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1) Úvod 
 

Rok 2016 byl pro Archiv bezpe nostních složek (dále jen „Archiv“) po personální stránce 
p"edevším rokem výb#rových "ízení. Dle ustanovení zákona  . 234/2014 Sb., o státní služb#, 
prob#hlo výb#rové "ízení na místo vedoucího služebního ú"adu ("editele Archivu) a následn# na 
místa t#ch vedoucích odd#lení, kte"í jsou za"azeni na služebních místech p"edstavených 
(konkrétn# šlo o vedoucí 1., 2., 3., 4. a 7. odd#lení). Dosavadní management své pozice obhájil, 
což pro Archiv znamenalo kontinuitu a možnost pokra ovat v zapo até práci. 

 
Nejv#tším úsp#chem uplynulého roku se bezpochyby stalo spušt#ní aplikace eBadatelna, 

umož%ující dálkový p"ístup k archiváliím. Dalším bonusem jsou elektronicky prohledavatelné 
archivní pom$cky, které do ní byly rovn#ž vloženy a jejichž po et (stejn# jako po et tímto 
zp$sobem zp"ístupn#ných archivních soubor$) postupn# navyšujeme. Registrovaným badatel$m 
se tak otev"ela v !eské republice unikátní možnost nahlížení do vybraných archivních soubor$ 
všude tam, kde mají p"ístup k internetu.  

 
Archiv se významn# rozrostl co do metráže spravovaných archiválií, a to o více než 2,5 

b#žných kilometr$. Tento nár$st byl zap"í in#n p"evzetím kartoték bývalé Správy pas$ a víz. 
Rozsah archiválií nyní atakuje tém#" 20 b#žných kilometr$.  

 
Je logické, že pro p"ejímku takového objemu archiválií musely být provedeny výrazné 

vnit"ní p"esuny. A nešlo o jediné st#hování – vzhledem k chystané rekonstrukci budovy 
Siwiecova bylo pot"eba p"emístit jak archiválie, tak p"ipravit prostory pro novou dislokaci 
zam#stnanc$ Archivu i Ústavu pro studium totalitních režim$ (dále jen „Ústav“), jehož  ást najde 
do asné úto išt# v objektu Archivu v Braníku. Transfery archiválií byly realizovány ve všech 
budovách Archivu.  

 
Pokroku bylo dosaženo také ve zpracování archiválií. Poda"ilo se uspo"ádat fond Správy 

sledování a ke zve"ejn#ní na webových stránkách je p"ipraven soupis spisového materiálu 
Zpravodajské správy Generálního štábu !SLA, sbírky Muzea SNB, manipula ní seznam k  ásti 
archivní sbírky Správa vyšet"ování StB – vyšet"ovací spisy (konkrétn# jde o vyšet"ovací spisy 
StB KS SNB !eské Bud#jovice) a pom$cka k fondu 7. brigády PS Sušice.  

 
Po celý rok bylo s nap#tím o ekáváno rozhodnutí Ústavního soudu ve v#ci návrhu na 

zrušení odst. 11 (resp. odst. 6) § 37 zákona  . 499/2004 Sb., které by de facto – kv$li 
neúnosnému administrativnímu zatížení – znamenalo uzav"ení fond$ pro historické bádání. 
V menší mí"e by stejný problém "ešily i ostatní archivy, spravující fondy p$vodc$, 
vyjmenovaných v uvedeném odstavci. Nález byl vyhlášen až v lednu 2017 a archivá"i v celé 
republice si mohli oddychnout – Ústavní soud návrh zamítl. Zd$raznil to, co už badatelé 
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podepisovali v badatelském listu – tedy že odpov#dnost za nakládání s informacemi, získanými 
nahlížením do archiválií, je na badateli. V této souvislosti ovšem  eká archivá"e ješt# spousta 
práce – "ada badatel$, v etn# n#kterých historik$, se totiž domnívá, že pokud jsou archiválie bez 
omezení p"ístupné, mohou údaje z nich (v etn# t#ch osobních  i dokonce citlivých) rovn#ž bez 
omezení zve"ej%ovat.  

 
Opat"ení, která byla p"ijata v souvislosti s p"ípravou archiválií k digitalizaci, jejich 

skenováním a následnou kontrolou, platí už dostate n# dlouhou dobu na to, aby bylo možno 
vyhodnotit jejich ú innost. A výsledky jsou opravdu skv#lé – chybovost digitalizace je naprosto 
mizivá. V roce 2016 p"itom bylo v Archivu a Ústavu po"ízeno o 30% sken$ více než v roce 
p"edchozím.  

 
Hlavním výsledkem práce restaurátorského pracovišt# je dokon ení pr$zkumu filmových 

archiválií s ohledem na výskyt octového syndromu. Pokra ovalo odkyselování archiválií 
technologií Neschen a restaurování vyšet"ovacího spisu Milady Horákové a spol.  

 
Archiv byl velmi aktivní na poli své prezentace. V rámci Dne otev"ených dve"í mohli 

zájemci navštívit všechny  ty"i budovy, v nichž Archiv sídlí. Krom# informací o tom, co je 
v Archivu uloženo a co je náplní archivní práce, je  ekal i pestrý program. B#hem roku do 
Archivu zamí"ily více než dv# desítky exkurzí. V#tšinou šlo o žáky a studenty z domácích 
i zahrani ních škol (od základních po vysoké), ale p"ijali jsme také kolegy archivá"e 
ze severomoravských a slezských archiv$. Zástupci Archivu publikovali a aktivn# vystupovali 
na "ad# konferencí doma i v zahrani í, reprodukce našich archiválií se objevovaly na "ad# výstav.  

 
Archiv udržoval – jako ostatn# každoro n# – styky i se zahrani ními partnery. Odborné 

konzultace byly poskytovány ma&arskému Výboru národní pam#ti (NEB), tradi n# jsme se 
ú astnili akcí slovenského Ústavu pamäti národa i mezinárodního sdružení „European Network 
of Offícial Authorities in Charge of Secret Police Files". Nov# byly navázány kontakty s Muzeem 
SNP v Banské Bystrici. 

 
Po linii ekonomiky a provozu pokra ovala p"edevším rekonstrukce budovy v Braníku 

a "ešila se – zatím bez konkrétního výsledku – situace objektu v Kanicích, v n#mž byl zjišt#n (jak 
jsme již informovali) masivní výskyt azbestu. 

 
Vše výše "e ené je podrobn# popsáno v jednotlivých oddílech Výro ní zprávy 

i v p"iložených tabulkách. Ten, kdo bude  íst pozorn#, si jist# sám ud#lá obrázek o tom, zda 
Archiv své úkoly sm#rem k ú"ad$m i badatelské ve"ejnosti plní  i nikoliv. 
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2) Organizace Archivu bezpe#nostních složek  
 

Organiza ní struktura Archivu je dána organiza ním "ádem, který vstoupil v platnost 
k 1. 2. 2015. Je to dvojstup%ový systém "ízení bez odbor$ a skupin. Archiv se  lení na sedm 
odd#lení a Kancelá" "editele. 'editel Archivu má jednoho zástupce. Organiza ní schéma je 
obsaženo v p"íloze v záv#ru zprávy. 

 



&!
!

3)  innost Kancelá!e !editelky 
 

I.) Personální situace Archivu 
 

Personální situace Archivu byla výrazn# ovliv%ována zákonem o státní služb#  . 234/2014 
Sb. V souladu s tímto zákonem se uskute nilo výb#rové "ízení na pozici "editelky Archivu 
i p"esout#žení služebních míst p"edstavených. Administrativn# náro nými výb#rovými "ízeními 
byla obsazována všechna volná služební místa. 

  
K 31. 12. 2016 pracovalo v Archivu 156 zam#stnanc$, z toho 27 na zkrácený pracovní 

úvazek. V roce 2016 nastoupilo do pracovního pom#ru v Archivu celkem 20 zam#stnanc$, do 
služebního pom#ru 6 zam#stnanc$. Pracovní pom#r ukon ilo 17 zam#stnanc$ (z toho šlo o 9 
ukon ení pracovního pom#ru na dobu ur itou, 2 výpov#di z d$vodu odchodu do starobního 
d$chodu, 1 výpov#& ze zdravotních d$vod$, 2 výpov#di bez udání d$vodu a 3 dohody bez udání 
d$vodu), služební pom#r skon il 6 zam#stnanc$m (v 5 p"ípadech na žádost zam#stnance, v 1 
p"ípad# uplynula doba ur itá).  

 
Z celkového po tu 157 rozpo tovaných míst je 89 míst služebních a 68 míst pracovních. 

Faktický stav v etn# genderové statistiky ukazuje následující tabulka: 
 

P!ehled po#tu systemizovaných míst Archivu 
 

Rok 2016 

limit 157 

skute nost 156 

zam#stnanci - služební zákon 82 

zam#stnanci - zákoník práce 74 

Genderová statistika 

zam#stnanci - muži 63 

zam#stnanci - ženy 93 

 
P"epo tený stav zam#stnanc$ k 31. 12. 2016 byl 144, pr$m#rný p"epo tený po et státních 

zam#stnanc$ byl 82 a pr$m#rný p"epo tený po et zam#stnanc$ byl 62. 
 

Realizované dohody o pracovní  innosti a o provedení práce 
 
V roce 2016 bylo realizováno 23 dohod o provedení práce. V p"evážné mí"e šlo 

o brigádníky, kte"í pomáhali v rámci archivních odd#lení s nejr$zn#jšími  innostmi – s p"ípravou 
archiválií k digitalizaci, kontrolou archivních pom$cek p"ed jejich publikací v rámci dálkového 
p"ístupu, s vypisováním údaj$ z archiválií i s pracemi souvisejícími s p"ípravou st#hování apod. 
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Mate!ské dovolené 
 
V roce 2016 nastoupilo 6 žen na mate"skou dovolenou a 7 žen z mate"ské na rodi ovskou 

dovolenou.  
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II.) Vzd"lávání v Archivu 
 
Vstupní vzd"lávání pro nové zam"stnance 

 
Nov# nastoupivší zam#stnanci obdrželi základní informace týkající se problematiky 

Archivu. Byli seznámeni se základními interními normami Archivu (služební p"edpisy, "ády, 
pokyny a sm#rnice "editelky Archivu) a zaškoleni pro zvládnutí základních dovedností spojených 
s pracovní  inností.  

 
I do této oblasti se promítl služební zákon, a to v podob# jím požadované ú"ednické 

zkoušky. Její obecnou  ást vykonalo 36 zam#stnanc$ p"ijatých do státní služby, 6 z nich sou asn# 
vykonalo i zvláštní  ást. 

 
Prohlubující vzd"lávání  
 
Zam#stnanci Archivu se ú astnili celkem 27 r$zných školení, seminá"$ a kurz$. Mnohé 

souvisely se zm#nami zákon$ v oblasti ú etnictví, sociálního a zdravotného pojišt#ní, daní, 
majetku a ve"ejných zakázek, další se týkaly mzdové a personální oblasti, služebního zákona, 
práce s programy Excel a PEvA a ochrany osobních údaj$. Témata, související s prací archivá"$, 
se v nabídce kurz$ tém#" nevyskytují. Pouze jedna státní zam#stnankyn# se zú astnila v rámci 
odborných znalostí a prohloubení své kvalifikace seminá"e akademického psaní (Academic 
Writing) v prostorách Univerzity J. E. Purkyn# v Ústí nad Labem.    

