednotlivými zástupci byly domluveny konkrétní plány rozvoje spolupráce.
Rakousko - Raabs an der Thaya, 8. 3. - 9. 3. 2012
Obsah: Služební cesta ředitele Odboru edičního M. Hrozy a vedoucího oddělení výstav a
vzdělávání L. Jiřičky zabezpečila organizačně konání mezinárodní konference Činnost
československých zpravodajských služeb v Rakousku v letech 1945 – 1989, prezentaci
činnosti ÚSTR na této konferenci a instalaci s vernisáží výstavy „Železná opona“ pořádané
Ústavem pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Ludwig Boltzmann Institut a
Archivem bezpečnostních složek. Záštitu nad konferencí převzal ministr zahraničních věcí
Karel Schwarzenberg.
Přínos: Mezinárodní vědecká konference s názvem Činnost zpravodajských služeb
v Rakousku v letech 1945-1989 (Die Tätigkeit der tschechoslowakischen Geheimdienste in
Österreich in der Jahren 1945-1989) se konala v rámci ETZ projektu „Kulturní krajiny a
identity podél česko-rakouské hranice – 60. let EU“.
Konferenci zahájili dne 8. března: vedoucí LBI pro výzkum následků války Stefan Karner,
ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman a zástupkyně ředitele ABS
Světlana Ptáčníková.
Úvodní slovo dále pronesli vedoucí středoevropského referátu na Ministerstvu zahraničních
věcí ČR Jiří Čistecký a kulturní atašé České republiky v Rakousku Oskar Novak.
Na konferenci zaznělo celkem jedenáct příspěvků historiků z České republiky, Rakouska a
Slovenské republiky. Mezinárodní konference byla doplněna vědeckou analýzou filmu Třetí
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muž (Der dritte Mann) a výstavním projektem „Železná opona“, jehož autory jsou Luděk
Navara a Miroslav Kasáček ze sdružení Paměť.
Mezinárodní konference i projekce proběhly za velkého zájmu odborné i laické veřejnosti.
Rakousko – Raabs an der Thaya, 8. 3. - 10. 3. 2012
Obsah: Aktivní účast na mezinárodní konferenci „Činnost československých zpravodajských
služeb v Rakousku v letech 1945-1989“
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu, prohloubení spolupráce s Ludwig Boltzmann Institut a
navázání odborných kontaktů.
Rumunsko – Bukurešť, 11. 3. - 13. 3. 2012
Obsah: Služební cesta ředitele Odboru edičního M. Hrozy a vedoucího oddělení výstav a
vzdělávání L. Jiřičky zabezpečila instalaci a vernisáž výstavy „Hlasy svobody – Rádio
Svobodná Evropa v dobách studené války“ pořádané Ústavem pro studium totalitních režimů
ve spolupráci s Českým centrem v Bukurešti a Fakultou politických věd bukurešťské
univerzity.
Přínos: Akce konající se na půdě Fakulty politických věd bukurešťské univerzity byla velice
úspěšná. Výstava Voices of Freedom – Radio Free Europe in the Cold War Era byla
nainstalována dle požadavků partnerů a dne 12. března 2012 slavnostně zahájena. Výstavu
slavnostně zahájil velvyslanec České republiky v Rumunsku Jiří Šitler spolu s Lauretiu
Vladem, děkanem Fakulty politických věd Bukurešťské university výstavu a ředitelem
kanceláře ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Pavlem Žáčkem.
Vernisáž byla doplněna panelovou diskusí s názvem Rádio Svobodná Evropa: jeho odkaz a
vliv na dnešek, jíž se zúčastnili Pavel Žáček z ÚSTR, Prokop Tomek z Vojenského
historického ústavu, Sławomir Łukasiewicz z polského Ústavu paměti národa a socioložka z
Fakulty politických věd v Bukurešti Oana-Valentina Suciu v roli moderátora. Výstava se
konala pod záštitou velvyslanců České republiky, Slovenské republiky, Maďarska a Polska.
Výstava byla součástí programu filmového festivalu Jeden svět (One World). Po zahájení
výstavy byl promítnut dokumentární film Cold Waves, věnovaný Rádiu Svobodná Evropa,
jehož autorem byl rumunský režisér Alexandru Solomon. Zahájení výstavy, diskusní panel i
projekce proběhly za velkého zájmu odborné i laické veřejnosti a hlavně univerzitních
studentů.
SRN – Drážďany, 13. 3. 2012
Obsah: Aktivní účast na mezinárodním semináři „Na mušce tajné policie. Bojovníci za
svobodu: 1933-1989“.
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Přínos: Prezentace činnosti Ústavu, prohloubení spolupráce s pořádajícími institucemi
(Collegium Bohemicum, Brűcke-Most Stiftung) a navázání odborných kontaktů.
SRN – Greifswald, 22. 3. - 25. 3. 2012
Obsah: Aktivní účast na mezinárodním workshopu „Politics and Contexts of Science Studies
during the Cold War and Beyond“
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu a navázání odborných kontaktů.
Slovensko – Bratislava, 23. 3. 2012
Obsah: Služební cesta vedoucího redaktora odborného časopisu Securitas Imperii J.
Cholínského za partnery ze slovenských odborných historických periodik.
Přínos: Tato služební cesta vedla k navázání spolupráce se slovenskými odbornými
historickými periodiky.
Ukrajina - Kyjev, 25. 3. – 28. 3. 2012
Obsah: Jednání s představiteli partnerské instituce Archivního oddělení Bezpečnostní služby
Ukrajiny, převzetí kopií archivních dokumentů z Centrálního státního archivu veřejných
organizací a zahájení výstavy „Praha objektivem tajné policie“, kterou pořádalo České
centrum v Kyjevě.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů a prohloubení kontaktů se
zahraničními představiteli společenského života.
Bulharsko – Sofie, 4. 4. - 6. 4. 2012
Obsah: Služební cesta ředitele Odboru edičního M. Hrozy a J. Ježka zabezpečila instalaci a
vernisáž výstavy „Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa v dobách studené války“
pořádané Ústavem pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Českým centrem v Sofii.
Přínos: Výstava Voices of Freedom – Radio Free Europe in the Cold War Era byla
nainstalována dle požadavků partnerů a dne 5. dubna 2012 slavnostně zahájena. Výstavu
slavnostně zahájila ředitelka Českého centra v Sofii Kateřina Churtajeva a ředitel Odboru
edičního Ústavu pro studium totalitních režimů Michal Hroza.
Po zahájení výstavy, jež navštívilo mnoho členů diplomatického sboru, zástupců kulturních a
vědeckých institucí a bývalých pracovníků Rádia Svobodná Evropa, byl promítnut
dokumentární film Cold Waves, věnovaný Rádiu Svobodná Evropa, jehož autorem je
rumunský režisér Alexandru Solomon. Zahájení výstavy i projekce proběhly za velkého
zájmu odborné i laické veřejnosti. O konání výstavy informovala Bulharská státní televize,
kde vystoupil M. Hroza v přímém vstupu, na který navázala debata s bývalými redaktory
bulharské redakce RSE.
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Rakousko – Vídeň, Linz, 23. 4. - 26. 4. 2012
Obsah: Aktivní účast na vernisáži výstavy „Milovat dobro a odporovat zlu“, prezentace knihy
„Uzavírám vás do svého srdce“ a přednáška pro veřejnost.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu a navázání odborných kontaktů.

