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Úvodní slovo předsedkyně

Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Vážené  paní  senátorky,  vážení  páni  

senátoři,

je  mi  ctí  předložit  Senátu  Parlamentu 

České  republiky  první  výroční  zprávu  Ústavu 

pro  studium  totalitních  režimů.  Tato  zpráva 

informuje o  úspěšném završení  vzniku  Ústavu 

pro studium totalitních režimů

a  Archivu  bezpečnostních  složek  jako  dvou 

nových  organizačních  složek  státu,  vzniklých 

v rámci kapitoly státního rozpočtu č. 355.

Rada Ústavu pro studium totalitních režimů, jež byla Vámi zvolena 

v podstatě  šest měsíců  po přijetí  zákona č. 181/2007 Sb.  v prosinci 2007, 

navázala na činnost zmocněnce vlády a prozatímního ředitele ABS PhDr. Pavla  

Žáčka, Ph.D., a podpořila úsilí jeho kanceláře o řádnou delimitaci pracovních  

míst,  finančních  prostředků,  movitého  i  nemovitého  majetku,  včetně  

archiválií.

Přestože  tento  proces  byl  definitivně  završen  až  k 1.  únoru  2008,

a  bude  tudíž  prezentován  až  ve  výroční  zprávě  Ústavu  pro  studium 

totalitních režimů za rok 2008, je možné již nyní uvést, že byl ve spolupráci 

s Ministerstvem financí, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany včetně  

Vojenského  zpravodajství,  Ministerstvem  spravedlnosti,  Bezpečnostní  

informační  službou  a  Úřadem  pro  zahraniční  styky  a  informace  úspěšně  

realizován.  Věřím,  že  není  předčasné  konstatovat,  že  se  nám  podařilo 

postavit  základy  pevné  a  solidní  instituce,  která  bude  plnit  zákonem 

předepsanou roli v našem veřejném životě. 

MUDr. Naděžda Kavalírová

předsedkyně Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
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1. Úvod

V souvislosti s přijetím zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium 

totalitních režimů  a o Archivu bezpečnostních složek, byly k 1. srpnu 2007 

vytvořeny  dvě  nové  organizační  složky  státu  v rámci  kapitoly  státního 

rozpočtu  č.  355 –  Ústav  pro  studium  totalitních  režimů.  S ohledem

na nemožnost  okamžitého zvolení  nejvyššího  orgánu Rady  Ústavu Senátem 

Parlamentu ČR schválila vláda České republiky 25. července 2007 usnesení, 

kterým  byl  dosavadní  ředitel  Odboru  archiv  bezpečnostních  složek 

Ministerstva vnitra a nadcházející prozatímní ředitel Archivu bezpečnostních 

složek PhDr. Pavel Žáček, Ph.D., jmenován zmocněncem vlády pro organizační 

přípravu zřízení a zabezpečení řádného chodu Ústavu pro studium totalitních 

režimů.

Toto řešení umožnilo využít potenciálu Odboru archiv bezpečnostních 

složek  MV  pro  přípravné  práce  a  zřízení  sekretariátu  zmocněnce  vlády.

Po vytvoření základu rozpočtu na rok 2008 v souladu s delimitaci finančních 

prostředků  ze všech zainteresovaných resortů  přikročil zmocněnec k prvním 

organizačním  a  administrativním  krokům,  kterými  de  facto  suploval 

neexistující  nejvyšší  orgány  Ústavu.  V průběhu  šestiměsíčního  přípravného 

období  navíc  konal  veškeré  přípravy  k řádnému  převodu  pracovních  míst

i zodpovědnosti za správu příslušného majetku.

Po zvolení  šesti  členů  Rady Ústavu počátkem prosince 2007,  přijetí 

prvních vnitřních předpisů a jmenování prvního ředitele Ústavu pro studium 

totalitních režimů, kterým se stal zmocněnec vlády PhDr. Pavel Žáček, Ph.D., 

byla završena první fáze konstituování obou institucí.

K prvnímu  dni  sedmého  měsíce  se  tak  podařilo  ukončit  nesnadný 

proces  zřizování  Ústavu  pro  studium  totalitních  režimů  i  Archivu 

bezpečnostních  složek,  převzít  potřebná  pracovní  místa,  zodpovědnost

za  stanovené  finanční  prostředky,  hmotný  i  nehmotný  majetek,  včetně 

necelých 17 běžných kilometrů archivních fondů a sbírek.

Česká  republika  se  tak  konečně  postavila  po  boku  ostatních 

postkomunistických zemí, které se rozhodly překonávání totalitní  minulosti 

řešit  s  pomocí  specializovaných  institucí,  spravujících  a  vědecky 

zpracovávajících  archivní  materiály  represivních  orgánů  komunistické  moci 

(Německo,  Polsko,  Maďarsko,  Rumunsko,  Slovensko,  Bulharsko,  Litva, 

Lotyšsko, Estonsko, Ukrajina).
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2. Příprava vzniku
Ústavu pro studium totalitních režimů 
a Archivu bezpečnostních složek

Zákon č. 181/2007 Sb., kterým byl zřízen Ústav pro studium totalitních 

režimů a Archiv bezpečnostních složek, sice vstoupil v platnost 1. srpna 2007, 

k faktickému  vzniku  obou  institucí  však  došlo  vlastně  až  o  šest  měsíců 

později,  tedy  k 1.  únoru  2008.  K tomuto  datu  bylo  nutné  nejen  předat 

všechny příslušné archiválie (viz § 14), ale především mělo dojít k převodu 

zaměstnanců  dosavadních  ministerstev  a  dalších  služeb,  kteří  vykonávali

ty  činnosti,  které  dle  zákona  přešly  na  Archiv  bezpečnostních  složek  (viz

§ 21). Toto přechodné období mělo své hluboké opodstatnění: Ústav a Archiv 

nevznikly na „zelené louce“, ale delimitací movitého i nemovitého majetku

a osob z těch centrálních státních úřadů, mezi něž byla správa dokumentů 

bývalých bezpečnostních složek, jejich zpracovávání a zpřístupňování a další 

činnosti  s tím  související  dosud  rozptýleny.  To  vše  samozřejmě  za  plného 

chodu  zúčastněných  stran.  Navíc  muselo  dojít  k předání  zhruba  17  bkm 

archiválií,  což  představuje  zřejmě  největší  přesun  archiválií  v moderních 

dějinách České, resp. Československé republiky. Již v průběhu legislativního 

procesu bylo varováno před tím, že podobná akce ochromí na řadu měsíců 

vlastní  badatelský  přístup  k uvedeným  materiálům  a  dokumentům  a  že

se  mnohé  může  ztratit.  Nesporným  úspěchem  přípravného  období  je,

že  ani  jedna  z jmenovaných  hrozeb  se  nenaplnila.  Následující  oddíl  2.1 

přibližuje  v chronologickém  přehledu  základní  momenty  náročného 

delimitačního procesu, oddíl 2.2 činnost Odboru archiv bezpečnostních složek 

MV ČR, který byl platformou pozdějšího Archivu i Ústavu.
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2.1 Činnost zmocněnce vlády
a prozatímního ředitele
Archivu bezpečnostních složek

 Červenec 2007

Dne  20.  července  2007  se  konala  na  Ministerstvu  financí schůzka 

zástupců Ministerstva  vnitra,  Ministerstva  obrany  včetně  Vojenského 

zpravodajství,  Ministerstva  spravedlnosti,  Úřadu  pro  zahraniční  styky

a informace a Bezpečnostní informační služby. Náměstek ministra financí 

stanovil, že do 9. srpna 2007 musí být předloženy návrhy rozpočtu, včetně 

nově  vzniklé  kapitoly  státního  rozpočtu.  Předložení  návrhu  za  dosud 

nevytvořenou  kapitolu  Ústavu  pro  studium  totalitních  režimů  garantovalo 

Ministerstvo vnitra. Delimitace finančních prostředků, movitého i nemovitého 

majetku,  systematizovaných  pracovních  míst  a  dalších  položek

od zainteresovaných resortů byla svěřena do rukou meziresortní delimitační 

komise.