 
Celkem se t#chto akcí zú astnilo 37 zam#stnanc$. 

 
Jazykové vzd"lávání  
 
Do jazykových kurz$ angli tiny, které jsou zajiš(ovány jazykovou školou EDUA 

Languages, s.r.o. bylo p"ihlášeno celkem 10 zam#stnanc$. 
 
Stejn# jako v minulých letech byli ke studiu vybíráni zam#stnanci, jejichž pracovní 

za"azení vyžaduje aktivní znalost anglického jazyka. V Praze jsou studenti podle dosažené 
úrovn# rozd#leni do t"í skupin, v Kanicích se vzd#lává jedna skupina.   

 
V r. 2016 byl ze strany zam#stnanc$ projeven zna ný zájem rovn#ž o kurzy n#meckého 

jazyka, který bude "ešen v pr$b#hu r. 2017 vypsáním výb#rového "ízení na jejich poskytovatele. 
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III.) Právní  innost Kancelá!e !editelky 
 

Soudní spory 
 
V roce 2016 byly projednávány žaloby z let p"edchozích s následujícím výsledkem: 
 

* V žalob# o ochranu osobnosti o neoprávn#nosti evidence žalobce v materiálech bývalé 
StB byla  ást žaloby sm#"ující proti Archivu vylou ena k samostatnému "ízení, následn# 
bylo toto "ízení zastaveno a Archivu bylo uloženo uhradit náklady "ízení. Archiv se 
odvolal k soudu druhého stupn#, dosud nebylo rozhodnuto. Zárove% soud prvního stupn# 
rozhodl o neoprávn#nosti evidence žalobce a po zaslání tohoto pravomocného rozsudku 
ze strany MV !R byl proveden výmaz. 

* V žalob# o ochranu osobnosti soud prvního stupn# zastavil "ízení proti Archivu jako 
druhému žalovanému; "ízení proti MV !R nebylo ukon eno. 

* V další žalob# o ochranu osobnosti byla nejprve vyslovena nep"íslušnost M#stského 
soudu, soud prvního stupn# vylou il žalobu proti Archivu, aby byl žalobce vymazán 
z materiál$ bývalé StB, k samostatnému "ízení, které bylo následn# zastaveno. 

* V žalob# o ochranu osobnosti projednávané soudem prvního stupn# byla žaloba proti 
Archivu jako druhém žalovaném vylou ena k samostatnému "ízení soudu místn# 
p"íslušného podle sídla žalovaného. Ve v#ci bylo rozhodnuto, po doru ení pravomocného 
rozsudku Archiv provedl výmaz osoby žalobce z elektronické evidence. Soud, kterému 
byla v#c proti Archivu postoupena, dosud nerozhodl. 

* Žaloba o ochranu osobnosti, na jejímž základ# požadoval žalobce vydání dokument$ 
osobní povahy a omluvu za to, že s t#mito dokumenty Archiv disponoval, byla v roce 
2016 projednána a soud žalobu v plném rozsahu zamítl. Žalobce podal odvolání 
k Vrchnímu soudu. 

* Žaloba podaná v roce 2015 o ochranu osobnosti proti Archivu jako prvnímu žalovanému 
byla v roce 2016 vzata zp#t a soud "ízení zastavil. 

* Ve v#ci žaloby podané v roce 2012 o ochranu osobnosti rozhodl v roce 2014 Nejvyšší 
soud o p"erušení "ízení a p"edložení Ústavnímu soudu k rozhodnutí o zrušení ustan. § 37 
odst. 11 zákona  . 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb# a o zm#n# n#kterých 
zákon$, ve zn#ní pozd#jších p"edpis$. K 31. 12. 2016 Ústavní soud nerozhodl.1 

* Archiv vede také jeden pracovn#-právní spor, a to o žalobu na neplatnost výpov#di 
z pracovního pom#ru. Vzhledem ke skute nosti, že si žalobce vyzvedl výpov#& v dob# 
pracovní neschopnosti, soud prvního stupn# ur il, že výpov#& zam#stnanci byla neplatná, 
nicmén# Archiv se proti rozsudku odvolal.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
!+,-!11. ledna 2017 Ústavní soud kone n# rozhodl velmi t#snou v#tšinou (8:7), že na dosavadní praxi se nic nem#ní 

a archiválie bezpe nostních složek komunistického režimu z$stanou i nadále p"ístupné bez toho, aby archivá"i museli 
brát ohled na osobní údaje v nich obsažené. 
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Jak vyplývá z výše uvedeného, v roce 2016 byly projednávány žaloby podané v letech 
p"edchozích s tím, že 3x bylo "ízení proti Archivu zastaveno, v jednom p"ípad# bylo žalobcem 
podáno odvolání do rozsudku v plném rozsahu úsp#šném pro Archiv, 1x bylo rozhodnuto 
o náhrad# náklad$ ze strany Archivu, proti  emuž se odvolal a dosud nebylo rozhodnuto, 1x byla 
žaloba vylou ena k samostatnému "ízení a to dosud trvá, 1x je "ízení o žalob# p"erušeno do 
rozhodnutí Ústavního soudu a 1x bylo Archivem podáno odvoláni do rozsudku o neplatnosti 
výpov#di z pracovního pom#ru. 

V roce 2016 byly podány 3 žaloby. Jednou z nich byla žaloba o ochranu proti ne innosti 
správního orgánu, podaná sou asn# na Ministerstvo obrany !R a ÚSTR; jednalo se o vydání 
osv#d ení ú astníka odboje a odporu proti komunismu podle zákona  . 262/2011 Sb., 
o ú astnících odboje a odporu proti komunismu. Vydávání osv#d ení je v gesci MO !R, Archiv 
poskytuje odborná stanoviska, žaloba byla podána po odeslání takového odborného stanoviska 
na MO !R. Soud žalobu zamítl. Nov# podaná byla žaloba o nahrazení projevu v$le žalovaného, 
a to když Archiv, s odvoláním na zákon  . 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb# a o 
zm#n# n#kterých zákon$, ve zn#ní pozd#jších p"edpis$, odmítl vydat na základ# žádosti 
archiválie žalobci, který tvrdí, že jsou jeho vlastnictvím. Archiv bez právního titulu archiválie 
vydávat nem$že. Spor je veden o vydání archiválií a o jejich vlastnictví.  

Další žaloba o ochranu osobnosti, že žalobce je neoprávn#n# evidován, proti MV !R, MO 
!R a Archivu byla podaná v 2016 k M#stskému soudu, byla vyslovena v#cná nep"íslušnost 
tohoto soudu, následn# o v#ci rozhodl Vrchní soud a postoupil ji soudu prvního stupn#.  Soud 
prvního stupn# vyzval Archiv k vyjád"ení k žalob#, což bylo ve lh$t# u in#no s tím, že vyslovil 
nedostatek pasivní legitimace a požaduje zastavení "ízení proti n#mu. Jednání dosud nebylo 
na"ízeno.  

 
Ze t"í žalob podaných v roce 2016 bylo v jednom p"ípad# rozhodnuto o zamítnutí žaloby, 

ve dvou p"ípadech soudní "ízení trvá. 
 
Ve v#tšin# p"ípad$ jsou žaloby proti Archivu podávány v souvislosti se žádostí o výmaz 

osoby ze seznam$ spolupracovník$ StB. Žadatelé se svojí žádostí o provedení výmazu z evidence 
bývalé StB nemohou usp#t, proto se obracejí na soud. Až na základ# pravomocného 
a vykonatelného rozsudku o neoprávn#nosti evidence v seznamech spolupracovník$ StB lze 
provést výmaz z elektronické evidence. Žaloby jsou podávány nejen proti Ministerstvu vnitra 
!R, ale rovn#ž proti Archivu. Soudy nepostupují jednotn#, jak je vid#t z p"ehledu soudních 
"ízení, v n#kterých p"ípadech žalobu proti Archivu, aby provedl výmaz z evidence, soud zastaví, 
n#kdy tuto  ást žaloby vylou í k samostatnému "ízení bu& u téhož soudu, nebo v#c postoupí 
soudu místn# p"íslušnému podle sídla Archivu. 

 
V roce 2016 bylo na základ# pravomocného a vykonatelného rozsudku provedeno 5 

výmaz$, tj. zne iteln#ní údaj$ jako je jméno, p"íjmení, datum narození a registra ní (archivní) 



  !
!

 íslo z elektronických vyhledávacích databází umíst#ných na webových stránkách Archivu 
bezpe nostních složek. 

 
Vy!izování žádostí podle zákona  . 106/1999 Sb. za rok 2016 
 
Žádostí podaných podle zákona  . 106/1999 Sb., o svobodném p"ístupu k informacím, ve 

zn#ní pozd#jších p"edpis$, bylo podáno šest, z toho v p#ti p"ípadech bylo vyhov#no, jedna žádost 
byla odmítnuta. Dotazy sm#"ovaly na pr$m#rný m#sí ní plat vedoucí ú"adu, její odm#ny, výši 
rozpo tu a po tu zam#stnanc$ na plný úvazek, dále jakou spisovou službu Archiv používá, kolik 
bylo podáno ze strany Archivu správních žalob v ur itém období, jak jsou vy"izována odborná 
stanoviska k žádostem podle zákona  . 262/2011 Sb., o ú astnících odboje a odporu proti 
komunismu, ve zn#ní pozd#jších p"edpis$. Jeden z dotaz$ sm#"oval na uzav"ení smluv pro výkon 
technického dozoru investora a bezpe nost a ochranu zdraví p"i práci a pro zpracování 
znaleckého posudku v pr$b#hu stavby, která se provádí na objektu Braník. Odmítnutý dotaz byl 
sm#"ován na to, kdo, kdy a jakým zp$sobem žádal o poskytnutí informací k osob# žadatele a kdy 
a jakým zp$sobem byly informace Archivem poskytnuty.  

 
Po et žádostí podaných podle zákona  . 106/1999 Sb., o svobodném p"ístupu 

k informacím, oproti roku p"edchozímu zna n# poklesl a dostal se tak na úrove% let 2008 až 
2013. Archiv vy"izoval v roce 2015 celkem 14 žádostí. V roce 2016 po et klesl na 6 žádostí, tedy 
mén# než polovinu. Podrobnosti jsou uvedeny v níže p"ipojené tabulce. 
 
Celkem žádostí 6 
Poskytnutí informací  5 
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 1 
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4) Odborná archivní #innost 
 

I.) P!ejímky a delimitace archiválií a archivních soubor# 
 

Archiv bezpe nostních složek spravoval k 31. 12. 2016 celkem 748 archivních soubor$ 
o celkové metráži 19944,71 bm. 

 
O mimo"ádný nár$st,  inící ve srovnání s p"edchozím rokem více než 2500 bm, což je 

velikost menšího okresního archivu, se zasloužila akvizice z 'editelství služby cizinecké policie. 
Drobné p"ír$stky byly získány také v rámci skarta ních "ízení na základ# skarta ních návrh$, 
které byly zasílány útvary Ministerstva vnitra !R, pop". Policie !R. 

