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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. 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), kde 

Archiv je správním úřadem, který 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 se v roce 2021 řídilo zejména zákonem  

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

(tzv. rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001Sb., o finanční 

kontrole, zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

 

 

Plnění závazných ukazatelů 

 

V souvislosti s epidemiologickou situací a ochrannými opatřeními nastavenými vedením 

Ústavu byl i v roce 2021 řešen systém řídící kontroly elektronicky. V průběhu roku nedošlo k 

úpravám závazných ukazatelů schváleného rozpočtu. 

Následující tabulka dokumentuje plnění závazných ukazatelů kapitoly 355 Ústav pro studium 

totalitních režimů za rok 2021 - schválený rozpočet, rozpočet po změnách, skutečnost 

k 31. prosinci 2021 a procento plnění k rozpočtu po změnách: 
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Kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů 
                                                                                                                                                                                                                                                        

                                  v tis. Kč 

Ukazatele 
Rozpočet 2021 Konečný 

rozpočet 
2021 

Skutečnost % 
plnění Schválený po změnách 

  1 2 3 4 5=4:2 

       Příjmy celkem 0,00 0,00 0,00 899,00 0,00 
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 
celkem 0,00 0,00 0,00 899,00 0,00 
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné 
zemědělské politiky celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
příjmy z prostředků finančních mechanismů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté 
transfery celkem 0,00 0,00 0,00 899,00 0,00 

Výdaje celkem 182 870,00 189 810,00 228 754,00 198 080,00 104,36 
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů OSS Ústavu pro 
studium totalitních režimů 96 073,00 105 351,00 116 995,00 108 165,00 102,67 
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu 
bezpečnostních složek 86 798,00 84 459,00 111 759,00 89 915,00 106,46 
Průřezové ukazatele 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 112 004,00 116 203,00 117 262,00 115 262,00 99,19 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 37 588,00 38 608,00 39 901,00 38 260,00 99,10 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 2 158,00 2 217,00 2 299,00 2 129,00 96,03 
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma 
zaměstnanců na služebních místech 76 426,00 79 434,00 80 112,00 79 612,00 100,22 
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o 
státní službě 31 481,00 31 481,00 30 457,00 30 457,00 96,75 
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně 
programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních 
programů 0,00 6 939,00 7 059,00 6 935,00 99,94 
v tom: ze státního rozpočtu celkem 0,00 6 939,00 7 059,00 6 935,00 99,94 
               účelová podpora celkem 0,00 6 939,00 7 059,00 6 935,00 99,94 
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, 
vývoje a inovací 0,00 5 465,00 5 473,00 5 452,00 99,76 
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu 
Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 v tom: ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
             podíl rozpočtu Evropské unie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo 
částečně financovány z prostředků finančních 
mechanismů celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výdaje vedené v informačním systému programového 
financování EDS/SMVS celkem 3 500,00 3 500,00 29 650,00 6 670,00 190,57 
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Příjmy   
Kapitola 355 měla v položkách skupiny 2 příjmy ve výši 894,67 tis. Kč, které kapitola během 

roku 2021 obdržela, odvedla do státního rozpočtu. Tyto příjmy tvořily poplatky v badatelnách 

za vyhotovení kopií, příjmy z prodeje publikací a dále například příjmy z pronájmu 

nebytového prostoru objektu Braník a příjmy z pronájmu pozemku. V roce 2021 neměla 

kapitola žádné příjmy v položkách skupiny 3, v položkách skupiny 4 vykázala kapitola příjmy 

ve výši 4,82 tis. Kč.   

Celkové příjmy za OSS Ústavu činily 600,75 tis. Kč, Archiv vykázal příjmy ve výši 298,74 

tis. Kč. Kapitola 355 vykázala za rok 2021 příjmy v celkové výši 899, 49 tis. Kč. 