Dne  23.  července  2007  proběhlo  jednání  pracovní  skupiny

pro  meziresortní  delimitační  komisi  svolané  ředitelem  Odboru  archiv 

bezpečnostních  složek Ministerstva  vnitra  PhDr.  Pavlem  Žáčkem,  Ph.D.,

které  se  zúčastnili  zástupci  odborů  archiv  bezpečnostních  složek, 

programového  financování,  ekonomického  a  personálního  odboru

z  Ministerstva  vnitra,  hospodářské  správy  Policejního  prezídia  Policie  ČR, 

Úřadu pro zpřístupňování dokumentů i ekonomické sekce Ministerstva obrany, 

Vojenského zpravodajství, Odboru bezpečnosti a krizového řízení Ministerstva 

spravedlnosti,  Odboru  financování  kapitol  státního  rozpočtu  Ministerstva 

financí,  Úřadu pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační 

služby.

Svolavatel objasnil charakter přípravné skupiny a informoval o vzniku 

dvou  organizačních  složek  státu  –  Ústavu  pro  studium  totalitních  režimů

a jemu podřízeného Archivu bezpečnostních složek s tím, že Ústav nebude mít 

ke dni zřízení nejvyšší orgány. Tato situace však neovlivní delimitační proces, 

neboť  Ministerstvo  vnitra  připravilo  vládě  návrh  usnesení  ke  jmenování 

vládního  zmocněnce,  který  by  do  doby  ustavení  řádných  orgánů  konal 

v intencích zákona.

Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů 7



Za hlavní úkoly byla označena potřeba:

a) připravit parametry pro nově vznikající kapitolu státního rozpočtu 

č. 355 na rok 2008 a střednědobý výhled,

b)  připravit  převod  činností  na  vznikající  instituci  podle  zákonem  

stanovených termínů (v případě informačních systémů již k 1. srpnu  

2007),

c)  vytvořit  podmínky  pro  delimitaci  majetku  podle  stanoviska  

Ministerstva financí,

d) prostřednictvím zmocněnce svolat meziresortní delimitační komisi

a připravit podklady pro její první jednání dne 26. 7. 2007.

Výsledné  delimitační  protokoly  bude  oprávněn  signovat  zmocněnec

za obě vznikající organizační složky státu po schválení usnesení vládou.

Dne  25.  července  2007  vláda  ČR přijala  usnesení  č.  852,  kterým 

jmenovala PhDr. Pavla Žáčka, Ph.D., zmocněncem vlády pro organizační 

přípravu  zřízení  a  zabezpečení  řádného  chodu  Ústavu  pro  studium 

totalitních režimů a pro přípravu aplikace zákona č. 181/2007 Sb. Tímto 

aktem byl vytvořen potřebný právní a organizační rámec vzniku obou nových 

institucí. Kromě kompetencí a časové osy delimitačního procesu  vláda dále 

rozhodla o okamžitém vyčlenění finančních prostředků ve výši 5 750 tis. Kč 

na činnost zmocněnce, Rady i ředitele Ústavu a na zahájení činnosti Ústavu

a Archivu bezpečnostních složek, stejně jako na 15 pracovních míst a 3 200 

tis. Kč na činnost sekretariátu zmocněnce z rozpočtové kapitoly Ministerstva 

vnitra na kapitolu č. 355.

Zároveň  uložila  příslušným  ministrům  a  ředitelům  zpravodajských 

služeb  zabezpečit,  aby  činnosti,  převáděné  k 1.  únoru  2008  na  Archiv 

bezpečnostních složek, byly v odpovídajícím rozsahu vykonávány občanskými 

zaměstnanci.

Ještě téhož dne proběhlo na Ministerstvu spravedlnosti první jednání 

o podrobnostech předání archiválií a dokumentů bývalé Správy nápravné 

výchovy z Ministerstva spravedlnosti do Archivu bezpečnostních složek.

Dne  26.  července  2007  v úvodu  prvního  jednání  meziresortní 

delimitační  komise předseda  komise  a  zmocněnec  vlády  členům
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(4  z Ministerstva  vnitra,  1  z Ministerstva  vnitra  – Policejního  prezidia  PČR,

2 z Ministerstva obrany, 1 z Ministerstva obrany – Vojenského zpravodajství,

1 z Ministerstva spravedlnosti,  1 z Úřadu pro zahraniční styky a informace,

1 z Bezpečnostní informační služby; 1 přísedící z Ministerstva financí) sdělil, 

že  odpovědnost  za  naplnění  zákona  –  tj.  zřízení  funkčních  organizačních 

složek státu Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních 

složek – nesou i zainteresovaní ministři či ředitelé, respektive jejich resorty

a  instituce.  Delimitační  proces  navíc  musí  proběhnout  za  „plného  chodu“ 

všech  zúčastněných  institucí  a  za  kontinuálního  plnění  všech  zákony 

stanovených úkolů.

Dne  27.  července  2007

se konalo jednání s bezpečnostním 

ředitelem  a  dalšími  zástupci 

Ministerstva  obrany  a  dále

s  představiteli  Úřadu  pro 

zahraniční  styky  a  informace

o delimitacích.

Téhož dne Český statistický 

úřad přidělil identifikační číslo (IČO) Ústavu pro studium totalitních režimů 

(75112779) i Archivu bezpečnostních složek (75112817).

Dne 30. července 2007 byla zpracována  informace pro Ministerstvo 

financí o  účelu  zřízení  Ústavu  pro  studium  totalitních  režimů  a  Archivu 

bezpečnostních složek, ve které byl stručně zmíněn delimitační proces i fakt, 

že neexistují orgány Ústavu pro studium totalitních režimů.

 Srpen 2007

K     1. srpnu 2007 došlo ke zřízení organizačních složek státu Ústavu   

pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek a vzniku 

samostatné kapitoly státního rozpočtu č. 355, tedy nabytí účinnosti zákona

č. 181/2007 Sb. (s výjimkou některých ustanovení zákona č. 181/2007 Sb., 

které  nabývají  účinnosti  prvním  dnem  sedmého  kalendářního  měsíce 

následujícího po dni vyhlášení – ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a b) a části 

druhé zákona).
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Ministrem vnitra byl  1.  srpna 2007 do funkce  prozatímního ředitele 

Archivu  bezpečnostních  složek jmenován  PhDr.  Pavel  Žáček,  Ph.D.  Tímto 

aktem  se  Dr.  Žáček  stal  trojjedinou  osobou,  ředitelem  Odboru  archiv 

bezpečnostních složek MV (útvar Ministerstva vnitra), prozatímním ředitelem 

Archivu bezpečnostních složek a zmocněncem vlády pro organizační přípravu 

zřízení a zabezpečení řádného chodu Ústavu pro studium totalitních režimů

a pro přípravu aplikace zákona č. 181/2007 Sb. Toto personální řešení výrazně 

usnadnilo  přípravy  vzniku  obou  institucí  při  neexistenci  nejvyššího  orgánu 

Ústavu pro studium totalitních režimů Rady Ústavu. 

Téhož dne byla Česká národní banka požádána o zřízení účtů Ústavu 

pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek.