Ukrajina - Lvov, 5. 5. – 11. 5. 2012
Obsah: Účast zástupce Ústavu na pietním aktu - připomenutí ukrajinských obětí totalitních
režimů. Přednáška studentům politických věd Ukrajinské katolické univerzity o české
zkušenosti z vyrovnávání se s totalitní minulostí. Zahájení výstavy „Praha očima tajné
policie“.
Přínos: Prezentace a představení činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů.

Slovensko – Bratislava, 9. 5. - 11. 5. 2012
Obsah: Aktivní účast na sympozium Ústavu pamäti národa o kolektivizaci venkova
v bývalém Československu a představení vzdělávacího DVD Obrazy (z) kolektivizace.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu a navázání odborných kontaktů.

Slovensko – Pezinok, Bratislava, 10. 5. 2012
Obsah: Digitalizace pro redakční radu a účely časopisu Paměť a dějiny, návštěva Historického
ústavu Slovenské akademie věd.
Přínos: Naskenování dokumentů z pozůstalosti paní Nayové, po jejím zemřelém manželovi,
pro potřeby časopisu Paměť a dějiny. Následné setkání v Bratislavě s ředitelem Historického
ústavu Slovenské akademie věd a členem vědecké rady ÚSTR PhDr. Slavomírem Michálkem
CSc., kterému byly odevzdány publikace z produkce ÚSTR a seznámení se s nejnovějším
vývojem v oblasti digitalizace dokumentů a možnostmi jejich využívání pracovníky HÚ SAV.

Slovensko – Banská Bystrica, 21. 5. - 23. 5. 2012
Obsah: Aktivní účast na konferenci „Slovensko v rokoch nesvobody (1939-1989)“
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu a navázání odborných kontaktů.

Belgie – Brusel, 29. 5. - 31. 5. 2012
Obsah: Účast na konferenci o autorských právech v souvislosti s knihovnami a se
vzděláváním „Making Copyright Work for Libraries and Consumers“.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu a navázání odborných kontaktů.
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Velká Británie - Loughborough, 29. 5. – 31. 5. 2012
Obsah: Účast zástupce Ústavu na sérii diskusí o totalitarismu na universitě v Louhgborough.
Přínos: Představení a prezentace činnosti instituce.

Rakousko – Graz, 1. 6. - 30. 6.2012
Obsah: Studium archivních materiálů a odborné literatury pro projekt Šlechta v českých
zemích v konfrontaci s totalitními režimy 20. století.
Přínos: Získání nových archivních dokumentů rozšiřujících stav výzkumu uvedené
problematiky a navázání nových odborných kontaktů.

Belgie - Brusel, 4. 6. – 6. 6. 2012
Obsah: Účast zástupců Ústavu na mezinárodní konferenci „Právní narovnání komunistických
zločinů“, organizované Platformou evropské paměti a svědomí v Evropském parlamentu.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů a prohloubení kontaktů se
zahraničními partnery. Výstupem konference je snaha převést otázku spravedlnosti pro
nejzávažnější zločiny spáchané komunistickými diktaturami ve střední a východní Evropě
z národní úrovně na úroveň mezinárodní. Konference se konala pod záštitou řady
významných členů Evropského parlamentu včetně jeho bývalých předsedů, pánů Hans-Gerta
Pötteringa a Jerzyho Buzka.
Příspěvky a program konference je dostupný na stránkách:
http://www.memoryandconscience.eu/2009/05/15/conference-programme/

Německo – Regensburg, 12. 6. - 13. 6. 2012
Obsah: Služební cesta ředitele Odboru edičního M. Hrozy a vedoucího oddělení výstav a
vzdělávání J. Horáka zabezpečila instalaci a vernisáž výstavy „Hlasy svobody – Rádio
Svobodná Evropa v dobách studené války“ pořádané Ústavem pro studium totalitních režimů
ve spolupráci s Českým centrem v Mnichově a Univerzitou Řezno.
Přínos: Výstava Voices of Freedom – Radio Free Europe in the Cold War Era byla
nainstalována dle požadavků partnerů a dne 12. června 2012 slavnostně zahájena. Výstavu
slavnostně zahájila zástupkyně Českého centra v Mnichově Anett Browarzik, Dr. R.
Eshelman a ředitel Odboru edičního ÚSTR Michal Hroza.
Vernisáž byla spojená se zakončením projektu studentů místní univerzity, kteří pod
vedením Dr. R. Eshelmana natočili filmové rozhovory s pamětníky počátků vysílání Rádia
Svobodná Evropa. Po úvodních projevech proběhla prezentace studentských filmů.
Ústav pro studium totalitních režimů (355)
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SRN –Berlín, 13. 6. - 15. 6. 2012
Obsah: Návštěvy výstavy „Gulag, Spuren und Zeugnisse 1929-1956“, návštěva BStU a
diskuse s autory výstavy.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu, seznámení se s metodikou práce partnerské instituce
(BStU) a navázání odborných kontaktů.

Ukrajina – Užhorod, 23. 6. - 30. 6. 2012
Obsah: Studium archivních fondů k problematice Čs. vězňů gulagu pro projekt Paměť a
dějiny totalitních režimů, setkání s ukrajinskými historiky a archiváři.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu, získání nových dokumentů pro projekt a navázání
odborných kontaktů.