 
Skarta ní !ízení a vn"jší akvizice a delimitace 

 
V prosinci 2016 skon ila dlouho p"ipravovaná akvizi ní akce kartoté ních záznam$ 

bývalé Správy pas$ a víz – tzv. hrani ních pr$vodek (žádostí o vízum !SSR). Dle p$vodního 
p"edpokladu m#la být p"ejata  ást kartoték o metráži cca 700 bm, díky úsp#šné úprav# vnit"ních 
prostor však bylo možno p"evzít kompletní soubor o celkové metráži 2568 bm (p"es 6000 
kartoté ních krabic). Organizace p"ejímky byla o to obtížn#jší, že zárove% bylo nutno uvol%ovat 
jiné prostory v souvislosti s p"ipravovaným st#hováním. Díky významné pomoci provozního 
úseku a dobré koordinaci práce zam#stnanc$ Archivu se nakonec poda"ilo akvizici uskute nit 
v plném rozsahu. Tento nebývalý p!ír$stek, nejv#tší za poslední léta, se v dohledné dob# tém#" 
jist# nebude opakovat.  

 
Archiv rovn#ž p"evzal v rámci skarta ního "ízení v roce 2016 od r$zných sou ástí MV, 

pop". dárc$ a jiných organizací celkem 3 kartony, 41 balík$, 10 svazk$ a 2 knihy o celkové 
metráži 4,74 bm. Celkov# bylo vypracováno 8 skarta ních protokol$. 

 
Z Archivu bylo rovn#ž delimitováno malé množství dohledaných archiválií vzniklých 

po rozhodném datu 15. 2. 1990, které byly p"edány Bezpe nostní informa ní služb# v celkovém 
množství 7 karton$, tj. celkem 1,02 bm. 

 
Podrobný soupis delimitací a akvizic je uveden v tabulce #. 1. 
 
Vnit!ní delimitace a st"hování 
 
Rok 2016  ekaly Archiv nejen velké vn#jší p"ír$stky, ale také zna né vnit"ní p"esuny. Již 

na po átku roku bylo v souvislosti s dokon ením depozitá"$ v objektu Braník sest#hováno 1. 
odd#lení, s  ímž souvisel i p"evoz archiválií deponovaných v budovách Struha a Siwiecova. 
Celkem bylo p"est#hováno p"es 1500 bm. V lét# pak prob#hlo p"edání 95 bm svazkových fond$ 
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z budovy Struha do Braníku. Ve druhé polovin# roku pak následovaly p"ípravy na další 
st#hování, tentokrát z budovy v Siwiecov# ulici, kterou  eká v roce 2017 rekonstrukce. Už 
v p"edstihu bylo nutné odst#hovat  ást archiválií z budovy Struha do Kanic – do konce prosince 
bylo p"edáno 139 bm. P"edán byl fond Federální správy VB, který logicky pat"í k ostatním 
fond$m VB, a rovn#ž velký p"ír$stek k fondu Inspekce MV !SSR, který také pat"í k fond$m 
v Kanicích uložených. 

 
Vyn"tí z evidence NAD 
 
Na základ# usnesení Krajského soudu v Ostrav#, který p"ikázal Archivu vrátit paní 

Bed"išce Pavelkové písemnosti z vyšet"ovacího spisu, zabavené jejímu zem"elému manželovi p"i 
domovní prohlídce, Archiv požádal Odbor archivní správy a spisové služby o vy"azení archiválií 
z evidence Národního archivního d#dictví. Na základ# rozhodnutí vydaného dne 22. 4. 2016 
Ministerstvem vnitra, odborem archivní správy a spisové služby, pod  . j. MV-60194-2/AS-2016, 
byl z této evidence vy"azen archivní fond Bed"iška Pavelková (eviden ní list NAD  . 805, 
1 karton – o celkové metráži 0,12 bm). Vy%até archiválie byly p$vodn# sou ástí archivního fondu 
NAD 29 – Vyšet"ovací spisy. 
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II.) Zpracování a zp!ístup$ování archiválií a archivních soubor#  

 
V roce 2016 Archiv bezpe nostních složek zna n# pokro il ve zpracování archivních 

soubor$. I p"es negativní vliv p"íprav ke st#hování v poslední t"etin# roku se poda"ilo splnit 
v#tšinu plánovaných prací (viz níže). Dv# z archivních odd#lení se navíc musela vypo"ádat 
s mimo"ádným úkolem – rozsáhlou kontrolou p"epsaných inventá"$. Badatelé navšt#vující náš 
Archiv v#dí, že až do roku 2016 byli odkázáni p"evážn# na vytišt#né archivní pom$cky, pop". 
jejich skeny v souborech PDF. V nedávné dob# však byly inventá"e p"epsány a publikovány 
prost"ednictvím aplikace eBadatelna na webu v podob#, která umož%uje jejich elektronické 
prohledávání. P$vodn# se po ítalo s výrazn# pozvoln#jším dopl%ováním, ale díky rychlejšímu 
vývoji aplikace a maximálnímu nasazení zú astn#ných zam#stnanc$ byla publikace p"epis$ 
významn# uspíšena. Archiv se tak postupn# díky úsilí posledních dvou let dostává na úrove%, 
která odpovídá 21. století. Lze p"edpokládat, že do konce následujícího roku se poda"í tímto 
zp$sobem zve"ejnit až polovinu dostupných archivních pom$cek.  

 
P"i zp"ístup%ování archiválií se Archiv výrazn# zam#"il na alespo% nejzákladn#jší 

zpracování archivních soubor$, k nimž doposud neexistovaly žádné, nebo jen velmi nedostate né 
podkladové dokumenty (u mnohých chyb#ly i p"edávací protokoly), což mimo"ádn# znesnad%uje 
orientaci samotným archivá"$m, a pro badatele je vyhledávání v takových souborech tém#" 
nemožné. Díky zpracování soupis$ k vybraným soubor$m se pro badatele otev"ela možnost bádat 
v doposud zcela uzav"ených fondech nebo jejich  ástech. 

 
V lo%ském roce finišoval vývoj aplikace pro zpracování archiválií v souladu se 

„Základními pravidly pro zpracování archiválií“, který má na starosti Odbor archivní správy MV 
(pracovní název „ELZA“), nicmén# nedosp#l do fáze, kdy by bylo možné využít ji ke zpracování 
doposud neuspo"ádaných archivních fond$. Situace by se m#la zm#nit v  roce 2017, kdy by 
aplikace m#la být v takovém stavu, že ji Archiv bude moci zkušebn# nasadit. 

 
Rozvoj elektronických evidencí v roce 2016 byl ovlivn#n p"edevším úsp#šným spušt#ním 

a rozvojem aplikace eBadatelna a s ní souvisejícími p"episy inventá"$ a rozsáhlou verifikací 
a dopl%ováním popisných metadat ke svazkovým fond$m (p"edevším svazk$ kontrarozv#dného 
rozpracování a svazk$ tajných spolupracovník$), což je nezbytnou podmínkou jejich zp"ístupn#ní 
na internetu prost"ednictvím eBadatelny. 

 
Zpracování, po!ádání a inventarizace archiválií 

 
D$raz na po"ádání doposud zcela nezpracovaných soubor$ umožnil dokon it primární 

soupisy n#kolika fond$. Po zve"ejn#ní t#chto soupis$ na webu Archivu bude možné vyhledávat 
v  ásti spisového materiálu Zpravodajské správy Generálního štábu !SLA (celkem cca 8400 
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dokument$), sbírky Muzea SNB (celkem cca 3500 dokument$) a 1.  ásti fondu Inspekce MV 
(p$vodní pom$cka obsahovala jen jmenný a v#cný rejst"ík, v nichž p"itom, jak se ukázalo, 
chyb#ly odkazy na "adu inventárních jednotek – badatelé nyní mají k dispozici soupis celkem 
1686 i.j.). Protože zvolená cesta umož%uje relativn# rychlý p"ístup badatel$ k archiváliím, bude 
se v p"íprav# obdobných soupis$ pokra ovat. V roce 2016 byla zpracována významná  ást 
svazk$ Správy sledování, kterým byla p"id#lena archivní  ísla (v minulosti byly opat"eny pouze 
krycím názvem), takže jsou nyní dob"e dohledatelné v eviden ních systémech Archivu (tímto 
zp$sobem je zpracováno 482 karton$ z 650). Kv$li nutné delimitaci  ásti archiválií z Prahy do 
Kanic z d$vodu nadcházejícího st#hování budovy Ústavu a s tím spojenými p"esuny byl rovn#ž 
ve významném p"edstihu dokon en pr$zkum nezpracovaného p"ír$stku k fondu Inspekce MV 
!SSR z 60. a 80. let 20. století (po dokon ené prvotní manipulaci celkem 589 karton$), zde si 
však verifikace vyžádá z"ejm# delší  as.  

 
Archiv pokra oval i v „klasickém“ po"ádání. V lo%ském roce se poda"ilo dokon it 

zpracování fondu Správy sledování, do níž bylo po rozsáhlé p"emanipulaci za"azeno množství 
zajímavých archiválií. Významným po inem bylo rovn#ž dokon ení manipulace další  ásti fondu 
Sekretariátu FMV (43 karton$), která obsahuje zejména rozkazy a na"ízení Federálního ministra 
vnitra ze 70. a 80. let. Tyto badatelsky vd# né dokumenty budou po dokon ení inventá"e 
po átkem roku 2017 p"ístupné všem zájemc$m. Významn# pokro ilo také po"ádání fondu 19. 
brigády Pohrani ní stráže D# ín (55 karton$ z celkových 60), archivní pom$cka bude 
pravd#podobn# dokon ena v roce 2018. B#hem dvou let tak budou dokon eny dv# pom$cky 
z fond$ Pohrani ní stráže (v r. 2017 bude na webu publikována pom$cka 7. brigády PS Sušice). 
Pomaleji pokra uje postupné zpracovávání manipula ních seznam$ k díl ím  ástem fondu 
Vyšet"ovacích spis$ (NAD 29). Protože jsou zpracovávány již podle nové metodiky, je 
limitujícím faktorem prozatímní nedostupnost specializovaného programu ELZA. V roce 2016 
byl dokon en manipula ní seznam vyšet"ovacích spis$ !eské Bud#jovice a t#sn# p"ed 
dokon ením je Plze%.  

 
Rozvoj databázových vyhledávacích nástroj# Archivu 
 
V oblasti evidencí byl pr$b#žn# aktualizován nový informa ní systém, který byl nasazen 

do provozu na p"elomu roku 2015/16. Po vyhodnocení byly upraveny p"íslušné interní p"edpisy, 
upravující chod eviden ního (lustra ního) pracovišt#. Poda"ilo se rovn#ž otestovat a nasadit 
komponentu pro pr$b#žnou editaci a opravy databází informa ního systému evidencí, což 
umožní výrazné urychlení p"i odstra%ování dohledaných chyb, které jsou v p$vodních databázích 
(z nichž n#které vznikly  inností StB a další na základ# jejích pramen$) obsaženy.  