Zároveň  byly ministru  vnitra,  ministru  spravedlnosti  a  ministryni 

obrany zaslány návrhy smluv pro zabezpečení chodu informačních systémů 

přecházejících k 1. srpnu 2007 do správy Archivu bezpečnostních složek.

Dne  2.  srpna  2007  se  uskutečnilo  další  zasedání  meziresortní 

delimitační komise.  Zmocněnec zúčastněné informoval,  že během jednání

s  náměstkem  ředitele  Úřadu  pro  zahraniční  styky  a  informace  byl  počet 

pracovních míst k delimitaci navýšen na tři (z původního jednoho).

Dne  6.  srpna  2007  se  konalo 

poslední  jednání  meziresortní 

delimitační  komise,  na  němž její 

místopředseda  Ing.  J.  Velíšek  vyjasňoval 

rozpory a prezentoval formu delimitačního 

protokolu.  V  závěru  jednání  zmocněnec 

konstatoval, že dosavadní souhrnný objem 

delimitovaných  finančních  prostředků 

bohužel  není  dostatečnou  základnou

pro zřízení a řádný chod vznikajících organizačních složek státu a že využije 

svého  práva  přenést  rozpory,  které  při  delimitačním  procesu  vznikly, 

k objektivizaci na vyšší úroveň.

Téhož  dne  zmocněnec  vlády  podepsal  delimitační  protokol 

s Ministerstvem  spravedlnosti,  který  se  týkal  finančních  prostředků

na  nakládání  s archivními  materiály  vzniklými  z činnosti  Odboru  vnitřní 

ochrany Sboru nápravné výchovy Ministerstva spravedlnosti ČSR (cca 110 bm) 
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a personálních kádrových spisů  bývalých příslušníků  Odboru vnitřní ochrany 

Sboru nápravné výchovy Ministerstva spravedlnosti ČSR (cca 2 bm).

Podepsán  byl  i  delimitační  protokol  s Bezpečnostní  informační 

službou, která se zavázala předat Archivu bezpečnostních složek jednotliviny 

z dlouhodobé zápůjčky dokumentů z provenience Státní bezpečnosti v rozsahu 

přibližně 2 bm.

Dne  7.  srpna  2007  zmocněnec vlády  podepsal delimitační  protokol 

s Ministerstvem vnitra, na jehož základě byly dnem 1. února 2008 převedeny 

finanční prostředky na 174 systematizovaných pracovních míst z Ministerstva 

vnitra (zejména z Odboru archiv bezpečnostních složek MV) a 24 pracovních 

míst (přepočtený počet 22,25) ze Zařízení služeb pro MV z kapitoly 314 MV

do  kapitoly  č.  355  – Ústav  pro  studium  totalitních  režimů.  K témuž  datu

se Zařízení služeb pro MV zavázalo převést na Archiv bezpečnostních složek 

objekty Na Struze, Kanice a nájemní objekt Pardubice. Delimitační protokol 

mj. také předpokládal revizi a definitivní konkretizaci sbírkových předmětů, 

které  budou  na  Ústav  pro  studium  totalitních  režimů  převedeny  z Muzea 

Policie ČR, a to včetně trojrozměrných předmětů. 

Téhož dne seznámil zmocněnec vlády společně se zástupci Ministerstva 

vnitra  náměstka  ministra  financí  s výsledky delimitačního procesu.  I  přes 

jednorázové rozhodnutí navýšit kapitolu státního rozpočtu č. 355 na 163 000 

tis.  Kč  (na  Radu  Ústavu),  vyjádřil  zmocněnec  vlády  názor,  že  delimitační 

proces ze samotného principu nemohl zajistit potřebné prostředky. Prohlásil, 

že s ohledem na nově,  v průběhu legislativního procesu stanovené činnosti 

(rozšíření  kompetencí  Ústavu  i  na  dobu  nesvobody  1938–1945,  digitalizaci 

archivních  fondů  a  vznik  Archivu  bezpečnostních  složek  jako  druhé 

organizační složky státu) bude nutné uplatnit nadlimitní požadavky.

Dne  8.  srpna  2007  byl  podepsán  delimitační  protokol  s Úřadem

pro zahraniční  styky a informace o převáděných finančních prostředcích, 

včetně nákladů na 3 zaměstnance (kteří ovšem nepřecházeli).

Zároveň  zmocněnec  vlády  signoval  delimitační  protokol 

s Ministerstvem obrany, který k 1. únoru 2008 převedl z resortu Ministerstva 

obrany  na  Ústav  pro  studium  totalitních  režimů  57  systemizovaných  míst 

(včetně  Úřadu  pro  zpřístupňování  dokumentů  MO  ČR).  Bohužel  mezi  nimi 

nebyl  žádný  archivář  či  referent,  který  by  se  až  dosud podílel  na  správě, 

Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů 11



zpřístupňování či lustraci svazkové i spisové agendy vojenské kontrarozvědky 

či zpravodajské správy generálního štábu ČSLA.

Dne 8. srpna 2007 zmocněnec vlády předal odsouhlasené delimitační 

protokoly  (jednalo  se  o  návrhy  delimitačních  protokolů,  které  byly 

vzájemně  odsouhlaseny  z důvodu  nutnosti  návrhu  státního  rozpočtu,

a následně  bylo o konečných delimitacích dále jednáno) s Ministerstvem 

vnitra, Ministerstvem obrany včetně Vojenského zpravodajství, Ministerstvem 

spravedlnosti,  Úřadem  pro  zahraniční  styky  a  informace  a  Bezpečnostní 

informační  službou  o  přesunech  finančních  prostředků  státního  rozpočtu 

České republiky na rok 2008 Ministerstvu financí, aby z nich mohl být sestaven 

základ  kapitoly  státního  rozpočtu  č.  355  –  Ústav  pro  studium  totalitních 

režimů.

Dne 9. srpna 2007 byly zřízeny účty Ústavu pro studium totalitních 

režimů a Archivu bezpečnostních složek u České národní banky.

Dne  24.  srpna  2007  byl  podepsán  delimitační  protokol 

s Ministerstvem vnitra týkající se převodu 15 pracovních míst z kapitoly 314 

Ministerstvo vnitra do kapitoly č. 355 – Ústav pro studium totalitních režimů

a odpovídajících finančních prostředků na rok 2007, dle usnesení vlády č. 852, 

kterým  jmenovala  PhDr.  Pavla  Žáčka,  Ph.D.,  zmocněncem  vlády  pro 

organizační přípravu zřízení a zabezpečení řádného chodu Ústavu pro studium 

totalitních režimů a k přípravě aplikace zákona č. 181/2007 Sb.

Ke konci srpna byly zpracovány podklady pro uplatnění nadlimitních 

požadavků a zaslány Ministerstvu financí.

 Září 2007

Dne 3. září 2007 se  uskutečnilo jednání pracovníků  Odboru archiv 

bezpečnostních  složek  Ministerstva  vnitra  na  Krajském  vojenském 

velitelství  v Praze  Braníku o  realizaci  stavebních  úprav  před  převzetím 

prostor  Archivem  bezpečnostních  složek,  včetně  možnosti  vyklidit  sklady 

v suterénu  a  vyměnit  je  za  jiné  prostory.  Následně  byl  odeslán  dopis 

Ministerstvu obrany iniciující realizaci úprav v objektu Braník, aby bylo možno 

realizovat  převzetí  archiválií  a  dokumentů  bývalé  vojenské kontrarozvědky

a  zpravodajské  správy  generálního  štábu  ČSLA  v souladu  se  zákonem

č. 181/2007 Sb.
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Dne 11.  září  2007  se  uskutečnila  koordinační  schůzka  u  předsedy 

vlády ČR se zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a Ministerstva 

financí,  na  níž  bylo  dohodnuto,  že  schválený  rozpočet  kapitoly  státního 

rozpočtu č.  355 – Ústav pro studium totalitních režimů  pro rok 2008 bude 

v průběhu příštího roku upraven v návaznosti na prokázané náklady související 

s ukončenou  delimitací  systematizovaných  míst,  fyzických  osob  a  majetku 

k zajištění činností vymezených zákonem č. 181/2007 Sb.