SRN – Oranienburg, 2. 7. - 23. 7. 2012
Obsah: Vedení mezinárodní skupiny studentů v Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu, seznámení se s metodikou práce instituce (Gedenkstätte
und Museum Sachsenhausen) a navázání odborných kontaktů.

Estonsko – Talin, 4. 7. – 7. 7. 2012
Obsah: Účast na zasedání vědecké rady Estonského ústavu historické paměti, jednání o
výzkumných úkolech institucí a projednání možnosti přístupu do ruských archivů.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů a Platformy evropské
paměti a svědomí.

Francie Avignon, 13. 7. - 18. 7. 2012
Obsah: Služební cesta vedoucího oddělení výstav a vzdělávání J. Horáka a Š. Černouška
zabezpečila instalace a vernisáže výstavy „Praha objektivem tajné policie“ pořádané Ústavem
pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Českým centrem v Paříži a festivalem
Villeneueve en scene v Avignonu.
Přínos: Výstava byla zahájena v rámci českých dnů na mezinárodním festivalu Villeneueve en
scene v Avignonu a byla rozdělena do dvou samostatných výstavních bloků, organizátory
kurátorsky propojených s výstavou fotografií Bohdana Holomíčka. První zahájení proběhlo
ve Villeneueve les Avignon v neděli 15. července 2012 za účasti velvyslankyně ČR ve
Francii Marie Chatardové a ředitele Českého centra v Paříži Martina Bonharda. Výstavu
zahájil ředitel festivalu Villeneueve en scene Fréderic Poty a za Ústav pro studium totalitních
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režimů Štěpán Černoušek. V pondělí 16. července proběhla vernisáž druhé části výstavy v
Domě Jeana Vilara v Avignonu. Výstavu opět zahajovali pánové Poty a Černoušek, za Dům
Jeana Vilara promluvila Lenka Boková.

Rumunsko - Sighet, 15. 7. – 20. 7. 2012
Obsah: Účast zástupce Ústavu na mezinárodní Letní škole ve spolupráci s Nadací Konráda
Adenauera v rámci prezentace fenoménu lustrací.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů a navázání nových kontaktů
se zahraničními partnery.

SRN – Berlín, 23. 7. - 30. 7. 2012
Obsah: Studium archivních fondů v Bundesarchivu Berlín pro projekt Protižidovská opatření
na území Protektorátu Čechy a Morava a jejich realizace.
Přínos: Získání nových dokumentů pro projekt a navázání odborných kontaktů.

Itálie – Řím, 25. 7. - 29. 7. 2012
Obsah: Natočení rozhovoru s redaktorem Radia Vatikán a příprava výstavy „Diktatura versus
naděje“ (perzekuce římskokatolické církve v letech 1948-1989).
Přínos: Získání nových dokumentů a fotografií pro projekt Odboj a perzekuce křesťanů
v době nacismu a komunismu, prezentace činnosti Ústavu a navázání odborných kontaktů.

Německo - Budyšín, 3. 8. – 5. 8. 2012
Obsah: Účast ředitele Ústavu na mezinárodním setkání na téma „Evropa: Naše odpovědnost“.
Diskuse spojené se současným stavem evropského integračního procesu, ekonomické krize a
hledání východisek.
Přínos: Navázání nových kontaktů se zahraničními partnery.

Maďarsko - Budapešť, 22. 8. – 23. 8. 2012
Obsah: Účast zástupců Ústavu na Evropském dni připomínky obětí totalitních režimů, výročí
podepsání paktu o neútočení a poválečném rozdělení Evropy mezi Hitlerem a Stalinem (pakt
Ribbentrop-Molotov).
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů a prohloubení kontaktů se
zahraničními představiteli společenského života.
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Slovensko - Leopoldov, 25. 8. 2012
Obsah: Účast na pietní vzpomínce na lidi, které nespravedlivě a protiprávně věznil
komunistický režim.
Přínos: Reprezentace ÚSTR na pietní akci, která byla věnovaná lidem, které nespravedlivě a
protiprávně věznil komunistický režim. Součástí vzpomínky byla slavnostní liturgie,
vzpomínky bývalých vězňů, příspěvky vládních představitelů SR, Konfederace politických
vězňů ze Slovenska a Čech. Při této příležitosti udělila Česká konfederace politických vězňů
ocenění slovenským politickým vězňům.

USA - Washington D.C., Boston, 25. 8. – 16. 9. 2012
Obsah: Pracovní pobyt zástupců Ústavu organizovaný U.S. Holocaust Memorial Museem,
seznámení se s činností jednotlivých součástí USHMM. Seznámení s činností Hoover
Institute Archives, zejména čs., polských a sovětských fondů. Setkání s bývalou ministryní
zahraničí USA M. Albrightovou.
Přínos: Prohloubení další spolupráce s U.S. Holocaust Memorial Museum a s Hoover Institute
Archives.

Slovensko – Trnava, 27. 8. 2012
Obsah: Studium archivního materiálu pro publikační projekt „Člověk v soukolí StB“.
Přínos: Získání nových dokumentů pro studii v rámci publikačního projektu.

Ukrajina – Užhorod, 8. 9. - 12. 9. 2012
Obsah: Odborná a jazyková asistence štábu České televize při natáčení dokumentu v rámci
životopisné série Tajemství rodu.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu a navázání odborných kontaktů.

Slovensko - Bratislava, 17. 9. 2012
Obsah: Účast zástupců Ústavu na zahájení mezinárodní putovní výstavy „Totalita v Evropě“.
Výstava vznikla v rámci mezinárodního grantového projektu a představuje statistiku obětí
nejtěžších zločinů fašismu/nacismu a komunismu 20. století z 12 dnešních států Evropské
unie.
Přínos: Cílem je zvýšit povědomí o tomto neblahém společném evropském dědictví a o
nutnosti hájit lidská práva, napomoci lepšímu porozumění mezi občany Evropy a napomoci
zabránit možnému vzniku totalitní moci v budoucnosti.
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Slovensko - Bratislava, 20. 9. – 21. 9. 2012
Obsah: Účast zástupců Ústavu na pravidelném jednání Evropské sítě úřadů spravujících
písemnosti tajné policie a účast na vědeckém semináři „Vyrovnávání se s totalitní minulostí“.
Přínos: Přednesení a projednání názorů institucí a organizací působících na poli vyrovnávání
se s totalitní minulostí, navázání nových kontaktů.