 

Kapitola 355 - Celkový přehled příjmů v roce 2021 (tis. Kč) 

 

Ukazatel 

Rozpočet Konečný 
rozpočet 

Skutečnost schválený 
po 

změnách 

1 2 3 4 

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 0,00 623,53 
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 0,00 20,80 
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 0,00 0,00 0,00 18,89 
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 0,00 1,05 
2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 0,00 110,00 
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 120,40 

4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 0,00 0,00 4,82 
 

 

 
Výdaje 
Struktura výdajů rozpočtu kapitoly 355 vychází ze schváleného zákona 

o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, kterým bylo stanoveno, že kapitola 355 bude 

v roce 2021 hospodařit s finančními prostředky ve výši 182 870,32 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. 
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Kapitola 355 - Celkový přehled výdajů v roce 2021 (tis. Kč) 

 

Název 
Rozpočet Konečný 

rozpočet  Skutečnost % plnění 
schválený po změnách 

  1 2 3 4 5=4:2 

Výdaje celkem 182 870,32 189 809,70 228 754,32 198 079,79 104,36 
Kapitálové výdaje 3 500,00 3 500,00 29 649,64 6 670,17 190,58 
Běžné výdaje 179 370,32 186 309,70 199 104,68 191 409,63 102,74 
v tom osobní výdaje 112 004,22 116 203,22 117 262,48 115 262,07 99,19 
z toho platy zaměstnanců v pracovním 
poměru 76 426,30 79 434,30 80 111,89 79 611,75 100,22 
z toho platy zaměstnanců na služebních 
místech dle zákona o státní službě 31 481,27 31 481,27 30 456,67 30 456,67 96,75 
z toho OPPP 877,05 2 068,05 2 218,16 2 117,01 102,37 
z toho odstupné 0,00 0,00 14,69 0,00   
z toho platy Rady  3 219,60 3 219,60 4 461,07 3 076,65 95,56 
z toho odchodné 0,00 0,00 0,00 0,00   
v tom povinné pojistné 37 587,98 38 607,99 39 900,88 38 259,79 99,10 

v tom FKSP 2 158,15 2 217,32 2 298,73 2 128,97 96,02 

Ostatní běžné výdaje 27 619,97 29 281,17 39 642,60 35 758,80 122,12 
 
 
 
Celkové výdaje za kapitolu byly čerpány za rok 2021 ve výši 198 079,79 tis. Kč, z toho 

osobní výdaje činily 115 262,07 tis. Kč, ostatní běžné výdaje 35 758,80 tis. Kč a kapitálové 

výdaje 6 670,17 tis. Kč. 

 
Platy a ostatní platby za provedenou práci a pojistné vč. FKSP 

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 (prostředky na platy, OPPP a související výdaje) 

v celkové výši 157 028,53 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky ve výši 155 650,82 tis. 

Kč, tj. 99,12 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 83 138,65 tis. Kč, ze kterého 

vyčerpal finanční prostředky ve výši 83 800,94 Kč, tj. 100,80 % a Archiv měl rozpočet 

po změnách ve výši 73 889,89 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 

71 849,88 Kč, tj. 97,24 %.  

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 (prostředky na platy a OPPP) ve výši 116 203,22 tis. Kč 

byly čerpány finanční prostředky ve výši 115 262,07 tis. Kč, tj. 99,19 %, z toho Ústav měl 

rozpočet po změnách ve výši 61 732,27 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky 

ve výši 62 304,62 tis. Kč, tj. 100,93 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 54 470,95 

tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 52 957,45 tis. Kč, tj. 97,22 %. 
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Struktura zaměstnanců 
Kapitola 355 disponovala v roce 2021 počtem 265 systemizovaných pracovních míst, z toho 

Ústav disponoval 120 systemizovanými pracovními místy a Archiv disponoval 

145 systemizovanými pracovními místy. Počet systemizovaných míst nebyl během roku 

upravován. V průměrných přepočtených stavech činil počet zaměstnanců v Ústavu 113,42 

a v Archivu 132,59. 

 
Ostatní běžné výdaje 
 
Ostatní běžné výdaje byly během roku 2021 čerpány na výdaje spojené s provozem a činností 

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

ostatních služeb a na ostatní nákupy. 