V polovině  září  proběhlo  jednání  se  zástupci  Vojenského 

zpravodajství o podobě delimitačního protokolu a harmonogramu předávání 

archiválií a dokumentů.

Dne 21. září  2007 se  konalo  jednání u náměstkyně ministra vnitra

o spolupráci ekonomického úseku MV při vedení účetnictví, správě rozpočtu, 

rozvoji pracovišť Na Struze a Kanice, využití potenciálu územního pracoviště 

Odboru  archiv  bezpečnostních  složek  MV  a  zajištění  ostrahy  objektu 

Havelkova.

 Říjen 2007

Dnem  1.  října  2007  fakticky  vznikl  sekretariát  zmocněnce  vlády

pro  organizační  přípravu,  zřízení  a  zabezpečení  řádného  chodu Ústavu

pro studium totalitních režimů.

Dne 4. října 2007 zmocněnec vlády vystoupil  s přednáškou o vzniku 

Ústavu  pro  studium  totalitních  režimů  a  Archivu  bezpečnostních  složek

na mezinárodní konferenci „Recent 

Past  Dragged  Along“  pořádané 

maďarským  Historickým  archivem 

Státní bezpečnosti.

V průběhu  října  a  listopadu  2007 

probíhala  jednání se  zástupci 

Ministerstva  obrany  i  Vojenského 

zpravodajství  a  Archivem 

bezpečnostních  složek  o delimitacích (zejména   dořešení  personálního 

přechodu zaměstnanců a převodu majetku).

S Ministerstvem obrany (Vojenským zpravodajstvím) probíhala jednání 

o otázce  delimitací,  zejména  převodu  materiálů podle  §  14  zákona
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č.  181/2007  Sb.,  ve  vztahu  k  dohodě  mezi  Ministerstvem  obrany  ČR

a Ministerstvem obrany SR o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před 

zánikem  České  a  Slovenské  Federativní  Republiky,  publikované  sdělením 

Ministerstva zahraničních věcí č. 18/2007 Sb. m. s.

V průběhu října  byla  s ministerstvem vnitra  řešena otázka nájmu, 

jelikož  Ústav  i  Archiv  disponovaly   majetkem  i  personálním  substrátem 

prozatím nedelimitovaným. Nakonec byla podepsána dohoda (zápis) o nájmu 

do doby dokončení delimitací (do konečné účinnosti zákona).

V průběhu  října  2007  až  ledna  2008  probíhaly  aktivní  přípravy

na  samotné  dokončení  delimitací –  příprava  na  pracovně-právní  přechod 

zaměstnanců  a  na  delimitaci  majetku  a  zejména  materiálů  archivního 

charakteru.

 Listopad 2007

Sekretariát  zmocněnce  vlády  připravoval  materiály  pro  úvodní 

zasedání Rady Ústavu. V průběhu celého listopadu byly zpracovávány vnitřní 

předpisy  Rady  Ústavu  (Jednací  řád  Rady  Ústavu,  Organizační  řád  Ústavu, 

Hospodářský  řád  Ústavu),  tedy  předpisy,  které  musí  schválit  Rada  Ústavu 

podle zákona č. 181/2007 Sb.

V průběhu  listopadu  byly  nadále  řešeny  otázky  přechodu 

zaměstnanců a převodu materiálů do Archivu a následně Ústavu ve vztahu 

k zákonu č. 181/2007 Sb. (právě v souvislosti s legislativním procesem zákona 

vyvstaly problematické okruhy některých ustanovení, 

které bylo nutno řešit formou výkladu a dohody všech 

subjektů).

Dne  17.  listopadu  2007  proběhl  v Ústavu

pro studium totalitních režimů Den otevřených dveří; 

úvodní projev pronesl předseda Senátu Parlamentu ČR

MUDr. Přemysl Sobotka.

Při pracovních návštěvách Ústavu národní 

paměti  v Polsku  a  Úřadu  dokumentace

a vyšetřování zločinů komunismu v Rumunsku 

informoval  zmocněnec  vlády  partnerské 
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instituce o vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů a projednal některé 

otázky možné budoucí spolupráce.

 Prosinec 2007

S Ministerstvem  vnitra  byla  probírána  otázka  převodu  osobních 

evidenčních  karet  bývalých  příslušníků  komunistických  bezpečnostních 

složek, která byla následně vyřešena jejich převodem na Archiv za podpory 

kladného stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V průběhu prosince 2007 až ledna 2008 byla  řešena otázka převodu 

materiálů  utajované  povahy. Po  dohodě  s Ministerstvem  vnitra,  Úřadem

pro  zahraniční  styky  a  informace  a  Ministerstvem  obrany  –  Vojenským 

zpravodajstvím byly  následně  převedeny  (a  stále  jsou  převáděny)  všechny 

materiály  uvedené  v  §  14  zákona  č.  181/2007  Sb.,  vyjma  materiálů 

označených  stupněm  utajení,  které  instituce  nadále  potřebují  podle

§ 14 odst. 2 zákona č. 181 /2007 Sb.

Dne 5. prosince 2007 bylo Senátem Parlamentu ČR řádně zvoleno šest 

členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů ve složení:

Mgr. Patrik Benda

Čestmír Čejka

Ing. Ivan Dejmal †

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.

MUDr. Naděžda Kavalírová

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Na prvním jednání Rady Ústavu dne 13. prosince 2007 byla  zvolena 

za předsedkyni Rady Ústavu MUDr. Naděžda Kavalírová a za místopředsedu 

Rady Ústavu Ing. Ivan Dejmal.

Na  druhém  zasedání  Rady  Ústavu  konaném  dne  18.  prosince  2007

byl  jmenován  prvním  ředitelem  Ústavu  PhDr.  Pavel  Žáček,  Ph.D.

Jmenování ředitele Ústavu bylo schváleno k datu 1. ledna 2008. Tímto dnem 
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se  Dr.  Žáček  vzdal  funkce  ředitele  Odboru  archiv  bezpečnostních  složek 

Ministerstva  vnitra  (do  doby  konečného  přechodu  zaměstnanců  a  zrušení 

útvaru  na  Ministerstvu  vnitra  byl  do  této  funkce  jmenován  Mgr.  Miroslav 

Urbánek). Jmenováním ředitele Ústavu pozbyla fakticky platnost zmocněnce 

vlády, jelikož Ústav i Archiv byly konstituovány a zřízeny. Počáteční přípravná 

fáze byla zakončena.

Informace o činnosti v lednu a únoru 2008 jsou uváděny v této výroční 

zprávě s cílem objasnit splnění úkolů delimitace dle zákona č. 181/2007 Sb.

 Leden 2008

V průběhu  ledna  2008  byly  finalizovány  přípravy  na  přechod 

zaměstnanců  do Archivu a následně  Ústavu. Přechod byl projednáván po 

formální  stránce  s Ministerstvem  práce  a  sociálních  věcí  a  též  se  všemi 

zainteresovanými subjekty.

Na  dalším  zasedání  Rady  Ústavu  konané  dne  7.  ledna  2008  byl 

schválen Organizační řád Ústavu a projednán návrh na jmenování ředitele 

Archivu,  Mgr.  Martina  Pulce (jednalo  se  o  dočasné  jmenování  ředitele 

Archivu, především z důvodu nutnosti započetí pracovně-právních vztahů).