SRN – Berlín, 23. 9. - 27. 9. 2012
Obsah: Studium archivních fondů v Bundesarchivu Berlín pro projekt Protižidovská opatření
na území Protektorátu Čechy a Morava a jejich realizace.
Přínos: Získání nových dokumentů pro projekt a navázání odborných kontaktů.

Ukrajina – Užhorod, 29. 9. - 6. 10. 2012
Obsah: Studium archivních dokumentů pro projekt Paměť a dějiny totalitních režimů, setkání
s ukrajinskými historiky a publicisty.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu a navázání odborných kontaktů.

Polsko - Varšava, 1. 10. – 6. 10. 2012
Obsah: Pracovní pobyt zástupců Ústavu v Ústavu národní paměti (IPN), podrobné seznámení
se s činností archivu IPN a jeho členění včetně depozitářů, informačních systémů a
digitalizace.
Přínos: Podrobné seznámení se činností Archivu IPN, jeho členěním včetně depozitářů,
organizací lustrací a dalšími zákonnými úkoly. Prostudování informačních systémů a
digitalizace, na jejímž úseku působí kolem 50 zaměstnanců (z celkového počtu 300
archivářů), přičemž bylo zjištěno, že průměrné množství digitalizovaných souborů ve
srovnání s ÚSTR je stejné, resp. o něco nižší. Zástupci dále navštívili Muzeum varšavského
povstání, kde se zejména seznámili s informačním systémem fotoarchivu, přičemž
projednávali možnou organizace společné konference. Možnou spolupráci a prezentaci ÚSTR
i ABS probrali také na jednání s čs. velvyslancem. Zástupci ÚSTR vystoupili na XII.
mezinárodní vědecké konferenci „Colloqiua Jerzy Skowronek dedicata“, organizovanou IPN
ve spolupráci s nejvyšším orgánem polského archivnictví, a zaměřenou na archivní činnost
institucí zaměřených na represivní orgány bývalého východního bloku (The documentation of
communist security authorities). Zástupců partnerských institucí z Pobaltí byli osloveni
s pozváním příjezdu na jednání archivního networku, které proběhne v únoru 2013.
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Maďarsko – Budapešť, 3. 10. - 5. 10. 2012
Obsah: Účast na mezinárodní výroční konferenci ABTL (Historical Archives of Hungarian
State Security) k 15. výročí existence, účast na vernisáži výstavy o historii maďarských táborů
nucených prací v budově parlamentu.
Přínos: Prohloubení spolupráce a výměna zkušeností v problematice vyrovnávání se s totalitní
minulostí

a

zpřístupňování

materiálů,

vzniklých

činností

bezpečnostních

složek

komunistického totalitního režimu. Součástí oslav byla rovněž návštěva benediktinského
opatství Pannonhalma. Během akcí ABTL byla také prezentována činnost Ústavu pro studium
totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. Zástupci ABTL se zajímali o
připravované aktivity v rámci probíhajícího předsednictví Ústavu v European Network of
Official Authorities in Charge of the Secret-Police Files. Předsednictví po nás přebírá právě
ABTL. V současné době připravují zadání témat svých akcí, které by neměly opakovat naše
témata, případně by mohly na některá z nich navázat.

Polsko – Varšava, 4. 10. - 7. 10. 2012
Obsah: Aktivní účast na mezinárodní konferenci „Komunizm – La Belle Époque. Dekada lat
siedemdziesiątych XX wieku w europejskich państwach bloku sowieckiego“, kterou pořádal
IPN.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu, prohloubení spolupráce s partnerskou institucí (IPN) a
navázání odborných kontaktů.

Vatikán – Řím, 12. 10. – 16. 10. 2012
Obsah: Převoz dokumentů Radia Vatikán.
Přínos: Účelem bylo vrácení dokumentů vysílání české redakce Radia Vaticana včetně
elektronické kopie těchto dokumentů, pořízené Ústavem pro studium totalitních režimů, jejich
půjčiteli, dále také převzetí a převoz dokumentů Slovenské redakce Radia Vaticana k jejich
digitalizaci v ÚSTR.

Dánsko - Odense, 15. – 18. 10. 2012
Obsah: Účast zástupce Ústavu na mezinárodní konferenci pořádané Univeristy of Southern
Denmark.
Přínos: Prohloubení a navázání kontaktů se zahraničními institucemi.
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Ukrajina – Ivanov, 18. 10. - 16. 11. 2012
Obsah: Výzkum publikovaných i dosud nepublikovaných pramenů, literatury a periodik
v univerzitní knihovně Příkarpatské národní univerzity Vasyla Stefanyka v rámci projektu
Ukrajinská povstalecká armáda 1942-1950.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu a navázání odborných kontaktů.

Lotyšsko – Riga, 1. 11. - 5. 11. 2012
Obsah: Aktivní účast na mezinárodní konferenci „Baltic States and Europe Under the Power
of Societ Militarism: current view“.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu a navázání odborných kontaktů.
Německo - Berlín, 6. 11. – 8. 11. 2012
Obsah:

Účast

zástupce

Ústavu

na

základě

pozvání

ředitele

Památníku

Berlín-

Hohenschönhausen na 5. fóru zaměřeném na zpracování komunismu na evropské úrovni.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů, navázání kontaktů
s novými zahraničními institucemi.
SRN – Lipsko, Berlín, 9. 11. - 17. 11. 2012
Obsah: Aktivní účast na konferenci „Herbsttagung: Arbeitskreis zur Erforschung der NS„Euthanasie“ und Zwangssterilisation“, komentovaná projekce snímku „I kati umírají“ a
studium archivních fondů v Bundesarchiv Berlín.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu, získání nových dokumentů pro projekty Ústavu (Odboj a
perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu, Vývoj státně bezpečnostních složek) a
navázání odborných kontaktů.
Německo - Berlín, 13. 11. – 14. 11. 2012
Obsah: Účast zástupců Ústavu na mezinárodním semináři pořádným Fraunehofer Institutem.
Hlavním tématem semináře byl podíl moderních informačních technologií při zpracovávání
totalitních režimů.
Přínos: Cílem semináře bylo seznámení se s technologií zpracovávání poškozených
dokumentů a jejich následná rekonstrukce, jakož i vzájemná výměna zkušeností na poli práce
s poškozenými dokumenty v kontextu zpracovávání minulostní tématiky.
Slovensko – Košice, 14. 11. - 16. 11. 2012
Obsah: Natáčení rozhovorů s pamětníky pro projekt Underground v regionech a přednáška.
Ústav pro studium totalitních režimů (355)
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Přínos: Prezentace činnosti Ústavu, získání nových rozhovorů pro projekt Ústavu a navázání
odborných kontaktů.
Rumunsko – Brašov, 14. 11. - 16. 11. 2012
Obsah: Aktivní účast na akcích k uctění výročí protikomunistické revolty 15. listopadu 1987
pořádanou Transylvánskou univerzitou v Brašově.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu a navázání odborných kontaktů.
Rumunsko – Bukurešť, 19. 11. - 20. 11. 2012
Obsah: Aktivní účast na mezinárodní konferenci „Jewish Heritage in Central Europe – past
and present“.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu a navázání odborných kontaktů.
Vatikán 23. 11. - 27. 11. 2012
Obsah: Služební cesta vedoucího oddělení výstav a vzdělávání P. Švece a vedoucího oddělení
publikací M. Hrozy zabezpečila instalaci a vernisáž výstavy „Diktatura versus naděje“ a
stejnojmenného kolokvia pořádané Ústavem pro studium totalitních režimů ve spolupráci
s Velvyslanectvím ČR při Svatém stolci, Archivem Kanceláře prezidenta republiky a
univerzitou Svatého kříže v Římě. Slavnostního zahájení se také zúčastnil zástupce OZTR.
Přínos: Výstava Diktatura versus naděje byla nainstalována dle požadavků partnerů a dne 26.
listopadu 2012 slavnostně zahájena. Výstavu slavnostně zahájil arcibiskup pražský mons. D.
Duka, kardinál mons. M. Vlk, předseda AV ČR J. Drahoš, kardinál mons.G. Copa,
velvyslankyně Polské republiky při Svatém stolci H. Suchocká, velvyslanec České republiky
při Svatém stolci P. Vošalík a ředitel ÚSTR D. Herman. Vernisáž byla spojená se
stejnojmenným odborným kolokviem.

Rakousko - Mauthausen, 24. 11. 2012
Obsah: Účast na pietním shromáždění k uctění památky československých vlastenců,
podporovatelů a příbuzných parašutistů z výsadkových operací Anthropoid, Silver A, Out
Distance a Intransitive, zavražděných ve dnech 24. 10. 1942, 26. 1. 1943 a 3. 2. 1944
v koncentračním táboře Mauthausen.
Přínos: Prohloubení kontaktů se zahraničními představiteli společenského života.

Itálie – Řím, 24. 11. – 27. 11. 2012
Obsah: Účast zástupců Ústavu na vernisáží výstavy „Diktatura vs. naděje – Pronásledování
římskokatolické církve v Československu 1948 – 1989“.
Ústav pro studium totalitních režimů (355)
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Přínos: Prezentace činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů a prohloubení kontaktů se
zahraničními představiteli společenského života.

Izrael – Tel Aviv, 25. 11. - 30. 11. 2012
Obsah: Natočení dvou nových rozhovorů a získání nových archivních dokumentů pro projekt
Paměť a dějiny totalitních režimů, setkání s historiky.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu, získání nových materiálů pro projekt Ústavu a navázání
odborných kontaktů.

Maďarsko – Budapešť, 26. 11. - 28. 11. 2012
Obsah: Studium archiválií týkajících se Československé sociální politiky ve fondech RFE
v rámci Open Society Archive.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu, získání nových materiálů pro projekt Ústavu a navázání
odborných kontaktů.

Moskva, 30. 11. - 3. 12. 2012
Obsah: Služební cesta vedoucího oddělení publikací M. Hrozy a Š. Černouška zabezpečila
organizačně účast ÚSTR na knižním veletrhu Non/fiction v moskevském Ústředním domě
umělců, prezentaci činnosti ÚSTR a jednání s partnery o koedicích.
Přínos: Na 14. ročníku knižního veletrhu Non/fiction, jenž je zaměřen na kvalitní literaturu –
beletrii, poezii i odborné publikace, vystavovalo na 300 velkých i řada nezávislých
nakladatelství, ze zahraničí se představilo 16 zemí. V sedmi sálech proběhlo na 150 pořadů.
Veletrh navštívilo téměř 32.000 lidí.
Česká republika se prezentovala na veletrhu již popáté. Oficiálním organizátorem účasti
České republiky je ministerstvo kultury ve spolupráci s Českým centrem a Českým domem
v Moskvě.
V produkci Českého centra se do Moskvy vypravili – Renáta Fučíková, Petr Šabach a Jan
Hřebejk.
Český stánek byl po všechny veletržní dny velmi dobře navštíven, největší zájem byl tradičně
o učebnice češtiny a slovníky, dále dětskou ilustrovanou tvorbu a publikace s tématy společné
česko-ruské historie.
Český stánek navštívil také velvyslanec ČR v Rusku pan Petr Kolář.
Proběhla jednání s naším ruským partnerem sdružením Memorial, které se snaží získat
prostředky na vydání překladu publikací ÚSTR A. Hradilek: Za vaši i naši svobodu a J.
Ústav pro studium totalitních režimů (355)
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Pazderky: Invaze 1968. Ruský pohled. Byl dohodnut společný postup – oslovení nadace
podporující překladovou literaturu a získání podpory Českého centra v Moskvě (přislíbeno).
Se sdružením Vozvraščenije byl dohodnut další postup při přípravě publikace Memoria –
neznámé vzpomínky z GULAGu. Tisk publikace proběhne v ČR.
Proběhla jednání s ruským nakladatelem komiksů D. Jakovlevem o možnosti spoluvydání
části publikace Ještě jsme ve válce.

Rakousko – Vídeň, 7. 12. - 12. 12. 2012
Obsah: Studium archivních materiálů a odborné literatury pro projekt Šlechta v českých
zemích v konfrontaci s totalitními režimy 20. století.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu, získání nových dokumentů pro projekt Ústavu a navázání
odborných kontaktů.