 
Pr$b#žn# pokra ovalo rozši"ování datových zdroj$, a to zejména v souvislosti s p"episem 

archivních pom$cek pro pot"eby eBadatelny. B#hem roku 2016 bylo transkribováno více než 
92 000 záznam$ z inventá"$ tzv. "ad A, B, H a E (jde p"edevším o pom$cky k archiváliím útvar$ 
MV a FMV, centrálních i regionálních sou ástí VB a krajských a okresních sou ástí StB). 
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Vzhledem k úsp#šnému rozvoji eBadatelny bylo v pr$b#hu roku p"ikro eno k rozsáhlému 
zpracování evidencí svazk$ kontrarozv#dného rozpracování a svazk$ tajných spolupracovník$. 
V d$sledku chybné koncepce digitalizace, která probíhala v po átcích Ústavu, bohužel není 
možné jednoduše propojit existující metadata s digitálními reprodukcemi archiválií. Aby šlo 
reprodukce jednoduše vyhledávat a p"edkládat ke studiu prost"ednictvím eBadatelny, je nutné 
ov#"it a opravit cca 44 000 signatur. Zpracovatelé vskutku nemají lehkou práci, nebo( musí 
každý záznam porovnat s údaji obsaženými p"ímo ve zhotovené reprodukci. V roce 2016 bylo 
zpracováno cca 21 000 signatur a po dokon ení úprav eBadatelny bude možné v první t"etin# 
roku 2017 zp"ístupnit dalších minimáln# 600 000 sken$.  

 
Celkový p"ehled o zpracování archiválií a rozvoji evidencí podává tabulka # 2. 
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III.) Využívání archiválií, služby badatel#m a ú!ední  innost 
 

V roce 2016 vstoupil Archiv do zcela nové éry v oblasti nahlížení do archiválií. Jak jsme 
se již zmínili, byla spušt#na aplikace pro dálkový p"ístup k archiváliím on-line pod názvem 
eBadatelna. Znamená zna ný kvalitativní skok ve zp$sobu p"edkládání digitálních reprodukcí. 
Mnohé jiné archivy již delší dobu zve"ej%ují zejména starší archiválie na svých webových 
stránkách. Situace Archivu je ovšem v tomto ohledu specifická. Díky výjimce dle odst. 11 § 37 
zákona  . 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb#, mohou být p!edkládány ke studiu 
prakticky všechny archiválie ve správ# Archivu, aniž by se muselo "ešit jejich stá"í  i existence 
osobních nebo citlivých osobních údaj$ v nich obsažených. Archiv ovšem nem$že tyto archiválie 
bez úpravy zve!ej%ovat. Bylo proto nezbytné vytvo"it takovou aplikaci, která umožní dodržet 
ustanovení zákona. Jde p"edevším o evidenci p"edkládaných archiválií, identifikaci badatele a 
možnost vypl%ování údaj$ do elektronické formy badatelského listu. V podstat# to znamenalo 
p"enést  innosti, které je badatel povinen u init v badateln# Archivu, k n#mu dom$ ( i kamkoliv, 
kde má p"ístup k internetu). V praktickém ohledu bylo nutné vytvo"it systém umož%ující 
jednozna nou identifikaci badatele a ukládající informace o jím prostudovaných archiváliích. 
Díky vy"ešení veškerých problému vyvinul Archiv ve spolupráci s Ústavem v rámci !eské 
republiky unikátní aplikaci, která de facto p"enáší badatelnu p"ímo „do tepla obýváku“. 

 
Hned na po átku se Archiv rozhodl nepokoušet se v první fázi o dálkovou identifikaci 

badatel$, nap". prost"ednictvím datových schránek, protože legislativní i praktické problémy, 
které se s tímto pojí, jsou mimo"ádné a mohly by ohrozit, pop". oddálit spušt#ní aplikace 
za hranice reálného  asu. Používání aplikace je tedy podmín#no alespo% jednou návšt#vou 
badatelny a identifikací badatele na míst# prost"ednictvím jeho ob anského pr$kazu nebo jiného 
dokladu totožnosti, jak ukládá platný zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb#, 
a provád#cí vyhláška  . 645/2004 Sb., ve zn#ní pozd#jších p"edpis$. Velká výhoda však spo ívá 
v tom, že bylo možné zjednodušit registraci a p"ihlašování do systému na kombinaci badatelovy 
e-mailové adresy a jím zvoleného hesla. Vize budoucí možnosti dálkové registrace však nebyla 
opušt#na, a proto byl na aplikaci od po átku kladen požadavek na umožn#ní dálkového vypln#ní 
badatelského listu. Badatel m$že veškeré kroky k registraci u init prost"ednictvím internetu. 
V tomto ohledu z"ejm# p"inese posun plánované zavedení elektronických ob anských pr$kaz$. 

 
Po dokon ení vývojových prací, které probíhaly v t#sné spolupráci s IT Ústavu, byla 

eBadatelna na ja"e 2016 spušt#na v testovacím režimu. Po vyhodnocení provozu byla b#hem 
podzimu rozsáhle vylepšena. Nejd$ležit#jší zm#nou byla novinka v podob# zve"ej%ování 
archivních pom$cek, které je možno studovat i elektronicky prohledávat bez nutnosti registrace. 
Do eBadatelny jsou postupn# p"idávány digitální reprodukce archivních soubor$ a p"epsané 
inventá"e. To klade velké nároky i na ostatní  innosti související s p"ípravu sken$ a metadat 
archivních soubor$ (p"episy inventá"$, digitalizace, pop". její kontrola atd.), nicmén# p"ínos je 
natolik markantní, že rozvoj eBadatelny bude po n#kolik p"íštích let jedním z hlavních úkol$ 
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Archivu. Na p"elomu roku 2016/17 bylo v eBadateln# p"ístupno 565675 sken$ a 42 inventá"$ 
s 29057 záznamy. Od po átku provozu registrovala eBadatelna celkem 961 p"ístup$ badatel$, 
kte"í si prohlédli 8798 inventárních jednotek. Je to opravdu rozdíl oproti tzv. „elektronickému 
archivu“, spušt#nému v r. 2009 a fungujícímu výhradn# v badatelnách Archivu, do n#hož se 
v letech 2009 – 2012 p"ihlásilo celkem 13 badatel$ (z toho šlo ve dvou p"ípadech o zam#stnance 
Archivu). 

 
B#hem první poloviny roku 2017 budou možnosti a prost"edí eBadatelny dále rozvíjeny, 

tak aby bylo p"edevším možné p"idávání archivních fond$, které byly digitalizovány pouze 
z ásti. Aktuáln# se p"ipravuje vložení digitálních reprodukcí svazk$ kontrarozv#dného 
rozpracování a svazk$ tajných spolupracovník$. P"íslušné práce byly zahájeny již v roce 2016 
(viz výše  ást II.). 

 
Provoz badatelen 
 
V  roce 2016 zavítalo do Archivu rekordních 2224 badatel$, kte"í vykonali 4623 

badatelských návšt#v. P"edloženo jim bylo celkem 42 728 signatur, což je druhé nejvyšší  íslo za 
dobu existence Archivu. Tento po et byl p"ekonán jen v roce 2009, nicmén# vzhledem k odlišné 
metodice po ítání v minulosti, kdy byly do statistiky zahrnovány nikoliv celé archiválie, ale 
jejich jednotlivé  ásti, je více než pravd#podobné, že po et z roku 2009 byl p"ekonán. 
Mimo"ádné zvýšení po tu badatel$ (o tém#" 500 více než v lo%ském roce) lze mj. p"i íst 
zprovozn#ní eBadatelny v b"eznu 2016 a s tím spojené nutnosti jedné návšt#vy badatelny kv$li 
ov#"ení totožnosti. I po ode tení t#chto „jednorázových návšt#v“ je z"ejmé, že v posledních 
letech p"evládá zájem odborný, pro n#jž je charakteristický vyšší po et prostudovaných 
archiválií, nad osobním badatelským zájmem (rodinná historie).  
 

Krom# stále oblíbených/tradi ních (genealogie, d#jiny StB, v#ze%ství apod.) badatelských 
témat se v roce 2016 objevila i témata nová nap". zkoumání okolností objevu relikviá"e Sv. 
Maura, historie  asopisu „Signál“, vývoje u itelského stavu 1939 – 1989, perzekuce léka"$ 1939 
– 1945 nebo  innost n#meckých škol v Sudetech, což archivá"e obzvlášt# t#ší.  

 
Složení badatel$, kte"í navštívili Archiv, bylo velmi pestré. Pravidelnými návšt#vníky byli 

studenti "ady vysokých škol z celé !eské republiky, pracovníci Ústavu pro soudobé d#jiny AV 
!R  i Vojenského historického ústavu, r$zných muzeí a zájmových sdružení (Post Bellum, 
Ob anské sdružení Pam#( aj.). Výzkumníky ze zahrani í reprezentovali p"edevším slovenští 
badatelé (v etn# koleg$ z Ústavu pamäti národa) a rovn#ž zájemci z Rakouska a N#mecka (nap". 
univerzit ve Vídni, Brémách, Lipsku)  i badatelé z polských universit (Opole, Katowice, 
Pozna%). Zastoupeny byly také vzdálen#jší instituce (University of New South Wales, University 
of Sydney, Katholieke Universiteit Leuven, University of Toronto, E.H.E.S.S. Paris, Department 
of Humanistic Studies Vercelli) nebo mén# obvyklé destinace (Švédsko, Irsko, Kanada, 
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Špan#lsko, Bulharsko, Nizozemí, Irák). Jako perli ku lze uvést jednoho návšt#vníka z ostrova 
Mauricius. 

 
V badatelnách Archivu bylo natá eno 19 nejr$zn#jších dokument$ (o 12 více než 

v lo%ském roce) – to ily se zde nap". dokumenty Olgy Sommerové o Son# !ervené nebo 
studentských revoltách. Využívaly je i redakce zpravodajství všech t"í nejd$ležit#jších televizních 
stanic.  

 
Celkový p"ehled  innosti badatelen je uveden v tabulkách #. 3 (jednotlivé badatelny), 4 

(souhrn badatelen) a 5 (provoz eBadatelny). 
 

Ú!ední  innost a zpracování badatelských žádostí 
 
  P"ehled vy"izovaných ú"edních i badatelských žádostí, na n#ž Archiv b#hem roku 2016 
odeslal celkem 2691 odpov"dí, obsahuje tabulka #. 6. Ve srovnání s lo%ským rokem jde 
o pokles, který je ovšem do zna né míry zap"í in#n zm#nou metodiky, podle níž 1. odd#lení 
p"estalo evidovat p"ímé žádosti o konkrétní signatury. Vypracovávání odpov#dí na takto 
formulované žádosti zbyte n# prodlužovalo dobu p"ípravy archiválií k nahlížení. U ostatních 
odd#lení z$stal po et vy"izovaných žádostí zhruba stejný. I letos byly p"i p"íprav# odpov#dí 
zpracovávány mnohdy velmi obsáhlé rešerše. Z t#ch zajímav#jších to byly nap". tematické 
rešerše k politicky motivovaným sebevraždám v !eskoslovensku, ohlasy obyvatel  na události 
roku 1968, k budov# redemptorist$, k hradu Bouzovu, Kongregaci milosrdných sester Panny 
Marie Jeruzalémské, hrani ním p"echod$m v roce 1986 a ke zjišt#ní personálního složení 
policejních velitel$ okresu Hodonín v období 1945 – 1992. 

 
V  innosti eviden ního pracovišt#, které provádí rešerše v elektronických evidencích 

archivu (tzv. lustra ní agenda) stojí za povšimnutí výrazný nár$st po tu prov#"ovaných jmen na 
základ# ú"edních žádostí. Po et prov#"ovaných jmen p"esáhl 30 000. Celkový p"ehled je uveden 
v tabulce #. 7. 
 