Dále byla v průběhu ledna 2008 provedena dle ustanovení v § 29 a § 30 

zákona  č. 563/1991 Sb.,  o účetnictví,  ve  znění  pozdějších  předpisů 

mimořádná  inventarizace  majetku  a  zásob.  Předmětem  mimořádné 

inventarizace  bylo  zjištění  skutečného  stavu  majetku  a  zásob,  který  byl

k 31.  lednu  2008  delimitován  na  Ústav  (Archiv),  záznam tohoto  stavu  do 

inventurních  soupisů,  vyčíslení  rozdílů  mezi  skutečným  a  účetním  stavem

a objasnění příčin rozdílů.

Připraveny  a  vydány  byly  interní  předpisy  Ústavu  a  Archivu,  nutné 

k zajištění činností obou organizačních složek státu dle platných zákonných 

norem.

Na zasedání Rady Ústavu konaném dne 21. ledna 2008 Rada Ústavu 

projednala  jmenování  nového  ředitele  Archivu  PhDr.  Ladislava 

Bukovszkého a schválila další interní předpisy Ústavu.
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Po  provedené  inventarizaci  k 31.  lednu  2008  došlo  k podpisu 

předávacích protokolů týkajících se movitého a nemovitého majetku se všemi 

zainteresovanými partnery. Dále byly mezi Ústavem (Archivem) a jednotlivými 

resorty zpracovány a podepsány změny o příslušnosti hospodařit  s movitým

a  nemovitým  majetkem,  který  byl  v rámci  delimitací  na  Ústav  (Archiv) 

převeden.

Dne 31. ledna 2008 byl podepsán delimitační protokol k převodu počtu 

systemizovaných  míst  a  rozpočtových  prostředků  na  11  měsíců  roku  2008

a protokol předávaného movitého a nemovitého majetku Ministerstva obrany 

mezi Ministerstvem obrany a Ústavem  pro studium totalitních režimů, tedy 

z kapitoly č. 307 – Ministerstvo obrany do kapitoly č. 355 – Ústav pro studium 

totalitních režimů.

Posledního  lednového  dne roku  2008  byl  také  podepsán delimitační 

protokol  k převodu  písemností  Odboru  vnitřní  ochrany  Sboru  nápravné 

výchovy  Ministerstva  spravedlnosti  ČSR,  personálních  (kádrových)  spisů 

příslušníků tohoto útvaru a tomu odpovídající objem rozpočtových prostředků 

na  rok  2008  mezi  Ministerstvem  spravedlnosti  a  Ústavem  pro  studium 

totalitních  režimů,  tedy  z kapitoly  č.  336  –  Ministerstvo  spravedlnosti

do kapitoly č. 355 – Ústav pro studium totalitních režimů.

Téhož dne byl podepsán  Zápis o předání a převzetí archiválií mezi 

Odborem  archiv  bezpečnostních  složek  Ministerstva  vnitra  a  Archivem 

bezpečnostních  složek,  kterým  byly  převedeny  archiválie  a  dokumenty 

bezpečnostních složek z resortu Ministerstva vnitra. Dokument před podpisem 

schválil  ředitel  Odboru archivní  správy a spisové služby Ministerstva vnitra 

PhDr.  Vácslav Babička. Jednalo  se o předání  největšího množství  archiválií

a  dokumentů  v naší  moderní  historii  (včetně  archiválií  a  dokumentů 

předaných  Úřadem  pro  zahraniční  styky  a  informace  a  Bezpečnostní 

informační službou), cca 17 bkm. 

K 1. únoru 2008 vstoupil v účinnost v celém rozsahu zákon 

č. 181/2007 Sb. a Ústav i Archiv byly komplexně konstituovány. 
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 Únor 2008

Dne 7. února 2008, s účinností od 1. února 2008, byl podepsán  Zápis

o postupu při  převodu evidenčních a registračních pomůcek, archivních 

fondů,  včetně  agenturních,  operativních,  vyšetřovacích  a  kádrových 

svazků nebo spisů, archivních sbírek i jednotlivých archiválií a dokumentů 

vzniklých  činností  bezpečnostních  složek  a  Komunistické  strany 

Československa a organizací Národní fronty působících v těchto složkách 

v období od 4. dubna 1945 do 15. února 1990 a jejich hospodaření, kterým 

Archiv bezpečnostních složek převzal archiválie a dokumenty od Ministerstva 

obrany – Vojenského zpravodajství. Zároveň byl stvrzen časový harmonogram 

úplného  převzetí  archivní  agendy,  schválený  Radou  Ústavu  pro  studium 

totalitních  režimů,  zejména  rozdělení  svazkové  a  spisové  agendy  podle 

předmětného data (tj. 15. 2. 1990).

Dne  21.  února  2008  ministr  vnitra  signoval  souhrnný  delimitační 

protokol převodu  počtu  systemizovaných  pracovních  míst,  rozpočtových 

prostředků,  movitého  a  nemovitého  majetku,  archiválií  a  spisové  agendy 

z kapitoly č. 314 – Ministerstvo vnitra na kapitolu č. 355 – Ústav pro studium 

totalitních  režimů.  Výše  uvedený  souhrnný  delimitační  protokol  podepsali 

ředitel  Ústavu  pro  studium  totalitních  režimů  a  ředitel  Archivu 

bezpečnostních  složek  se  svým  jednostranným  vyjádřením.  Jednostranné 

vyjádření  k souhrnnému  delimitačnímu  protokolu  bylo  podepsáno

dne 27. 6. 2008, ve kterém ředitelé Ústavu pro studium totalitních režimů

a Archivu bezpečnostních složek souhrnný  delimitační  protokol  akceptovali 

s tím, že měli výhrady pouze k příloze č. 31 protokolu „Seznam pracovníků 

převáděných z OABS“, s ohledem na ustanovení § 21 zákona č. 181/2007 Sb., 

zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů  a o Archivu bezpečnostních 

složek a o změně některých zákonů.  
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2.2 Činnost Odboru archiv bezpečnostních
složek Ministerstva vnitra ČR

V neposlední řadě je nutné stručně zmínit přípravné práce realizované 

v průběhu  roku  2007  v rámci  Odboru  archiv  bezpečnostních  složek 

Ministerstva  vnitra  (projekt  „Otevřená  minulost“).  Na  základě  dohody 

ministra  vnitra  MUDr.  Mgr.  Ivana  Langera  a  policejního  prezidenta

plk.  Mgr.  Oldřicha  Martinů  byli  ve  dvou  skupinách  převedeni  občanští 

zaměstnanci z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Služby 

kriminální  policie  a  vyšetřování  PČR k Ministerstvu  vnitra  a  dále  pokynem 

ministra vnitra č. 7/2007 zahájena delimitace archiválií a dokumentů hlavní 

správy rozvědky (I. správa SNB) z Úřadu pro zahraniční styky a informaci zpět 

původci – na Odbor archiv bezpečnostních složek MV. Pracovníci uvedeného 

odboru naopak v rámci delimitačního procesu předali Správnímu archivu MV 

archivní materiály a písemnosti z období po roce 1991.

Vlastní  činnost  archivu  nebyla  přitom  delimitací  nijak  omezena, 

naopak  podařilo  se  za „plného chodu“ modernizovat  badatelnu  v pražském 

objektu  Na  Struze  i  nově  vybudovat  badatelnu  v Brně-Kanicích,  provést 

strukturovanou kabeláž  a  některé z dlouho plánovaných oprav. Kromě  toho 

byla  realizována  řada  osvětových  akcí  (návštěvy  představitelů  veřejného 

života,  přednášky  atd.).  Jedním  ze zásadních  výstupů  bylo  i  nulté  číslo 

historického časopisu Paměť a dějiny. I přes značné množství úkolů nad rámec 

standardního úředního výkonu byli archiváři schopni reagovat i na narůstající 

zájem  odborné  i  laické  veřejnosti  o  archiválie  předlistopadových 

bezpečnostních složek (zejména Státní bezpečnosti), jak dokládá následující 

tabulka.