Ukrajina – Kyjev, 11. 12. – 14. 12. 2012
Obsah: Jednání zástupců Ústavu s představiteli partnerské instituce Pobočky státního archivu
Bezpečnostní služby Ukrajiny, převzetí kopií archivní dokumentů z Centrálního státního
archivu veřejných organizací a jednání s velvyslancem České republiky a ředitelky Českého
centra v Kyjevě.
Přínos: Prezentace činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů a projednání možnosti
spolupráce a prezentace připravovaného sborníku dokumentů v Kyjevě a studium materiálů
k přípravě společných publikací.

Archiv
Bulharsko – Sofie, 20. 2. - 21. 2. 2012
Obsah: Cílem služební cesty bylo zasedání archivní sítě Network. Jednání probíhala jeden den
a jejich součástí byla i tisková konference, na níž byla představena činnost skupiny a zástupců
bulharského COMDOS.
Přínos: Během jednání se rozhodlo o dalších společných projektech Network – spolupráce
ohledně společné čítanky a putovní výstavy.

Rakousko - Raabs an der Thaya, 8. 3. - 10. 3. 2012
Obsah: Aktivní účast na mezinárodní konferenci „Činnost československých zpravodajských
služeb v Rakousku v letech 1945 – 1989“.
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Přínos: Zástupci Archivu přednesli příspěvky na téma „Spisy k Rakousku ve fondech Archivu
bezpečnostních složek“ a „Prameny ABS ke kooperaci východních zpravodajských služeb při
špionáži proti Rakousku“.

Slovensko – Bratislava, 26. 3. - 30. 3. 2012
Obsah: Studijní pracovní cesta do SNA a Univerzitní knihovny, jejím cílem byla výměna
zkušeností s metodami hromadného odkyselování a porovnání postupů při restaurování
citlivých papírů se zaměřením na papíry pauzovací.
Přínos: Získání cenných odborných poznatků a výměna praktických postupů zejména
v problematice restaurování extra citlivých pauzovacích papírů. Dále seznámení s výsledky
chemicko-technologického výzkumu, týkajícího se problematiky psacích látek v procesu
hromadného odkyselování a vývoje vlastní odkyselovací kapaliny.

Německo – Berlín, 30. 5. - 2. 6. 2012
Obsah: Setkání se zástupci BStU a IPK – Fraunhofer Institut, účast na konferenci k výročí
Berlínské zdi.
Přínos: V případě jednání s BStU výměna zkušeností v oblasti digitalizace, přechovávání
archivních dokumentů, správa poničených archiválií. S Fraunhofer Institut se dojednávaly
podrobnosti k plánovanému společnému projektu „virtuální rekonstrukce“ skartovaných
dokumentů a rovněž možnosti přednesení zjištěných poznatků českému publiku. Účast na
konferenci k výročí Berlínské zdi. Jednání Z. Kukánové s velvyslancem ČR R. Jindrákem o
podpoře projektu s IPK.

Brusel, 4. 6. - 6. 6. 2012
Obsah: Mezinárodní konference o smyslu a účelu Evropské platformy paměti. Příspěvky více
než 20 účastníků. Prezentace aktuální situace v jednotlivých členských státech EU ve vazbě
na bývalý režim a činnost bývalé státní policie.
Přínos: Pokračování v tvorbě strategií a metod práce Evropské platformy.

Slovensko, Maďarsko – Bratislava, Budapešť, 21. 8. – 24. 8. 2012
Obsah: Účast na vzpomínkové akci Evropského dne připomínky oběti totalitních režimů.
Návštěva Ústavu pamäti národa (ÚPN) a Archivu bezpečnostních složek maďarské ÁBTL.
Přínos: Se zástupci ÚPN se dojednávaly přípravy spolupráce v rámci Network, rovněž se
diskutovalo o problémech souvisejících se vzájemným zapůjčováním kopií archivního
materiálu, zpřístupňováním a vodoznakováním. VÁBTL se kromě lustračního systému
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seznámili zástupci ABS také s přípravami výstavy k bezpečnostním složkám ve střední
Evropě, na které bude participovat i ABS.

USA – Washington, 25. 8. - 16. 9. 2012
Obsah: Pozvání zástupců ABS a ÚSTR od United States Holocaust Memorial Museum,
seznámení s prací této instituce, studium v National Archives and Records Administration a
v archivu i knihovně Bostonské university.
Přínos: Prohloubení spolupráce a výměna zkušeností s pracovníky USHMM ve Washingtonu,
kam se na základě smlouvy předávají digitalizované kopie z fondu ABS (Židovské organizace
- 425). Došlo k cenné výměně zkušeností v oblasti digitalizace, péči o stav archiválií atd.
V archivech seznámení s provozem badatelen, fondy a celkovým fungováním institucí.
Studium materiálů vztahujících se k bývalému Československu.

Slovensko – Bratislava, 17. 9. 2012
Obsah: Účast na vernisáži výstavy „Totalita v Evropě“ pořádané Platformou v bratislavském
divadle Aréna, na níž se podílel i ABS.
Přínos: Seznámení se s výstavou, prezentující statistiku obětí a tváře představitelů dvou
totalitních systémů, které Evropa ve 20. století zažila – fašismu (potažmo nacismu) a
komunismu.

Slovensko – Bratislava, 20. 9. - 21. 9. 2012
Obsah: Cílem služební cesty bylo zasedání archivní sítě Network.
Přínos: Schváleno logo organizace, jednotliví členové rovněž akceptovali nově utvořený
status pozorovatele, čímž se otevírá prostor pro nové země a celkové rozšíření organizace.
Průběžně předjednána možnosti členství ABS v této organizaci, která se rozšířila o
slovinského partnera.

Polsko – Varšava, 1. 10. - 6. 10. 2012
Obsah: Návštěva IPN ve Varšavě a aktivní účast na mezinárodní konferenci Jerzy Skowronek
dedicata.
Přínos: Seznámení se s pracovištěm IPN – digitalizace, archivní programy, metodické a
teoretické pomůcky. Diskuze o společných projektech – bezpečnostní složky PLR a ČSSR.
Na konferenci přednesli příspěvky Mgr. P. Kugler a Mgr.