Agenda zákona  . 262/2011 Sb. 
 

Agenda zákona  . 262/2011 Sb. je již od po átku jeho ú innosti pro Archiv jednou 
z nejd$ležit#jších priorit. Celkový souhrn podává tabulka #. 8, z níž je mj. patrné, že ve 
sledovaném období Archiv p"ijal a zaevidoval m#sí n# pr$m#rn# cca 8 nových Žádostí 
o spolupráci ve v#ci agendy tohoto zákona. 

 
Na  innostech spojených s vy"izováním žádostí, zasílaných Ministerstvem obrany, se 

krom# pracovník$ samostatného Odd#lení agendy zákona  . 262/2011 Sb. (4. odd#lení) 
nejr$zn#jším zp$sobem podílí dalších více než 60  zam#stnanc$ Archivu, kte"í prov#"ují 
elektronické evidence, provád#jí rešerše ve spisových fondech, p"ipravují dohledané archiválie 
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k digitalizaci atd. Na rozdíl od minulých let bylo vypracování odborných stanovisek ponecháno 
výhradn# v gesci zam#stnanc$ 4. odd#lení. Od poloviny roku 2016 se na vypracování stanovisek 
již nepodíleli pracovníci Ústavu.  

 
Od druhé poloviny roku za aly být zpracovávány žádosti, k nimž bylo nutné prostudovat 

tisíce stran archiválií (velké církevní procesy, p"ípady kurýr$, osobnosti disentu), nebo p"ípady 
vyžadující zpracování  asov# náro né rešerše, nebo( množství archivních dokument$ bylo 
zni eno – a( už p"i pravidelných skartacích, které bezpe nostní složky dle tehdejších sm#rnic 
provád#ly, nebo p"i mimo"ádné skartaci v prosinci 1989 (typickým p"íkladem jsou osobnosti 
spojené s undergroundem, zástupci ob anských iniciativ z druhé poloviny 80. let).  Na rešerších 
se podílela všechna archivní odd#lení. Z výše uvedených p"í in po et stanovisek odeslaných na 
Ministerstvo obrany ve druhém pololetí roku 2016 poklesl, nicmén# ve srovnání s p"edchozím 
rokem bylo zpracováno o 8 stanovisek více. Celkem bylo na MO odesláno 789 stanovisek. K 31. 
12. 2016 zbývalo odeslat odborná stanoviska k 245 do té doby p"ijatým žádostem. Od po átku 
roku 2017 se však situace zm#nila a po et žádostí, zaslaných Ministerstvem obrany, se rapidn# 
zvýšil. 
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IV.) Ochrana archiválií a digitalizace 
 
 B#hem roku 2016 se ochrana archiválií i digitalizace v Archivu pozvolna rozvíjela. Nov# 
zavedené postupy p"i p"íprav# a samotné digitalizaci minimalizovaly chybovost. Díky spolupráci 
s restaurátory bylo možné na pracovišti Braník digitalizovat velmi poni ené archiválie, archiválie 
r$zných formát$ nebo opat"ené netradi ními p"edlohami. Pracovišt# v pr$b#hu roku 2016 za alo 
zajiš(ovat základní postproduk ní práce (spojování archiválií, které bylo t"eba digitalizovat po 
 ástech), což byl pro Archiv další krok, jímž se p"iblížil komplexnímu digitaliza nímu procesu, 
nezávislému na pomoci vn#jších subjekt$.  

 
Archiv pokra oval v d$kladné kontrole digitálních reprodukcí archiválií, po"ízených 

v letech 2008 – 2014. Po dosavadních zkušenostech je pracnost kontroly a následné p"ípravy 
k op#tovné digitalizaci (z d$vodu velké chybovosti zjišt#né kontrolou) závislá na typu p"edlohy i 
na dob# vzniku digitální reprodukce. Nejmén# kvalitní je digitalizace provád#ná na pr$tahových 
skenerech a digitalizace složitých vícesvazkových archiválií (nap". vyšet"ovacích spis$), naopak 
u “jednoduchých” archiválií, skenovaných na knižních skenerech, je situace lepší. Nejhorší 
kvalitu m$žeme pozorovat u sken$ z let 2008 – 2010, pon#kud lepší je situace u digitálních 
reprodukcí z let 2011 – 2012 a  vcelku uspokojivý stav vykazují digitalizáty po"ízené v letech 
2013 – 2014, ale i tyto bude nutné kontrolovat. Vzhledem k obrovskému množství sken$, 
po"ízených v minulosti bez "ádné p"ípravy a kontroly, bude tato  innost trvat léta, velký po et 
pracovník$ jí bude muset v#novat zna né penzum  asu. 
 

Ochrana archiválií 
 

Stejn# jako každý rok provád#li pracovníci jednotlivých archivních odd#lení pr$b#žnou 
kontrolu fyzického stavu archiválií, nahrazovali poškozené kartony a obaly novými, by( v menší 
mí"e než v p"edchozích letech. Celkem bylo vym#n#no 2242 karton$.  

 
V rámci pr$zkumu fyzického stavu archivních fond$ restauráto"i Archivu dokon ili 

posuzování míry poškození vlivem tzv. octového syndromu u filmových archiválií. Celkov# bylo 
zkontrolováno 398 film$.  

 
Protože Archiv ošet"uje archiválie za pomoci technologie Neschen, je jedním 

z dlouhodobých cíl$ restaurátor$ získání orienta ní informace o zm#nách hodnot pH archiválií po 
odkyselení touto technologií b#hem stárnutí papírové podložky. I v roce 2016 tedy pokra ovalo 
dlouhodobé m#"ení hodnot pH u v#tšího celku archiválií odkyselených v letech 2010 – 2013.  

 
Kv$li možnému výskytu mikrobiologického napadení  ásti fondu Vyšet"ovacích spis$ 

Ústí nad Labem byla provád#na preventivní revize, p"i níž bylo zkontrolováno celkem 5 signatur. 
Restauráto"i zajiš(ovali pochopiteln# také monitoring klimatických podmínek v archivních 
depozitá"ích s d$razem na nový depozitá" v budov# Braník. 
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Odborná restaurátorská a konzervátorská  innost 
 

Restaurátorské pracovišt# realizovalo "adu ambulantních zásah$ p"edcházejících 
digitalizaci nebo hromadnému odkyselení (celkem 45 signatur) a provád#lo akutní zásahy podle 
požadavk$ jednotlivých odd#lení (celkem 10 signatur nebo jednotlivin). Poda"ilo se ošet"it 
dvojnásobek plánovaných  ástí archivní kulturní památky - vyšet"ovacího spisu V-6301 MV 
„Akce St"ed“, jehož komplexní restaurování z$stává dlouhodobým úkolem. P"i omezených 
personálních kapacitách jde o velmi dobrý výsledek.  
 

Technologií Neschen bylo ošet!eno celkem 78152 list$ archiválií. Šlo p"edevším o I.  ást 
fondu Sekretariát Federálního ministerstva vnitra (A 2/1). V p"íprav# archiválií na odkyselení se 
odrazila dlouhodobá nep"ítomnost jedné zam#stnankyn#. Protože k odkyselení je již po n#kolik 
let p"ipravováno více archiválií, než je restaurátorské pracovišt# schopno kapacitn# zvládat, bylo 
možno tuto p"ípravu ve srovnání s p"edchozím rokem omezit. Celkem bylo k odkyselení 
p"ichystáno 73 karton$ archiválií.  

 
P!íprava archiválií na digitalizaci  

 
V roce 2016 bylo p"ipraveno k systematické digitalizaci 392 karton$ a 58 personálních 

spis$ – celkem 2118 inventárních jednotek (signatur). Na 2. odd#lení byla p"ed p$vodn# 
zamýšlenou redigitalizací fondu X. správy dána p"ednost fondu V.  ást Sekretariátu Federálního 
ministerstva vnitra (A 2/5), který má zna ný badatelský význam (obsahuje mj. kolegia 
Federálního ministra vnitra) a lze jej v pom#rn# krátké dob# vložit do eBadatelny. Na 3. odd#lení 
byla p"íprava k digitalizaci omezena z d$vodu prioritní kontroly staré digitalizace u fond$, 
ur ených pro dálkové zp"ístupn#ní. V souvislosti se zpracováváním komplikovaných stanovisek 
v rámci agendy zákona 262/2011 Sb. (viz výše) výrazn# vzrostly požadavky na nesystematickou 
(ad hoc) digitalizaci. Celkov# bylo pro tuto neplánovanou digitalizaci p"ipraveno 1303 
jednotlivých archiválií (signatur),  asto rozsáhlých operativních svazk$ a vyšet"ovacích spis$ 
nebo vyšet"ovacích spis$ VB. 
 

Digitalizace archiválií a její kontrola 
 

V roce 2016 bylo celkem digitalizováno 5118 inventárních jednotek (signatur) a po"ízeno 
788 756 soubor$ (sken$), což je o 30% více než v roce p"edchozím. Z toho  ást byla 
digitalizována ve spolupráci s digitaliza ním pracovišt#m Ústavu (209 915 sken$). Digitalizace 
se soust"edila na fondy Sekretariát FMV – IV. a V. díl (fondy A 2/4, A 2/5), fondy MV !SR 
(H 1-) a na opravy ve fondech plánovaných pro za"azení do eBadatelny.  
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P"edevším u fond$ p"ístupných prost"ednictvím eBadatelny byly systematicky 
kontrolovány d"íve po"ízené digitální reprodukce. P"es personální oslabení pokra ovala také 
revize tzv. kartotéky bývalého Studijního ústavu MV (zkontrolováno cca 275 000 karet). 
Kontrola probíhala u ú"edn# vyžádaných archiválií a archiválií p"ipravovaných ad hoc pro 
badatele, a to podle personálních možností jednotlivých odd#lení. Celkem bylo systematicky 
zrevidováno 362 karton$ a dalších samostatných 584 i.j. (signatur). Sumární statistiku  inností 
souvisejících s p"ípravou na digitalizaci a kontrolou obsahuje tabulka #. 9, výkony digitalizace 
samotné pak tabulka #. 10. 
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V.) V"decká, publika ní a prezenta ní  innost  
 
 Archivu se po letech, kdy byl vnímán jako sou ást Ústavu pro studium totalitních režim$, 
pozvolna da"ilo zapsat se do pov#domí ve"ejnosti jako svébytná instituce. Výbornou p"íležitostí 
k prezentaci Archivu byla – krom# již tradi ního Dne otev"ených dve"í a "ady exkurzí z !R 
i ciziny – tisková konference, na níž byla noviná"$m p"edstavena aplikace eBadatelna. Zájem 
tisku o Archiv a jím spravované písemnosti se pak odrazil nap". v ur ité form# spolupráce 
s deníkem Blesk. I když i ze strany archivá"$ panovaly z této spolupráce zpo átku obavy 
(považovali ji za nep"íliš p"ínosnou  i dokonce pon#kud dehonestující, protože Blesk není "azen 
mezi „seriózní“ periodika), opak byl pravdou. Archiv m#l možnost zkontrolovat správnost 
faktických informací v  láncích a informace o archiváliích bezpe nostních složek se dostala 
i k t#m, kte"í by se o existenci Archivu jiným zp$sobem nedozv#d#li. Dokonce se ukázalo, že 
n#kte"í badatelé se na Archiv obrátili práv# na základ#  lánk$ z tohoto deníku.   
 