 

 

Kapitola 355 - Přehled ostatních běžných výdajů v roce 2021 (v tis. Kč) 
 

Ukazatel 

Rozpočet Konečný 
rozpočet Skutečnost % plnění 

schválený po změnách 

1 2 3 4 5=4:2 

Ostatní běžné výdaje celkem 27 619,97 29 281,17 39 642,60 35 758,80 122,12 

504 - Odměny za užití duševního vlastnictví 3 932,00 3 761,10 3 814,23 3 685,32 97,99 

505 - Mzdové náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00   

51 - Neinvestiční nákupy a souvis. výdaje 23 337,47 24 947,76 34 731,10 30 989,60 124,22 

513 - Nákup materiálu 2 939,13 1 418,01 5 341,84 4 530,34 319,49 

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje 77,00 15,46 15,46 9,33 60,34 

515 - Nákup vody, energie a paliv 5 567,00 4 241,36 4 441,36 3 615,13 85,24 

516 - Nákup služeb 12 923,42 17 988,69 21 685,15 20 764,48 115,43 

517 - Ostatní nákupy 1 675,93 1 219,57 3 086,41 2 003,65 164,29 

518 - Zálohy, jistiny, záruky 0,00 0,00 0,00 0,00   

519 - Jiné 155,00 64,67 160,87 66,67 103,09 

52 - Neinv. transfery soukromým subjektům 0,00 153,48 153,48 153,48 100,00 

53 - Neinv, transf. veřejnoprávním subj. 20,50 316,64 324,81 324,81 102,58 

54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu 320,00 98,74 615,53 602,14 609,85 

55 - Neinvestiční transfery do zahraničí 10,00 0,92 0,92 0,92 100,00 

59 - Ostatní neinvestiční výdaje 0,00 2,53 2,53 2,53 100,00 
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Kapitálové výdaje 
Kapitálové výdaje byly během roku 2021 čerpány na akce, které byly předem zaregistrované 

v informačním systému programového financování (EDS/SMVS). V rámci titulu 155V02 

„Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústavu pro studium totalitních režimů 

a Archivu bezpečnostních složek“ se jednalo o akce v rámci subtitulů 155V02200 

„Reprodukce majetku Ústavu pro studium totalitních režimů“ a 155V02100 „Pořízení, 

obnova a provozování informačních technologií“. 

Kapitálové výdaje byly na Ústavu během roku 2021 použity na investiční akce rekonstrukce 

sídla ÚSTR v ulici Siwiecova, vybavení pracoviště digitalizace skenery a nákup pracovních 

stanic. Dále byly uzavřeny smlouvy na pořízení automobilu a posílení a obnovu IT 

infrastruktury s termínem plnění v roce 2022. 

Archiv čerpal kapitálové výdaje na nákup softwaru na nasazení elektronických výplatních 

lístků a docházkového systému a na dokončení revitalizace mikrofišového skeneru Zeutschel.  

Dále pak zejména na projektovou dokumentaci na akci dokončení – revitalizace, a opravy 

objektu Braník a opravu střechy v areálu Kanice a reinvestice do serverovny objektu Braník.  

Další prostředky byly čerpány na nákup knižního skeneru, multifunkčních tiskáren a nákup 

3 osobních automobilů. Dále byl pořízen PC pro skener na mikrofiše Zeutschel a 2 ks 

firewallů. 

Struktura čerpání finančních prostředků na kapitálové výdaje je následující: 

 

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 3 500,00 tis. Kč byly vyčerpány finanční 

prostředky ve výši 6 670,17 tis. Kč, tj. 190,58 %, z toho Archiv měl rozpočet po změnách ve 

výši 3 500,00 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 4 797, 51 tis. Kč, 

tj. 137,07 %, a Ústav vyčerpal pouze z NNV finanční prostředky ve výši 1 872,66 tis. Kč.  

 
 
Nároky z nespotřebovaných výdajů   
 
 
Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly v roce 2021 
Kapitola převedla k 1. 1. 2021 NNV ve výši 227 610,33 tis. Kč, z toho částka pro Ústav činí 

198 328,65 tis. Kč a pro Archiv 29 281,68 tis. Kč.  
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Profilující NNV činily 215 577,00 tis. Kč a neprofilující výdaje činily 12 033,32 tis. Kč. 

Z toho Ústav měl neprofilujících NNV 2 459,55 tis. Kč a Archiv 9 573,77 tis. Kč. Profilující  

výdaje se skládaly z NNV Ústavu ve výši 195 869,10 tis. Kč a NNV Archivu ve výši 

19 707,90 tis. Kč. 

 

Převod nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly do roku 2022 
Kapitola převedla k 1. 1. 2022 NNV 215 432,95 tis. Kč, z toho částka pro Ústav činí 

193 588,74 tis. Kč a pro Archiv 21 844,21 tis. Kč.  