Augustín, které se týkaly

legislativního ukotvení ABS. Projednána také možnost společného projektu mezi ABS, IPN a
Fraunhofer Institut.
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- 56 -

Návrh závěrečného účtu za rok 2012

Maďarsko – Budapešť, 3. 10. - 5. 10. 2012
Obsah: Účast na oslavě 15. výročí založení Historického archivu státobezpečnostních služeb
Maďarska (ÁBTL).
Přínos: Informování zástupců partnerských institucí o aktuálních otázkách v ABS a o
problematice zpřístupňování archiválií, seznámení se s bilancí činnosti ÁBTL včetně
odkyselování archiválií technologií Neschen a vytvoření unikátního počítačového 3D modelu
jednoho z pracovních táborů.

Itálie – Řím, 12. 10. - 16. 10. 2012
Obsah: Vrácení dokumentů české redakce Radia Vaticana za období 1950 – 1990. Předání
digitalizované podoby dokumentů. Převzetí dokumentů slovenské redakce k následné
digitalizaci.
Přínos: Upevnění vzájemných vztahů, přínos pro širokou laickou i odbornou veřejnost při
využití digitalizovaných dokumentů.

Dánsko – Kodaň, 15. 10. - 18. 10. 2012
Obsah: Konference „Need to Know II. – Lessons Learned“ – aktivní účast.
Přínos: Mezinárodní konference se soustředila na působení východních a západních
zpravodajských služeb v období po druhé světové válce. D. Běloušek přednesl příspěvek
s názvem „The rivalry between Czechoslovak Military Intelligence services as manifested by
the failure of residency „VIKING“ in Sweden in 1986“, vycházející z materiálů ve správě
ABS.

Německo – Berlín, 7. 11. - 9. 11. 2012
Obsah: Účast na výroční schůzi Platformy a návštěva Fraunhofer Institu.
Přínos: Do Fraunhofer Institutu předáno prvních 5 kartonů dokumentů bývalé VKR
vybraných k pilotnímu projektu virtuální rekonstrukce. Na zasedání Platformy aktivní účast
v odborných skupinách – legislativní a archivní. Zásadní vliv na formování konečných
rezolucí vztahujících se k otevírání dokumentů bezpečnostních složek široké veřejnosti.

Německo – Berlín, 12. 11. - 14. 11. 2012
Obsah: Pozvání na workshop Fraunhofer Institutu.
Přínos: Hledání možností vzájemné spolupráce a pole působnosti mezi IPN, ABS a
Fraunhofer Institut. Vyjasnění požadavků při žádosti o společný grant, jenž by se měl zaměřit
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na spojení oblasti moderních technologií s oblastí archivnictví. Prezentace práce ABS
zahraničním partnerům IPN, BStU a IPK.

Itálie – Řím, 24. 11. - 27. 11. 2012
Obsah: Účast na slavnostní vernisáži Diktatura vs. naděje. Pronásledování římskokatolické
církve komunistickým režimem v Československu 1948-1989.
Přínos: Prezentace Archivu, který poskytl kopie archiválií do expozice, prohloubení
dosavadních a navázání nových užitečných kontaktů. Po vernisáži došlo k několika
rozhovorům s přítomnými českými a italskými historiky, zástupci katolické církve, především
s vedoucím české redakce Radia Vaticana mons. J. Glaserem, který opakovaně vysoce
hodnotil práci ÚSTR a ABS při digitalizaci a uspořádání dokumentů RaV, vrácených redakci
do Říma. Mimo oficiální program došlo k neformálnímu setkání s velvyslancem ČR při
Svatém stolci P. Vošalíkem a pracovníky zastupitelského úřadu ČR a prezentaci práce
Archivu bezpečnostních složek.

Slovinsko – Lublaň, 27. 11. – 29. 11. 2012
Obsah: Konference na téma Ochrana osobních údajů a dokumenty bývalých bezpečnostních
složek – aktivní účast.

Přínos: Seznámení slovinské veřejnosti s českou legislativou na dané téma. Zástupci ABS
získali možnost seznámit se s pracovními postupy zaměstnanců slovinského národního
archivu při zpřístupňování uvedených dokumentů a s problémy, jež při tomto procesu musí
řešit. Setkání se zaměstnanci Centra národního usmíření, jež plní edukační funkci v zemi.
Součástí programu byla i konference na téma Archivy bezpečnostních složek – ochrana
osobních údajů, na které aktivně vystoupili oba zástupci ABS. Jejich příspěvky měly natolik
silný ohlas, že na žádost slovinské televize došlo i k interview, jehož obsah se dotýkal
zkušeností ČR s vypořádáním se s minulostí.
Závěrečné stanovisko
Veškeré pracovní zahraniční cesty v roce 2012 byly uskutečněny za účelem prohloubení
vzájemných partnerských vztahů, sdílení poznatků souvisejících se zkoumáním totalitních
režimů, s digitalizací, ochranou a zpřístupňováním archiválií, aplikaci právních předpisů toho
kterého státu, apod. Vynaložené finanční prostředky byly využity řádně a hospodárně.
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7 Výsledky kontrolních akcí provedených v roce 2012
7.1 Výsledky externích kontrol

V průběhu roku 2012 se v kapitole 355 uskutečnily následující kontrolní akce
provedené externími orgány (mimo NKÚ):

1.

Finanční úřad pro Prahu 1 provedl daňovou kontrolu v Ústavu na základě podnětu
Ministerstva financí č.j. 17/109 131/2011 ze dne 19. 12. 2011, kdy Finanční úřad pro
Prahu 1 provedl kontrolu k ověření, zda Ústavu nevznikla odvodová povinnost
porušením rozpočtové kázně při výdeji prostředků státního rozpočtu v roce 2009 a 2010
v rámci akce ISPROFIN č. 155012-6441 OEP – instalace památníku Richarda Siwiece.
V kontrolním závěru Finanční úřad pro Prahu 1 konstatoval, že se Ústav rozpočtové
kázně nedopustil.

2.