Nárůst předkládání svazkové agendy StB badatelům

v letech 2004–2007

Počet svazků Počet mikrofiší Počet arch. čísel
2007 5906 1917 2256
2006 3544 404 1592
2005 1574 437
2004 769 0
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Odbor archiv bezpečnostních složek MV vyřídil  v minulém roce 1259 

písemných požadavků na zpřístupnění archivních materiálů podle archivního 

zákona,  537  dalších  přímých  požadavků  z jednotlivých  badatelen  (celkem 

k 2101  osobám).  Soudům  bylo  navíc  zapůjčeno  143  svazků  a  118  fiší. 

Badatelny odboru přijaly 1825 badatelských návštěv, včetně  630 z úředních 

důvodů (Národní bezpečnostní úřad, právní odbor MV, bezpečnostní odbor MV, 

Úřad dokumentace a vyšetřování, Bezpečnostní informační služba, Úřad pro 

zahraniční styky a informace aj.). Celkem bylo badatelům předloženo téměř 

30 000 svazků, kartonů či digitalizovaných materiálů.

V rámci  projektu  Ministerstva  vnitra  se  dále  podařilo  převést

do  elektronické  podoby  „Evidenci  zájmových  osob  Státní  bezpečnosti“ 

v rozsahu 890 000 evidenčních karet, čímž  byl zahájen a poprvé vyzkoušen 

technologicky  i  časově  náročný  úkol  digitalizovat  archivní  sbírky  a  fondy

(viz § 4 písm. d) zákona). Ústavu pro studium totalitních režimů  i  Archivu 

bezpečnostních  složek  také  výrazně  napomohlo  rozhodnutí  ministra  vnitra

o využití budovy bývalého Ministerstva informatiky, bez níž by nebylo možné 

zahájit jakoukoliv smysluplnou činnost.
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3. Postavení, působnost a struktura Ústavu

Ústav  pro  studium  totalitních  režimů  má  postavení  samostatné 

organizační  složky státu,  do jejíž  činnosti  lze  zasahovat pouze na základě 

zákona. Ústav je účetní jednotkou. Činnost Ústavu je hrazena ze samostatné 

kapitoly státního rozpočtu (rozpočtová kapitola č. 355).

Nejvyšším  orgánem  Ústavu  pro  studium  totalitních  režimů  je  Rada

a dalším orgánem ze zákona je ředitel Ústavu pro studium totalitních 

režimů.

Působnost  Ústavu  pro  studium  totalitních  režimů  je  dána  jeho  

zákonnými úkoly. Ústav pro studium totalitních režimů:

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,

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
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a  dalšími  institucemi  za  účelem  výměny  informací  a  zkušeností 

v odborných otázkách,

h) spolupracuje  se  zahraničními  institucemi  nebo  osobami,  které  mají 

obdobné zaměření.

Organizační struktura Ústavu pro studium totalitních režimů

Organizační  struktura  Ústavu  pro  studium  totalitních  režimů  je  dána 

povinnostmi  předepsanými  právním  řádem  České  republiky  (samostatné 

postavení a přímá podřízenost bezpečnostního ředitele a interního auditora 

řediteli  Ústavu)  a  specifikou  činností  celé  instituce  se  zaměřením  na  co 

nejefektivnější a optimální členění. 

Ústav  pro  studium  totalitních  režimů  se  člení  na  úsek  zkoumání 

totalitních  režimů  a  ediční  činnosti,  úsek  pro  ekonomiku,  provoz

a  informatiku,  řízené  příslušnými  náměstky,  kancelář  Ústavu,  řízenou 

ředitelem kanceláře, a odbory, řízené příslušnými řediteli odborů, a to Odbor 

zkoumání  totalitních  režimů,  Odbor  ediční,  Odbor  ekonomiky  a  provozu

a Odbor informatiky a digitalizace. Dále se Ústav člení na oddělení a skupiny. 

Přímé  řídící  působnosti  ředitele  Ústavu  pro  studium  totalitních  režimů 

podléhají náměstci ředitele Ústavu, ředitel kanceláře, bezpečnostní ředitel

a  interní  auditor.  Přímé  řídící  působnosti  1.  náměstka  ředitele  Ústavu 

podléhají  ředitel  Odboru  zkoumání  totalitních  režimů  a  ředitel  Odboru 

edičního. Přímé řídící působnosti náměstka ředitele Ústavu pro ekonomiku, 
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provoz a informatiku podléhají ředitel Odboru ekonomiky a provozu a ředitel 

Odboru  informatiky  a  digitalizace  a  skupina  sekretariát  náměstka  ředitele 

Ústavu pro ekonomiku, provoz a informatiku.

4. Postavení, působnost a struktura Archivu

Archiv bezpečnostních složek spravuje archiválie jako součást národního 

kulturního  dědictví,  plní  funkce  správní,  informační,  vědecké  a  kulturní.

Jeho  hlavní  úkoly  v procesu  vyrovnání  se  s následky  totalitních

a autoritativních režimů 20. století mají širokou škálu.

Archiv  bezpečnostních  složek  podobně  jako  jiné  veřejné  archivy 

zabezpečuje  všestrannou  péči  o  archiválie,  jejich  odborné  a  vědecké 

zpracování a zpřístupňování, jakož i využívaní k vědeckým a jiným účelům. 

Péčí  o  archiválie se rozumí shromaždování archiválií  v archivech, přebíraní 

archiválií  od  jiných  původců  nebo  nabývání  od  jejich  vlastníků,  jejich 

ochrana, bezpečné ukládání a evidence.

Archiv  bezpečnostních  složek  od  1.  2.  2008  plnohodnotně  vykonává 

zákonem stanovené úkoly. Je zařazen do sítě státních veřejných archivů České 

republiky.

Úkoly Archivu bezpečnostních složek spočívají v:

a) zpřístupňovaní  a  zveřejnění  dokumentů  a  archiválií 

bezpečnostních  složek  podle  zákona  o  zpřístupnění  svazků 

vzniklých činností StB a podle zákona o archivnictví a spisové 

službě,

b) zabezpečení  přístupu  k dokumentům  a  archiváliím

a poskytování  nezbytné pomoci a informací státním orgánům 

příslušným  k bezpečnostnímu  řízení,  k šetření  podle  zákona

o ochraně  utajovaných informací,  zpravodajským službám ČR 

k plnění  jejich  úkolů  a  orgánům  činným  v trestním  řízení

pro účely trestního řízení,

c) umožnění,  za  podmínek  stanovených  zákonem o  archivnictví

a spisové službě, nahlížet do archiválií,

d) vyhledávání  dokumentů  v uložených  archiváliích  pro  potřeby 

státních orgánů a územních samosprávních celků, právnických

i fyzických  osob  a  pořizovaní  kopií  a  opisů  z nich
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pro  rozhodování  ve správních  věcech  v oblasti  archivnictví

a spisové služby.