 

Rovnoměrnost čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích 
Z hlediska rovnoměrnosti čerpání lze říci, že kapitola dbala na plynulé čerpání výdajů. 

Čerpání finančních prostředků v roce 2021 lze považovat za rovnoměrně rozložené 

v jednotlivých čtvrtletích, pouze v prvním čtvrtletí je znatelněji nižší. 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.  

Celkové čerpání výdajů v roce 2021 za kapitolu znázorňuje tabulka níže:  

 

  Kapitola Roční objem čerpání v % 

1. čtvrtletí 29 337,95 14,81 

2. čtvrtletí 48 354,50 24,41 

3. čtvrtletí 44 913,81 22,67 

4. čtvrtletí 75 473,53 38,1 

Celkem 198 079,79 100 

 

 

 

Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání 

výdajů 

Prostředky státního rozpočtu přidělené kapitole 355 byly použity účelně v souladu s jejich 

určením. Rozpočtované prostředky byly v průběhu roku 2021 vynaloženy na financování 

potřeb souvisejících s činností, kterou kapitole 355 ukládá zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu 
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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, a to 

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 přes 

elektronické tržiště. 

Všechny výdaje hrazené z prostředků státního rozpočtu byly kapitolou 355 použity 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 aby bylo zajištěno optimální míry dosažení cílů při plnění stanovených úkolů. 

 
Rozpočtová opatření 
V roce 2021 bylo provedeno 124 rozpočtových opatření v kompetenci kapitoly 355, z toho 

v rámci Kapitoly bylo provedeno 118 interních rozpočtových opatření a 6 mezirezortních. 

  

Výčet výdajů zahraničních pracovních cest   

V roce 2021 bylo v rámci kapitoly 355 uskutečněno 28 zahraničních pracovních cest, na které 

byly vynaloženy výdaje v celkovém objemu 336,84 tis. Kč. Ústav uskutečnil 27 zahraničních 

pracovních cest v celkovém objemu 331,45 tis. Kč a Archiv 1 zahraniční pracovní cestu 

v celkovém objemu 5,39 tis. Kč.   

Služební cesty v Ústavu byly uskutečněny s cílem studia a získávání archivních dokumentů 

a zahraniční literatury, za účelem aktivní účasti na přednáškách a konferencích a výměny 

zkušeností, v neposlední řadě za účelem navazování zahraniční spolupráce, jak to Ústavu 

ukládá zákon č. 181/2007 Sb. 

Dále byly pracovní zahraniční cesty v roce 2021 uskutečněny za účelem prohloubení 

vzájemných partnerských vztahů, sdílení poznatků souvisejících s digitalizací, ochranou 

a zpřístupňováním archiválií a rozvíjení poznatků v rámci odborné veřejnosti.  
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Výsledky kontrolních akcí provedených v roce 2021 

V roce 2021 byla v ÚSTR dokončena kontrola Ministerstva financí započatá v roce 2020, 

jejímž předmětem bylo hospodaření s veřejnými prostředky v letech 2018–2019.  

Kontrolou byla zjištěna podezření na porušení několika právních předpisů souvisejících 

s činností Ústavu, Ústav byl vyzván k přijetí odpovídajících opatření k narovnání zjištěného 

stavu.  Ministerstvo financí bylo Ústavem průběžně informováno o přijetí všech přijatých 

opatření k odstranění zjištěných nedostatků a o přijetí preventivních opatření k zamezení 

opakovaní případných nesouladů. Podezření na porušení rozpočtové kázně byla předána 

k dalšímu šetření Finančnímu úřadu. 

 

Finanční úřad pro hlavní město Prahu zahájil v roce 2021 daňovou kontrolu, jejímž 

předmětem bylo ověření skutečností rozhodných pro správné zjištění a případné stanovení 

odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to v rozsahu podnětu daného Ministerstvem financí. 

Kontrola nebyla v roce 2021 dokončena. 

V ÚSTR byla dále provedena veřejnosprávní kontrola Technologické agentury České 

republiky zaměřená na kontrolu projektu č. TL01000046 s názvem „Historylab: využití 

technologií k rozvoji historické gramotnosti“, hlavní příjemce podpory: Ústav pro studium 

totalitních režimů, kontrolované období 2018-2020, celkem poskytnutá podpora 7 768,29 tis. 