Finanční úřad pro Prahu 1 provedl daňovou kontrolu v Ústavu na základě podnětu
Ministerstva financí č.j. 17/109 131/2011 ze dne 19. 12. 2011, kdy Finanční úřad pro
Prahu 1 provedl kontrolu k ověření, zda Ústavu nevznikla odvodová povinnost
porušením rozpočtové kázně při výdeji prostředků státního rozpočtu v roce 2009 a 2010
v rámci akce ISPROFIN č. 155012-9016 OEP – zhotovení oken (badatelna).
V kontrolním závěru Finanční úřad pro Prahu 1 konstatoval, že se Ústav rozpočtové
kázně nedopustil.

3.

Finanční úřad pro Prahu 1 provedl daňovou kontrolu v Archivu na základě Žádosti o
posouzení č.j. ABS 1410/2012 R ze dne 13.2.2012, žádost o ověření, zda nevznikla
odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně při použití a čerpání peněžních
prostředků státního rozpočtu Archivem v roce 2011 v rámci investiční akce „Ochrana
okapových žlabů a svodů proti zamrzání na objektu Archivu Na Struze“.
V kontrolním závěru Finanční úřad pro Prahu 1 konstatoval, že se Archiv rozpočtové
kázně nedopustil.

7.2 Výsledky vnitřních kontrol
7.2.1 Předběžná řídící kontrola
Předběžná řídící kontrola je v kapitole 355 stanovena u všech finančních a
majetkových operací kapitoly 355 před vznikem závazku i po vzniku závazku před jeho
úhradou, a to ve všech oblastech působnosti kapitoly 355. V kapitole 355 se předběžná řídící
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kontrola vykonává dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona o finanční kontrole – tj. u příkazců
operací, správce rozpočtu a hlavního účetního podle vnitřních předpisů.
Příkazce operace odpovídá za věcnou správnost navrhované finanční operace,
úplnost a správnost všech podkladů a svým schvalovacím postupem:
prověřuje nezbytnost připravované operace k zajištění stanovených úkolů a schválených
záměrů a cílů, její účelnost, hospodárnost a efektivnost, prověřuje správnost operace zejména
ve vztahu k dodržení kritérií stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné
správy, postupu a podmínek stanovených pro zadávání veřejných zakázek, právních předpisů
a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto právních předpisů, schválených
programů, projektů nebo jiných rozhodnutí kapitoly 355 o nakládání s veřejnými prostředky,
přijímá opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik,
která se při uskutečňování operace mohla vyskytnout, dokládá připravované operace věcně
správnými a úplnými podklady a potvrzuje rozpočtové krytí závazku.
Po ukončení kontrolního postupu potvrdí příkazce operace svým podpisem písemný
podklad k přípravě závazku kapitoly 355 (event. k platbě) a předá spis k předběžné kontrole
správci rozpočtu.
Správce rozpočtu vykonává předběžnou řídící kontrolu před vznikem závazku a před
vlastní platbou. O všech předběžných řídících kontrolách provedených příkazci operací a
správcem rozpočtu je vyhotoven „Záznam“ upravený vnitřním předpisem a vedena příslušná
dokumentace.
Hlavní účetní provádí předběžnou řídící kontrolu veškerých finančních operací
organizační složky státu kapitoly 355. Tuto předběžnou řídící kontrolu provádí po provedení
kontroly příkazcem operace a správcem rozpočtu. Shledá-li hlavní účetní při provádění
předběžné řídící kontroly nesrovnalosti, přeruší schvalovací postup a neprodleně požádá o
jejich nápravu příkazce operace. Pokud hlavní účetní zjistí, že nebyla vykonána předběžná
řídící kontrola správcem rozpočtu, přeruší schvalovací postup a předá podklady správci
rozpočtu.
Schválení finanční operace příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavním účetním
v rámci předběžné řídící kontroly se rovněž zaznamenává v ekonomickém informačním
systému GINIS.

7.2.2 Průběžná a následná řídící kontrola
Odborné útvary, mimo již uvedené předběžné řídící kontroly, v postavení příkazců
operací, vykonávají průběžnou řídící kontrolu (před realizací závazku) a následnou řídící
kontrolu (po realizaci závazku – např. finanční vypořádání dotací) podle interních předpisů
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Ústavu a Archivu, v rámci stanovených kompetencí. Výsledky řídících kontrol mohou být
využity při veřejnosprávních kontrolách a při provádění interních auditů.
Pomocí Ekonomického systému GINIS dochází k průběžné řídící kontrole u všech
operací, kdy před jejich uzavřením (změnou stavu) musí dojít ke schválení, které bez kontroly
nemůže proběhnout. Při párování plateb dochází k následné kontrole správného odesílání
finančních prostředků.

7.3 Interní audit

V kapitole 355 bylo v roce 2012 provedeno 8 vnitřních auditů, z toho v Ústavu bylo
provedeno 5 vnitřních auditů a Archivu byly provedeny 3 vnitřní audity. Tematicky byly
vnitřní audity zaměřeny na plnění vyplývajících z uzavřených licenčních smluv, na pořizování
výpočetní techniky, na ekonomickou efektivnost při realizaci investic v roce 2011, na
odstranění nedostatků zjištěných kontrolou MF ČR v r. 2011 a prověření odstranění
nedostatků zjištěných kontrolou NKÚ v roce 2009, na ověření uplatňování zásad podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na prověření pokladní služby a cestovních
náhrad (tuzemské a zahraniční) a na vedení řídící dokumentace. Všechny vnitřní audity byly
uzavřeny bez návrhů na opatření.
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Závěr
Rozpočet kapitoly 355 splnil svoji základní funkci, tj. jeho prostřednictvím se podařilo
v roce 2012 zabezpečit plánované úkoly, které vyplývají ze zákona č. 181 2007 Sb., o Ústavu
pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých
zákonů.
Všechny výdaje kapitoly 355 byly čerpány tak, aby nedošlo k překročení závazných,
specifických a průřezových ukazatelů. Rozpočtová opatření byla prováděna v souladu
s ustanovením § 23 a § 24 zákona č.. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů.
Kapitola 355 nakládala s finančními prostředky státního rozpočtu účelně, hospodárně a
efektivně, při tom se opírala především o právní normy, které stanoví jak hospodařit
s finančními prostředky státního rozpočtu a jak nakládat s majetkem České republiky. Tedy
zejména o zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupovaní
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zákon č.
137/2006/ Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví a o změně některých zákonů, a další podzákonné předpisy související s výše
uvedenými zákony.
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