Archiv získává respekt i v odborných kruzích, nap". aktivní ú astí jeho zam#stnanc$ na 
konferencích doma i v zahrani í, studiemi v recenzovaném Sborníku Archivu bezpe nostních 
složek i jiných publikacích, a užitím archiválií na r$zných výstavách.  
 

Publika ní  innost a ú ast na konferencích 
 

!trnácté  íslo Sborníku Archivu bezpe nostních složek (s vro ením 2016) vyšlo 
po átkem roku 2017. Posun byl zp$soben rekordním kvantem studií a  lánk$ i  ekáním na 
rozhodnutí Ústavního soudu, o n#mž jsme se  tená"$m v uplynulých dvou ro nících zmi%ovali. 
Tentokrát p"esáhl po et stran  íslici 600 a na zájemce  eká (krom# dalších tradi ních oddíl$) 9 
odborných studií a 5 studií materiálových. Pracovníci Archivu však publikovali také nap". 
v ro ence !eské archivní spole nosti, sborníku Securitas Imperii, nebo Almanachu 
p"ísp#vk$ konference policejních historik$. P"ehled publika ních po in$ pracovník$ Archivu ve 
Sborníku i mimo n#j obsahuje tabulka #. 11.  

 
Vý et konferencí s aktivní ú astí zam#stnanc$ Archivu je velmi pestrý a zahrnuje 

nejr$zn#jší oblasti našich nedávných d#jin. Dva zástupci reprezentovali Archiv na konferenci 
!eské, slovenské a  eskoslovenské d#jiny 20. století, která se konala v samém záv#ru b"ezna 
v Hradci Králové. Odborník na ochranu hranic se pravideln# ú astní jak každoro ních konferencí 
policejních historik$, tak konference s tématem „železné opony“ v Mikulov#. Na specializované 
konferenci, v#nované výuce d#jepisu, byly pracovnicí Archivu prezentovány možnosti využití 
archivu ve výuce d#jepisu. Na akci v Národním archivu byla p"edstavena eBadatelna. Podrobný 
seznam ú astník$ konferencí i s názvy jejich p"ísp#vk$ je uveden v tabulce #. 12. 
 

 
 



"%!
!

Prezenta ní  innost 
 

Archiv m#l v roce 2016 celou "adu p"íležitostí k tomu, aby se prezentoval ve"ejnosti. 
Stabiln# vysoký z$stává po et exkurzí, které do Archivu mí"í, dá se dokonce "íci, že Archiv si 
získal v této oblasti jakousi „stálou klientelu“. Pat"í mezi n# nap". návšt#vy zprost"edkované 
organizací „!lov#k v tísni“ nebo zahrani ní hosté CEVRO institutu. Pot#šující je rovn#ž 
skute nost, že do Archivu mí"í  ím dál více žák$ základních škol.    

 
Kolegové archivá"i ze severomoravských a slezských archiv$ navštívili pracovišt# 

Archivu v Kanicích. Po úvodní p"ednášce o organizaci a historii našeho archivu i o úkolech, které 
Archiv "eší, si prohlédli n#které depozitá"e a výstavky zajímavých archiválií, badatelnu i kanické 
pracovišt# digitalizace.  

 
Na Mezinárodní den archiv$ – ve  tvrtek 9.  ervna 2016 – mohli zájemci v rámci Dne 

otev"ených dve"í navštívit jak spole nou budovu Ústavu a Archivu v Siwiecov# ulici, tak budovy 
Archivu v Braníku a Na Struze a také v Kanicích. Do objektu v Braníku mohla ve"ejnost zavítat 
v$bec poprvé. !ekal tu na ni kvíz „Co je to tady za hnusnou máni ku?“ (jde o známou hlášku 
herce Miroslava Donutila z filmu Pelíšky) a v duchu „máni ek“ se odehrával i program 
komentovaných prohlídek. Nejv#tším lákadlem pracovišt# Na Struze byla p"ítomnost Otakara 
Michla, kytaristy a autora hudby mnoha skladeb Um#lé hmoty, který na jednom stanovišti v 
rámci komentovaných prohlídek znovu podstoupil inscenovaný výslech StB: P"ibližn# padesát 
návšt#vník$ se vypravilo také do les$, v nichž je situováno kanické pracovišt#. 

 
 P"ehled exkurzí a ostatních aktivit lze nalézt v tabulce #. 13. 
 
 Archiválie bezpe nostních složek nacistického a komunistického režimu jsou sice 
z  asového hlediska velmi mladé, tato skute nost jim ovšem nikterak neubírá na atraktivit#. 
Dokazuje to zájem nejr$zn#jších institucí i jednotlivc$, kte"í Archiv žádají o pomoc s dohledáním 
archiválií a po"ízením jejich reprodukcí pro r$zné výstavy. Za všechny, které se uskute nily 
v roce 2016, m$žeme jmenovat:!!
!

- výstava „Trose níky v Šanghaji“ v Guttmannov# galerii Židovského muzea v Praze; 
-  esko-n#mecká výstava "Transport smrti Litom#"ice-Velešín", po"ádaná Památníkem 

Flossenbürg a Vojenským historickým ústavem Praha; 
- výstava "!etnická stanice Zbiroh" v M#stském muzeu a Muzeu J. V. Sládka Zbiroh;  
- výstava „Koruna bez krále“ v románském sklepení Starého královského paláce; 
- výstava "Erobern und Vernichten – Massenerschießungen zwischen Ostsee und 

Schwarzem Meer 1941 – 1945" ("Dobýt a zni it – Masové popravy mezi Baltským 
a !erným mo"em 1941 – 1945"), v Topographie des Terrors; 

- expozice nov# vybudovaného Památníku k bývalému táboru Hodonín u Kunštátu;  
- nová stálá expozice Muzea Karlovy Vary, p"ipravovaná k 150. výro í jeho existence; 
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- nov# budovaná expozice V#znice Uherské Hradišt#; 
- putovní výstava „Sv#dkové lidskosti – Odp$rci nacismu z "ad sudeton#meckých k"es(an$ 

v letech 1938 – 1945“ sdružení Ackermann-Gemeinde. 
 
Koncem roku 2016 se Archiv podílel na p"íprav# výstav, souvisejících s 40. výro ím 

Charty 77, a stal se partnerem Lidových novin v rámci cyklu, vydávaného u p"íležitosti tohoto 
jubilea. Podrobnosti budou popsány ve výro ní zpráv# za rok 2017. 

 
U p"íležitosti výro í popravy Milady Horákové natá ela !eská televize reportáž 

na pracovišti v Braníku, v níž pracovníci Archivu hovo"ili o procesu i podrobnostech 
restaurátorských prací na vyšet"ovacím spisu. 

  
!innost Archivu i úskalí p"i práci s archiváliemi bezpe nostních složek m#la možnost 

p"iblížit  tená"$m "editelka Archivu v rozhovoru pro  asopis Masarykovy univerzity Absolvent, 
který byl vydán v záv#ru roku 2016 (je k dispozici i na internetu) a v chatu pro on-line vydání 
deníku Blesk.  
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5) Spolupráce Archivu bezpe#nostních složek s dalšími institucemi 
 
Spolupráce s Ústavem pro studium totalitních režim# 
 
Z domácích institucí spolupracoval Archiv v roce 2016 nejúžeji s Ústavem. Naši 

zam#stnanci byli zapojeni do n#kolika jeho badatelských projekt$, nap". do vytvá"ení hesel 
p"ipravovaného „Biografického slovníku vedoucích funkcioná"$ KS! (1921–1989)“ nebo do 
projektu „!eskoslovenská justice v letech 1948–1989 a její role p"i trestn#právní perzekuci 
odp$rc$ režimu“. Na základ# Dohody o spolupráci, uzav"ené "editeli obou institucí v dubnu roku 
2012 a obnovené v zá"í roku 2015, zpracovali pracovníci Ústavu pro Archiv i  ást odborných 
stanovisek, zasílaných Ministerstvu obrany v rámci agendy zákona  . 262/2011 Sb., i když 
tentokrát šlo pouze o cca 9 % – jak již bylo uvedeno, Archiv vysta il v p"evážné v#tšin# v této 
oblasti s vlastními kapacitami. 
  

Ústav se rovn#ž výrazn# podílel na n#kterých IT projektech Archivu. O nejvýznamn#jším 
z nich – aplikaci eBadatelna – jsme již podrobn# informovali výše. Dále Ústav spolupracoval 
s Archivem na vývoji webového projektu Organiza ní struktury ministerstva vnitra a na vývoji 
prototypu workflow systému Soda (Správa ob#hu a digitalizace archiválií). Posledn# zmín#ný 
projekt bude v roce 2017 rozsáhle testován a jeho nasazení bude znamenat další stupe% v rozvoji 
elektronizace celého procesu digitalizace. Zam#stnanci IT odd#lení Ústavu výrazn# participovali 
na správ# IT, zálohování dat a na vývoji n#kterých dalších aplikací ur ených pro vnit"ní chod 
agend Archivu. 

 
 Spolupráce s ostatními domácími institucemi 

 
V souvislosti se zákonem  . 262/2011 Sb. z$stává Archiv i nadále blízkým partnerem 

Ministerstvo obrany a Etické komise !R, jejímž  len$m skon ilo v roce 2016 první funk ní 
období. Zástupci Archivu se pravideln# ú astnili otev"ených  ástí jednání Etické komise i 
slavnostního udílení osv#d ení ú astník$m t"etího odboje.  

 
Velmi dobrou zkušenost má Archiv se spoluprací s Židovským muzeem. V roce 2016 

probíhaly p"ípravné práce k výstav# „Labyrintem normalizace“ s podtitulem „Židovská obec jako 
zrcadlo v#tšinové spole nosti“, která bude otev"ena v dubnu 2017. Její d$ležitou sou ástí budou 
práv# citáty z materiál$ StB. 

 
Pokra ovala spolupráce s Americkým fondem, o.p.s., mj. ú astí na slavnostním zahájení 

denního provozu protiatomového krytu v Husov# ulici v Brn#. 
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Zahrani ní spolupráce  
 
 Ve vý tu aktivit Archivu nelze opominout spolupráci se zahrani ními partnery.  

 
'editelka Archivu a její zástupce se ve dnech 14. – 16. b"ezna 2016 navštívili spole n# 

s vedením a pracovníky Ústavu Muzeum Slovenského národního povstání v Banské Bystrici.  
Byly navázány kontakty s vedením Muzea SNP, p"edb#žn# bylo projednáno uzav"ení rámcové 
smlouvy o spolupráci mezi Muzeem SNP, Ústavem a Archivem a vedení Archivu se seznámilo s 
digitaliza ním centrem Muzea SNP, jehož sou ástí je i konzervátorské pracovišt#. Dále byly 
navázány kontakty s Univerzitou Mateja Bela, konkrétn# s prod#kanem pro v#du a výzkum 
Fakulty politických v#d a mezinárodních vztah$, jemuž byla p"edstavena  innost Archivu. 