Převod činností, na kterých se dle zákonů  podílí  Archiv bezpečnostních 

složek:

 zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,

 zákon  č.  412/2005  Sb.,  o  ochraně  utajovaných  informací

a o bezpečnostní způsobilosti, 

 zákon  č.  451/1991  Sb.,  kterým  se  stanoví  některé  další 

předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech,

 zákon  č.  279/1992  Sb.,  o  některých  dalších předpokladech

pro  výkon  některých  funkcí   obsazovaných  ustanovením  nebo 

jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru 

nápravné výchovy České republiky,

 zákon  č.  255/1946  Sb.,  o  příslušnících  československé  armády 

v zahraničí, 

 zákon  č.  357/2005  Sb.,  o  ocenění  účastníků  národního  boje

za  vznik  a  osvobození  Československa  a  některých  pozůstalých

po nich.

Organizační struktura Archivu bezpečnostních složek
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Ředitel Archivu

Odbor operativních 
svazků a vyšetřovacích 
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fondů FMV a StB
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Archivní  fondy  delimitované  Archivu  bezpečnostních 

složek

Ministerstvo vnitra

Úřad pro zahraniční styky a informace

Ministerstvo obrany - Vojenské zpravodajství

Bezpečnostní informační služba

Název archivního fondu Operativní svazky (bm) Množství archiválií (bm)

Jednotliviny StB 2

Ministerstvo spravedlnosti - Vězeňská služba

Název archivního fondu Operativní svazky (bm) Množství archiválií (bm)

OVO - S SNV 17 76
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Název 
archivního 
fondu

Počet kartonů
Počet 
mikrofiší 
(ks)

Počet 
svazků (ks)

Množství 
archiválií 
(bm) 

Bezpečnostní 
archiv MV 141575 283701 17000 

Název archivního 
fondu

Operativní 
svazky (ks)

Počet 
mikrofiší 
(ks)

Spisový 
fond (bm)

Množství 
archiválií 
(bm)

I. správa SNB 19835 201934 106 604

Název archivního 
fondu

Operativní 
svazky 
(bm)

Mikrofišové 
kopie (bm)

Spisový 
fond (bm)

Množství 
archiválií 
(bm)

III. správa SNB 115 19 55

ZSGŠ 283 1 106

Celkem 579
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ABS převzal také 468 pytlů 

dokumentů VKR.

Budova Archivu v Kanicích u Brna.

5. Ekonomické ukazatele

Následující tabulky dokumentují plnění závazných ukazatelů  kapitoly 

č.  355 –  Ústav  pro  studium  totalitních  režimů  –  za  rok  2007  rozpočet

po  změnách,  skutečnost  k  31. prosinci  2007  a procento  plnění  k rozpočtu

po změnách:

Souhrnný ukazatel

Celkové příjmy kapitoly 0 0,16 116%

Celkové výdaje kapitoly 8 950 8 906,23 99,51%

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní
 platby za provedenou práci 2.449 2.449 100%

        platy zaměstnanců 1.205 1.205 100%

        ostatní platby za provedenou práci 1.244 1.244 100%
 Povinné pojistné placené 
 zaměstnavatelem 727 727 100%

 Převod fondu kulturních
 a sociálních potřeb 24 23,99 99,96

%
 Platy zaměstnanců ve státní správě 1.205 1.205 100%
 Platy představitelů státní moci 
 a některých orgánů 364 364 100%
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Specifické ukazatele

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů
ÚSTR celkem 8.950 8 906,23 99,51 %

Příjmy

Rok
2007

Ukazatel
rozpočet po změnách Skutečnost

tis. Kč
Příjmy kapitoly 

celkem 0 0,16

Jedná se o příjmy za úroky u účtů  vedených u České národní banky

pro mimorozpočtové zdroje.

Výdaje

Rozpočtovým opatřením byly v roce 2007 převedeny z kapitoly č. 314 – 

MV ČR – do nově vzniklé kapitoly č. 355 – Ústav pro studium totalitních režimů 

– finanční prostředky  v celkové výši 8 950 tis. Kč. Tyto finanční prostředky 

byly použity k zajištění přípravných prací nově vzniklých organizačních složek 

státu. Struktura výdajů je blíže specifikována v následujících ukazatelích.

Pozornost  je  zaměřena  zejména  na  tři  klíčové  oblasti  –  platy

a související výdaje, ostatní běžné výdaje a kapitálové výdaje. 
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Položková skladba kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních 
režimů

Polož 
-ka Název

Rozpočet
po změnách

v Kč
Skutečnost

v Kč
Index
v %

 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 948 000,00 6 904 204,64  
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 205 000,00 1 204 295,00 99,94%
5021 Ostatní osobní výdaje 880 000,00 836 800,00 95,09%

5022 Platy představitelů státní moci a 
některých orgánů 364 000,00 133 500,00 36,68%

5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení 
a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti 540 000,00 436 934,00 80,91%

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění 187 000,00 151 231,00 80,87%

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 91 000,00 90 569,50 99,53%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 201 000,00 2 200 662,57 99,98%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 362 032,00 341 277,17 94,27%
5142 Realizované kurzové ztráty 6 000,00 5 959,91 99,33%
5161 Služby pošt 7 000,00 1 462,00 20,89%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35 000,00 0,00 0,00%
5163 Služby peněžních ústavů 2 500,00 1 980,53 79,22%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 265 362,50 208 923,00 78,73%
5167 Služby školení a vzdělávání 4 105,50 4 105,50 100,00%
5169 Nákup ostatních služeb 166 500,00 43 947,60 26,39%
5172 Programové vybavení 122 500,00 122 294,00 99,83%
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 410 000,00 327 486,36 79,87%
5175 Pohoštění 75 000,00 62 588,50 83,45%

5342 Převody fondu kulturních a sociálních 
potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 24 000,00 23 984,00 99,93%

5346 Převody do fondů organizačních složek 
státu 0,00 706 204,00  

 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 002 000,00 2 002 000,00 100,00%
6111 Programové vybavení 389 992,75 389 992,75 100,00%
6122 Stroje, přístroje a zařízení 97 818,00 97 818,00 100,00%
6125 Výpočetní technika 1 514 189,25 1 434 549,50 94,74%

6361 Investiční převody do rezervního fondu 
organizačních složek státu 0,00 79 639,75  

Celkem  8 950 000,00 8 906 204,64 99,51%

Platy a související výdaje

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 účetně 

je vykazován v rámci běžných výdajů.

Senátem  Parlamentu  České  republiky  bylo  v prosinci  2007  oproti 

předpokladu z října 2007, ze kterého se vycházelo při požadavku finančních 

prostředků  při  delimitaci,  zvoleno  pouze šest  členů  Rady,  což  se  promítlo 
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do čerpání  finančních  prostředků  rozpočtu  pro  rok  2007  v položce  Platy 

představitelů státní moci a některých orgánů.

Rozpočet  po  změnách  ve  výši  3 176 tis. Kč  byl  vyčerpán  částkou

2 762,76 tis. Kč na 74,35 %. 

Ukazatel

Rok
2007

Rozpočet Skutečnost Převod do RF
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

Výdaje na platy a OPPP 2 449,00 2 174,59 274,41
          Platy zaměstnanců 1 205,00 1 204,29 0,71
          OPPP 1 244,00 970,30 273,70
Pojistné placené 
zaměstnavatelem 727,00 588,17 138,83

Převod do FKSP 24,00 23,98
Výdaje na platy a OPPP 
včetně příslušenství, bez 
FKSP

3 176,00 2 762,76 413,24

Výdaje na platy a OPPP 
včetně příslušenství a FKSP 3 200,00 2 786,74 413,24

Nevyčerpaná částka ve výši 413,24 tis. Kč byla převedena do rezervního 
fondu.

Běžné výdaje

Rozpočet  po  změnách  ve  výši  3 748 tis. Kč  byl  čerpán  částkou

3 411,24 tis. Kč, tj. čerpání na 91,01 %.