Kč. Kontrolou bylo zjištěno, že většina nákladů na projekt byla čerpána v souladu s 

podmínkami udělení veřejné podpory a v souladu se Všeobecnými podmínkami Smlouvy. 

Část poskytnutých prostředků ve výši 2,53 tis. Kč nebyla příjemcem použita na řešení 

projektu. Tato částka neuznaných nákladů byla obratem poskytovateli vrácena. 

V závěru roku 2021 byla zahájena veřejnosprávní kontrola Ministerstva kultury, jejímž 

předmětem je ověření využití účelové podpory v roce 2020, uznaných nákladů a finanční 

kontrola projektu „Digitální archiv dokumentů NKVD/KGB vztahujících se 

k Československu“. Identifikační kód projektu: DG20P02OVV018. Kontrola byla ukončena. 

Nebyly zjištěny žádné nedostatky ani pochybení.    

V Archivu bezpečnostních složek byla v roce 2021 dokončena kontrola Ministerstva financí, 

jejímž předmětem bylo hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2019.  Kontrolou byla 

zjištěna podezření na porušení několika právních předpisů souvisejících s činností Archivu, 

Archiv byl vyzván k přijetí odpovídajících opatření k narovnání zjištěného stavu.  Podezření 

na porušení rozpočtové kázně byla předána k dalšímu šetření Finančnímu úřadu. 
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Finanční úřad pro hlavní město Prahu provedl daňovou kontrolu, jejímž předmětem bylo 

ověření skutečností rozhodných pro správné čerpání peněžních prostředků, případné stanovení 

odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to v rozsahu podnětu daného Ministerstvem financí. 

V provedené daňové kontrole byly zjištěny skutečnosti, které měly za následek doměření 

daně v částce 4,20 tis. Kč a penále ve výši 1 promile denně, ostatní podezření Ministerstva 

financí na porušení rozpočtové kázně nebyla kontrolou Finančního úřadu prokázána. 

Dále byla provedena kontrola Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, která se zaměřila na 

kontrolu plateb pojistného za zaměstnavatele v období od 10. 5. 2017 do 7. 10. 2021. 

Kontrola proběhla bez připomínek a výtek.   

 

Interní audit 

V ÚSTR i Archivu je zaveden a udržován vnitřní kontrolní systém v souladu se zákonem 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a zahrnuje řídící kontrolu a interní audit. Tyto činnosti 

jsou upraveny vnitřními předpisy.  V ÚSTR je to Řád o vnitřním kontrolním systému a Statut 

interního auditu, v Archivu jsou to služební předpisy stejného zaměření.  

Činnost interního auditu v obou institucích se řídí střednědobým a ročním plánem činnosti, 

který je schvalován ředitelem ÚSTR, resp. ředitelkou Archivu.  

V roce 2021 byl v ÚSTR proveden finanční audit zaměřený na ověření účetní závěrky za rok 

2020 a byly zahájeny dva komplexní audity systémů v oblasti ochrany osobních údajů a řízení 

rizik. Dokončen byl systémový audit externího financování projektové činnost. Ve spolupráci 

s externí společností byl formou cosourcingu proveden systémový audit v oblasti rovného 

odměňování a byl zahájen systémový personální audit rovných příležitostí, který je prováděn 

rovněž formou cosourcingu.  

V Archivu byl proveden finanční audit zaměřený na ověření účetní závěrky za rok 2020, 

systémový audit v oblasti ochrany osobních údajů a byl dokončen komplexní audit výkonu 

v oblasti ověření vnitřního kontrolního systému, registru smluv a výběrových řízení.   

Součástí každého prováděného auditu je vždy hodnocení rizik a vyhodnocení nastavení 

a fungování vnitřního kontrolního systému v auditované oblasti.  

Závěrečné zprávy o činnosti interního auditu v ÚSTR i Archivu za rok 2021 vyhodnotily 

plnění stanovených úkolů v oblasti interního auditu a plnění doporučení uložených ředitelem 
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Ústavu a ředitelkou Archivu. Činnost interního auditu se ve velké míře zaměřila i na oblast 

metodickou, poradenskou a konzultační. 

 
Závěr 

Rozpočet kapitoly 355 splnil svoji základní funkci, tj. jeho prostřednictvím se podařilo v roce 

2021 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 a 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 předpisů 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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