 
Ve výro ní zpráv# za  rok 2015 jsme obsáhle informovali o spolupráci, kterou Archiv 

navázal s ma&arským Výborem národní pam"ti (Nemzeti Emlékezet Bizottsága – NEB), Ve 
dnech 7. – 9. b"ezna 2016 se na p"ání ma&arské strany v Budapešti uskute nilo další setkání se 
zástupci této instituce a dalších odborník$ na téma StB, jehož hlavním cílem byla diskuze o 
fungování orgán$ státní bezpe nosti, dochovaných evidencích a zp$sobu jejich zp"ístup%ování. 
Ma&arští kolegové byli podrobn# seznámeni s problematikou lustra ních zákon$ (v etn# soudní 
praxe ve sporech o ochranu osobnosti) s dochovanými i nov# vzniklými evidencemi a jejich 
využíváním. B#hem roku ma&arští kolegové požádali rovn#ž o odpov#di na dotazy týkající se 
archiválií komunistické rozv#dky. 

 
Intenzívní styky byly udržovány se slovenským Ústavom pamäti národa (ÚPN). 

'editelka Archivu p"ijala spolu s "editelem Ústavu pozvání k ú asti na ministerské konferenci p"i 
p"íležitosti Evropského dne památky ob#tí totalitních režim$. Akce se konala ve dnech 22. – 23. 
srpna 2016 v rámci slovenského p"edsednictví Evropské unii a vystoupili na ní zástupci 
ministerstev spravedlnosti, diplomatických sbor$ a institucí zabývajících se totalitárními  i 
autoritá"ským i režimy. Sou ástí dvoudenního programu bylo uct#ní památky ob#tí 
komunistického režimu u tzv. "Brány ke svobod#", památníku nacházejícím se pod hradem 
D#vín. 

 
'editelka Archivu byla jednou z panelistek mezinárodní diskuse „Pre o "hrubá  iara" 

alebo  o ešte ukrývajú archívy bezpe nostných zložiek“, která byla organizována Ústavem 
pamäti národa v Bratislav# dne 11. 11. 2016 jako jeden z po in$ každoro ního „Festivalu 
slobody“, který lze považovat za slovenskou obdobu akce „Mene Tekel“. V diskusi seznámila její 
ú astníky s  eskou legislativou v rámci zp"ístup%ování archiválií i s praktickými zkušenostmi s 
jejich využitím p"i vyrovnávání se s naší nedávnou minulostí. 

  
Dalších akcí Festivalu slobody se na základ# pozváni dr. Ondreje Kraj%áka, p"edsedy 

Správní rady ÚPN, zú astnili "editel Ústavu Zden#k Hazdra a zástupce "editelky Archivu Petr 
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Zeman. Sou ástí programu byla ú ast na oce%ování osobností, které se zasloužily o obnovu 
svobody a demokracie na Slovensku, respektive v bývalém !eskoslovensku.   

 
V roce 2016 se konala dv# setkání zástupc$ institucí sdružených v „European Network 

of Offícial Authorities in Charge of Secret Police Files". Nejprve to byl workshop ve Varšav# 
dne 18. dubna 2016, na kterém Archiv reprezentovala PhDr. Jitka Bílková. Ú astníci se zam#"ili 
na mezinárodní projekt "The Joint Publication of Electronic Copies of the Materials Related to 
Multilateral Security Service Meetings of Communist States". Ve dnech 28.  – 30. listopadu 2016 
se uskute nilo výro ní zasedání v Krakov#, jehož se zú astnila "editelka Archivu. Krom# zpráv 
o  innosti jednotlivých institucí za uplynulý rok a seznámení se s aktuálními aktivitami partner$ 
byla hlavním tématem vým#na zkušeností v oblasti archiv$ tajných služeb ve východní Evrop# 
a zejména v oblasti po íta ových systém$ bývalých bezpe nostních složek. Sou ástí 
doprovodného programu bylo zahájení putovní výstavy "By Any Means. Communist Secret 
Police and People's Everyday Life", na níž se podílel i Archiv bezpe nostních složek. 

 
Spolupráce s Archivem Bezpe#nostní služby Ukrajiny v roce 2016 spo ívala 

v digitalizaci archiválií, vztahujících se k vybraným p"íslušník$m Ukrajinské povstalecké armády 
a jejich p"edání ukrajinské stran# a dále v rešerši dokument$ k tragédii v !ernobylu. Archiv 
bezpe nostní služby Ukrajiny požádal následn# o dodání jejich reprodukcí, které budou sou ástí 
mezinárodní publikace.   
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6) Ekonomika, provoz a správa IT 
 

I.) Stru ný p!ehled hospoda!ení Archivu  
 

Základním ur ujícím faktorem pro ekonomiku Archivu se stal zákon  . 400/2015 Sb., o 
státním rozpo tu !eské republiky na rok 2016, kterým bylo stanoveno, že Archiv bude 
hospoda"it s finan ními prost"edky ve výši 78 975 340 K .  
 

Na základ# Usnesení vlády  . 827/2016 o navýšení prost"edk$ na platy o 4% tj. ve výši 
538 585 K  v etn# p"íslušenství pro m#síce listopad a prosinec 2016, došlo k nár$stu celkového 
rozpo tu na  ástku 79 513 925 K . 
 

Archiv hospoda"il v roce 2016 podle deklarované zásady hospodárnosti, efektivnosti a 
ú elovosti vynakládaných výdaj$ na základ# §14 zákona  . 219/2000 Sb., o majetku !eské 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Díky dále trvajícím optimaliza ním opat"ením 
a využití jak elektronického tržišt#, tak zadávání ve"ejných zakázek malého rozsahu i pod 
ur eným limitem, došlo op#t k následnému poklesu výdaj$ oproti roku 2015.  
    

P!íjmy  
 

Archiv nem#l pro rok 2016 rozpo tované p"íjmy, nicmén# ze své  innosti vykázal ke 
konci roku 2016 p"íjmy ve výši 179 596,19 K , které odvedl do státního rozpo tu. Struktura 
p"íjm$ podle jednotlivých položek rozpo tové skladby je uvedena v následující tabulce: 

 
Celkový p ehled p íjm! Archivu v tis. K" 

 

          
  Rozpo et 2016 

Kone ný 
rozpo et Skute nost           

2016 
% 

pln#ní 
Ukazatel schválený po zm#nách 2016 

            1 2 3 4 5=4:2 

          P"íjmy Archivu celkem       179,60   

    2111     P"íjmy z poskytování služeb a výrobk$ 0 0 0 134,91   
    2132     P"íjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich  ástí 0 0 0 18,30   
    2324     P"ijaté nekapitálové p"ísp#vky a náhrady 0 0 0 4,93   
    4132     P"evody z ostatních vlastních fond$ 0 0 0 21,46   

 

Jde o p"íjmy z badatelen ABS za vyhotovení kopií, pravidelnou platbu pronájmu 
z nebytového prostoru v objektu Braník, uhrazené p"e erpané telefonní hovory, stravenky, 
vrácení p"eplatk$ elektrické energie, vodného a sto ného a dále prodeje nepot"ebného majetku. 
Finan ní  ástka na položce 4132 je z$statek nevy erpané výše p"id#lených mzdových prost"edk$ 
a jejich p"íslušenství. 



# !
!

 
Výdaje 

 
Struktura výdaj$ rozpo tu Archivu vycházela ze schváleného zákona  . 400/2015 Sb.,  

o státním rozpo tu !eské republiky na rok 2016, kterým bylo stanoveno, že Archiv bude 
hospoda"it s finan ními prost"edky v etn# navýšení prost"edk$ na platy o 4% v celkové výši 
79 513 925 K .  
      

Sou ástí výdaj$ se v roce 2016 staly nároky z nespot"ebovaných neprofilujících a 
profilujících výdaj$ z roku 2015 v celkové výši 16 246 408,30 K . 
 

Tato  ástka je tvo"ena všemi závaznými ukazateli: 
- V oblasti profilujících výdaj$ jde o  ástku na platy státních zam#stnanc$ ve výši 80 000 

K ; na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 363 191 K .  
- Do b#žných výdaj$ byla zapojena  ástka neprofilujících výdaj$ ve výši 7 846 480,15 K . 

Tento rozdíl mezi kone ným rozpo tem výdaj$ a skute nými výdaji vznikl nevy erpáním 
prost"edk$ b#žných výdaj$. Nejvíce se na n#m podílely snížené provozní platby – energie 
a paliva. Dále jsou zde zám#rn# drženy finan ní prost"edky pro v#tší neplánované opravy 
a havárie, které se ob as na všech objektech vyskytují.  

- T"etí  ástí jsou profilující výdaje na programy EDS/SMVS, které byly ve výši 
7 956 737,15 K . Byla p"ipravena velká investi ní akce v podob# zateplení celého objektu 
Braník. Samotná realizace za ala probíhat od kv#tna 2016 formou ve"ejné zakázky na 
dodavatele zateplení. Akce m#la být ukon ena nejdéle 15. listopadu 2016. Bohužel, 
vzhledem k problém$m s jejím realizátorem nebyla stavba ukon ena ani do 31. prosince 
2016, takže investi ní akce nebyla uhrazena. Op#t tedy dojde k vygenerování a p"evodu 
nárok$ z nespot"ebovaných výdaj$ z této akce do roku 2017.  
 
V pr$b#hu roku byla p"ipravena – již na základ# znalosti finan ního objemu pot"ebného 

pro zateplení objektu Braník – další investi ní akce, a to výstavba výtahu na daném objektu. 
Bohužel, vzhledem k pr$tah$m a nedokon ení prací na projektu zateplení nelze tuto další 
investi ní akci realizovat. Stávající finan ní objemy budou taktéž p"evedeny do roku 2017.  
 

Na základ# žádosti kapitoly 355 schválené Vládním usnesením  . 651 ze dne  
20.  ervence 2016, bylo dne 1. 8. 2016 provedeno druhé rozpo tové opat"ení, kterým byla 
provedena zm#na systemizace v objemu 850 000 K  mezi položkami 5011 a 5013. 
 

Všechny výdaje hrazené z prost"edk$ státního rozpo tu byly využity v souladu se 
zákonem  . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm#n# n#kterých souvisejících zákon$,  
a zákonem  . 219/2000 Sb., o majetku !eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
ve zn#ní pozd#jších p"edpis$.  
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V souvislosti s  erpáním finan ních prost"edk$ Archivu byly ke všem výdaj$m 
vystavovány doklady o p"edb#žné "ídící kontrole tak, aby nedošlo k p"e erpání finan ních 
prost"edk$ jednotlivých závazných ukazatel$. 
 