Rozpočtované  prostředky  na  běžné  výdaje  byly  použity  zejména

na  nákup  drobného  hmotného  dlouhodobého  majetku,  nákup 

materiálu, odborných  publikací,  periodik  a knih,  za  služby  pošt,  peněžních 

ústavů,  služby  konzultační,  poradenské  a právní,  služby  školení 

a vzdělávání, ostatní služby, na výdaje v souvislosti s nákupem programového 

vybavení, na cestovné a nákup pohoštění.
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Rok
2007

Ukazatel Rozpočet Skutečnost Převod do 
RF

tis. Kč tis. Kč tis. Kč
Běžné výdaje kapitoly 
celkem 3 748,00 3 411,26 293,00

Nákup materiálu 2 654,03 2 632,51 20,00
Nákup drobného 
hmotného 
dlouhodobého majetku

2 201,00 2 200,66  

Odborné publikace a 
tisk 91,00 90,57  

Ostatní materiál 362,03 341,28 20,00
Úroky a ostatní finanční 
výdaje 6,00 5,96  

Realizované kurzové 
ztráty 6,00 5,96  

Nákup služeb 480,47 260,42 192,00
Služby pošt 7,00 1,46 5,00
Služby telekomunikací 
a radiokomunikací

35,00 0,00 35,00

Služby peněžních 
ústavů 2,50 1,98  

Konzultační, 
poradenské a právní 
služby

265,36 208,92 57,00

Služby školení a 
vzdělávání 4,11 4,11  

Nákup ostatních služeb 166,50 43,95 95,00
Ostatní nákupy 607,50 512,37 81,00

Programové vybavení 122,50 122,29  
Cestovné (tuzemské i 
zahraniční) 410,00 327,49 69,00

Pohoštění 75,00 62,59 12,00

Nevyčerpaná částka ve výši 293 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

Kapitálové výdaje

V rozpočtovém  opatření  č.  1  v kapitole  č.  355  –  ÚSTR  ze  dne

26. 9. 2007 zaevidovalo MF ČR pro kapitolu č. 355 – ÚSTR program č. 155 010 

„Rozvoj  a  obnova  materiálně-technické  základny  Ústavu  pro  studium 

totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek“ a jeden jeho podprogram 

č. 155 011 se stejným názvem, v rámci kterého se v roce 2007 realizovaly 

výdaje  na  zakoupení  softwaru  pro zabezpečení  vedení  účetnictví

a zpracovávání čtvrtletních, respektive závěrečných ročních výkazů,  nákup 
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výstavního  fundusu,  který  slouží  k prezentaci  činnosti  Ústavu  pro  studium 

totalitních režimů  a Archivu bezpečnostní  složek,  a  majetku ICT nutného 

k zajištění přípravných prací nově vzniklých organizačních složek státu. 

Rozpočet  po  změnách  ve  výši  2  002 tis. Kč  byl  čerpán  částkou 

1,922,36 tis. Kč, tj. čerpání na 96,02 %.

 
Rok
2007

Ukazatel Rozpočet Skutečnost Převod do RF
tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Kapitálové výdaje 
kapitoly celkem 2 002,00 1 922,36 79,64

Hmotný majetek 1 612,01 1 532,37 79,64
Nehmotný majetek 389,99 389,99 0,00

Programové 
financování celkem 0,00 0,00 0,00

Neinvestiční výdaje 0,00  0,00

Nevyčerpaná částka ve výši 79,64 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

Převod do rezervního fondu

Ústav  pro  studium  totalitních  režimů  v roce  2007  převedl

dle  ustanovení  § 47  zákona  č. 218/2000 Sb.,  o rozpočtových  pravidlech 

a o změně  některých  souvisejících  zákonů  (rozpočtová  pravidla),  ve  znění 

pozdějších  předpisů,  do  rezervního  fondu  prostředky  ve  výši  786 tis. Kč. 

Následující tabulka dokumentuje skladbu převedených prostředků do RF.

Položka Název a náplň
Převod

do rezervního 
fondu v Kč

 BĚŽNÉ VÝDAJE 706.240,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 704,00
5021 Ostatní osobní výdaje 43.200,00

5022
Platy představitelů státní moci a některých 
orgánů 230.500,00

5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 103.067,00

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 35.769,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20.000,00
5161 Služby pošt 5.000,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35.000,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 57.000,00
5169 Nákup ostatních služeb 95.000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 69.000,00
5175 Pohoštění 12.000,00

 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 79.639,75
6125 Výpočetní technika 79.639,75

Celkem  785.879,75
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Inventarizace majetku a závazků
 
Kapitola č. 355 – Ústav pro studium totalitních režimů  inventarizací 

zjistila  skutečný  stav  veškerého  majetku  a  závazků  a  ověřila,  že  zjištěný 

skutečný  stav odpovídal  stavu majetku a závazků  v účetnictví  a  že nebyly 

dány důvody pro účtování o položkách podle § 25 odst. 2 zákona č. 563/1991 

Sb.,  o  účetnictví  v platném  znění.  Inventarizací  majetku  nebyly  zjištěny 

žádné inventarizační rozdíly.

Za  velmi  důležitý  krok  v  transparentnosti  ekonomických  procesů

a  kvality  vedení  majetkového  účetnictví  považuje  vedení  Ústavu  zavedení 

elektronické evidence majetku prostřednictvím čárových kódů.

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Název položky Účet
Poč. stav
v tis. Kč

Stav k 31.12.
v tis. Kč

Software 13 0 389,99
Drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek 18 0 122,29
Celkem   512,28

Dlouhodobý hmotný majetek 

Název položky Účet
Poč. stav
v tis. Kč

Stav k 31.12.
v tis. Kč

Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 22 0 1.532,37
Drobný dlouhodobý hmotný 
majetek 28 0 2.200,66
Celkem   3.733,03

Pohledávky

V kapitole  č.  355  –  Ústav  pro  studium  totalitních  režimů  nebyly 
k 31.12.2007 vykazovány žádné pohledávky.

Závazky 

K 31.  12.  2007  byly  v kapitole  355  –  Ústav  pro  studium totalitních 

režimů vykazované závazky vzniklé z pracovně–právních vztahů v celkové výši 

1 020,53 tis. Kč, které jsou podrobně specifikovány v následující tabulce:
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Krátkodobé závazky

Název položky Účet
Poč. stav
v tis. Kč

Stav k 31.12.
v tis. Kč

Zaměstnanci 331 0 16,74
Závazky ze soc. zabezpečení
a zdrav. pojištění 336 0 328,67
Ostatní přímé daně 342 0 141,4
Jiné závazky 379 0 533,72
Celkem   0 1020,53

Krátkodobé  závazky  vycházejí  z  předpisu  mezd  za  prosinec  2007.  Výše 

uvedené krátkodobé závazky byly uhrazeny v lednu 2008.

Shrnutí 

Finanční  prostředky  ze  státního  rozpočtu  byly   na  práce  spojené

s  organizační  přípravou  zřízení  a  zabezpečení  řádného  chodu  Ústavu

pro studium totalitních režimů  a Archivu bezpečnostních složek vynaloženy 

hospodárně  a  efektivně,  což  může  dokázat  rozpis  čerpání  finančních 

prostředků z jednotlivých rozpočtových položek.

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  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  zákonem

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích ve znění pozdějších předpisů.

Upravený  rozpočet  výdajů  nebyl  v žádné  oblasti  překročen

a nevyčerpané finanční prostředky státního rozpočtu ve výši 786 tis. Kč byly 

v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů, převedeny do rezervního fondu kapitoly 355 

Ústav pro studium totalitních režimů s tím, že bylo plánováno jejich použití 

pro rok 2008.
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