 
      
      

 
 

 

 

Celkový p ehled výdaj! Archivu v tis. K  
 

            Rozpo et 2016 
Kone ný 
rozpo et Skute nost           

2016 
% pln#ní 

Ukazatel schválený po zm#nách 2016 

            1 2 3 4 5=4:2 

Výdaje celkem 78 975,33 79 513,92 95 760,33 74 783,83 94,05 
Kapitálové výdaje 7 300,00 7 300,00 15 256,74 1 839,00 25,19 
B"žné výdaje 59 337,40 59 875,99 60 544,42 60 464,48 100,98 
v tom osobní výdaje 43 794,80 44 192,28 44 635,47 44 584,61 100,89 

   v tom platy zam. v pracovním pom#ru 15 389,53 16 369,53 16 730,40 16 730,40 102,20 
   v tom platy státních ú"edník$ 28 101,76 27 519,24 27 599,24 27 599,24 100,29 

OPPP 303,51 303,51 305,83 254,97 84,01 
odstupné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

povinné pojistné 14 890,23 15 025,38 15 246,22 15 217,14 101,28 
FKSP 652,37 658,33 662,73 662,73 100,67 

Ostatní b"žné výdaje celkem 12 337,93 12 337,93 19 959,17 12 480,35 101,15 
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P ehled výdaj! na platy zam#stnanc! Archivu v tis. K  

 

          
  Rozpo et 2016 

Kone ný 
rozpo et Skute nost  

2016 
% 

pln#ní 
Ukazatel schválený 

po 
zm#nách 

2016 

            1 2 3 4 5=4:2 

Výdaje na platy o OPPP v#etn" p!ísl. a FKSP 59 337,40 59 875,99 60 541,42 60 464,48 100,98 

Výdaje na platy o OPPP v etn# p"ísl. bez FKSP 58 685,03 59 217,66 59 878,69 59 801,75 100,99 

z toho         

  výdaje na platy a OPPP 43 794,80 44 192,28 44 635,47 44 584,61 100,89 

v tom           

                                  v tom platy zam. v pracovním pom#ru  15 389,53 16 369,53 16 730,40 16 730,40 102,20 
  v tom platy státních ú"edník$   28 101,76 27 519,24 27 599,24 27 599,24 100,29 
  v tom OPPP     303,51 303,51 305,83 254,97 84,01 

    z toho odstupné   - - - - 0,00 

pojistné placené zam#stnavatelem  14 890,23 15 025,38 15 243,22 15 217,14 101,28 

p"evod do FKSP 
     

652,37 658,33 662,73 662,73 100,67 

 
 

Kapitálové výdaje 
 

V roce 2016 realizoval Archiv výdaje položek 6121 – Budovy a haly a 6111 – 
Programové vybavení. P"ehled kapitálových výdaj$ je uveden v následující tabulce: 
 
 P ehled financování reprodukce majetku Archivu v tis. K  

 

          
  Rozpo et 2016 

Kone ný 
rozpo et Skute nost           

2016 
% 

pln#ní 
Ukazatel schválený 

po 
zm#nách 

2016 

            1 2 3 4 5=4:2 

Kapitálové výdaje Archivu celkem 7 300 7 300 15 256,74 1 839,01 25,19 

z toho                 
    nehmotný majetek - 173,03 332,45 274,38   

    hmotný majetek 7 300,00 7 126,97 1 4924,29 1 564,63 21,95 
 

 

Archiv m#l na t#chto položkách rozpo et po zm#nách ve výši 7 300 000 K , z n#hož 
vy erpal finan ní prost"edky ve výši 1 838 999,00 K , tj. 25,19 %. 
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Archiv  erpal finan ní prost"edky na kapitálové výdaje v následující struktu"e: 

− Položka 6121 – Budovy, haly a stavby byla  erpána v celkové výši 1 564 631,50 K ; 
jedná se o zateplení objektu Braník v celkové hodnot# 4 159 629 K . Stavba z d$vodu 
zásadní nekvalitní práce je stále nedokon ena, a zárove% z  ásti neuhrazena.  

− Položka 6111 – Programové vybavení byla  erpána v celkové výši 274 367,50 K . Šlo o 
nákup modul$ pro ú etní a spisový systém GINIS a dále o nákup konvertoru PDF 
v souvislosti s implementací zákona o spisové služb#.  

− Stále je tvo"ena rezerva pro rekonstrukci areálu Kanice, která je sou ástí investi ního 
plánu.  

 
!
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II.) Správa IT 
 
 Odd#lení informa ních technologií a evidencí (6. odd#lení) zabezpe ovalo standardní 
služby IT (provoz, instalace a konfigurace veškeré výpo etní techniky, administrace vzdálených 
uživatelských stanic, konzulta ní  innost pro zam#stnance, vytvá"ení podklad$ pro nákupy 
informa ních technologií). Programáto"i odd#lení zásadním zp$sobem participovali také na 
postupném vývoji, technickém zabezpe ení a zajišt#ní provozu aplikace eBadatelna a na kontrole 
importních dávek a následných úpravách p"epsaných inventá"$. Pr$b#žn# se podíleli rovn#ž na 
aktualizacích databázových vyhledávacích systém$ Archivu, p"i emž nejd$ležit#jším po inem 
v této oblasti byl kontinuální vývoj edita ního prost"edí provozovaných databází a jeho postupné 
vylepšování po nasazení. 
 
 
 
 

Mgr. Sv"tlana Ptá#níková 
!editelka Archivu
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7) Tabulkové p!ílohy 
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4B-0=,DE@!N7C=8O!\5:5,-E<Q!4/25E5-!Z[J!

 "V". &! 42;,/C;,/!]-,!EE=!'..!?9! "%&(!?9! !!
&  %!

<=87/7QL,3E@!
<8=?5E!

!!

#J!/0012-,3!

U<=87=L,3!B3:-,3!A!N7C=8>!^_!=!Y/25E5-!Z[I!
4/4BJ!A!/?-E,3E@!NB=0>!/?E3!6!8/:R3B-,/A!
4>6/?,/673!H=`-,0=!PY!=!aYKI!C,1]R3!
0-25957=E-!=8E@5C;253!:!]5,DE@!=8E@5C>!=!

5,6757AE3J!

48>?1b,1! !! $I"(!?9! !! $ !?=23<>! !!

_O48=E/C;,3!48/7/</2>!/!48/C-0-,3!
6<=87=L,3@/!B3:-,3J!

48>?1b,1!
4/L-7!

48/7/</2>!
(!48/7/</2>! !!
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Tabulka  . 1 – pokra ování 
 

!"#$%$&' ( )'*$+$,(&' (-&.$#/*$0 ( (-&.$#10&. 23453-6 7 1'8*/13#(19 #1:;<0 

/0012-,3! 4/456V4>C/0E-! 7-893,!!
642,1,/!
HCcK!

4/:,;9<=!<!48>?1@A!
?9!<!

4B-C:-73!
?9!<!

/0-62;,3!

:36<=,DE@!FG!
H<=87/,I!
?=23<!=70JK!

/0-62=,DE@!
FG!H<=87/,I!
?=23<!=70JK!

#J!/0012-,3!
+=8!d!4-86/,;2,3!6456OJ! !! !! !! .I.(!?9! !!  .!6C=:<>! !!

eW!d!NB-0,3!<,5@O!R7;?A!\P!^_J! !! !! !! .I."!?9! !! "!<,5@O! !!

=34.-1 7 ("#$%$&' #1:;<0 

 J!/0012-,3!

!!

.I#&!?9! !! #!<=87/,O! !!

"J!/0012-,3! "%&(!?9! !!
&  %!

<=87/7QL,3E@!
<8=?5E!

!!

#J!/0012-,3! $I#(!?9! !!
$ !?=23<>I!
 .!6C=:<>I!"!

<,5@O!
!!

WSU! "%'"I'$!?9! !! C5:!CDR-! !!

=34.-1 7 )'*$+$,(&' #1:;<0 

 J!/0012-,3!

!!

!!  I."!?9! !! '!<=87/,>!

"J!/0012-,3! !! !! !! !!

#J!/0012-,3! !! !! !! !!

WSU! !!  I."!?9! !! '!<=87/,>!

 



#(!
!

Tabulka  . 2 
 

>8-(&3#/#/10 ( %8?02,48@3#/10 (-&.$#10&. 23453-6 

/0012-,3! 4/456! 7-893,!
E-2</CD!
8/:6=@!

@/7/C/!
8/:6=@!

:48=E/C;,3!
4/:,;9<=!

 J!/0012-,3!

f48=E/C;C;,3!4/0<2=0>!48/!=8E@5C,3!
4/9>E<A!d!g/,0!f48=C/0=]6<;!648;C=!

h-,-8;2,3@/!R7;?A!ZUiW!d!/4-8=75C,3!6C=:<O!
HeW+!%("KJ!

 "V". &!
")#'!

<=87/,>!
"..!<=87/,>! "..!<=87/,>! !!

f48=E/C;C;,3!4/0<2=0>!48/!=8E@5C,3!
4/9>E<A!d!f48=C/0=]6<;!648;C=!

h-,-8;2,3@/!R7;?A!ZUiW!d!,-/4-8=75C,3!L;67!
HL;67!g/,0A!eW+!%(#KJ!

 "V". &! $.%!<=87/,>! #.!<=87/,>! $.!<=87/,>!
U42,1,/!,=0!8;9-E!42;,A!d!E-2<-9!%$!

<=87/,>J!

f48=E/C;C;,3!4/0<2=0>!48/!=8E@5C,3!
4/9>E<A!d!^jX!H9=7-85;2O!78C=2Q!@/0,/7OK!
TJ!648;CO!^_!HL;67!g/,0A!eW+!%)%!TJ!648;C=!

UeS!d!/4-8=75C,3!6C=:<OKJ!

 "V". &! $%)!<=87/,>! &'!<=87/,>! %.!<=87/,>! !!

f48=E/C;C;,3!4/0<2=0>!48/!=8E@5C,3!
4/9>E<A!d!g/,0!W`-,7A8,3!6C=:<O!HeW+!

#&KJ!
 "V". &!

$..!<=87/,>!
(&!

<=87/7QL,3E@!
<8=?5E!

&.!
<=87/7QL,3E@!

<8=?5E!

"&!
<=87/7QL,3E@!
<8=?5EI!0;2-!

02-!
671@/C;,3!

Y2A6!,=0!8;9-E!42;,A!48;E-!642,1,!5!:?O7-<!
E-2Q@/!g/,0A!d!$..!<=87/,>!=!(&!

<=87/7QL,3E@!<8=?5EJ!

f48=E/C;C;,3!4/0<2=0>!48/!=8E@5C,3!
4/9>E<A!d!k/,0!UC=:</C;!=`-,0=!U48;CO!

:48=C/0=]6<Q!7-E@,5<O!HeW+!"$%K!d!
CO7C/B-,3!6/A456A!=8E@5C,3E@!L36-2J!

 "V". &! "#"!E3C-<!  (&!E3C-<!! $&!E3C-<!! !!
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Tabulka  . 2 – pokra ování  
 

>8-(&3#/#/10 ( %8?02,48@3#/10 (-&.$#10&. 23453-6 

/0012-,3! 4/456! 7-893,!
E-2</CD!
8/:6=@!

@/7/C/!
8/:6=@!

:48=E/C;,3!
4/:,;9<=!

 J!/0012-,3!

YB5012-,3!,/CDE@!65`,=7A8!=8E@5C;2539!g/,0A!
U48;CO!62-0/C;,3!^_!HeW+!"#(K!d!

4/<8=L/C;,3J!
 "V". &! &%.!<=87/,>! "..!<=87/,>!  ..!<=87/,>!

U42,1,/!,=0!8;9-E!42;,A!d!E-2<-9!"("!
<=87/,>!H/! ("!<=87/,>!C3E-KJ!

F64/B;0;,3!=!6/A456!=8E@5C;253!g/,0A!
U<=87=L,3!</956-!d!^_!HeW+!"$ KI!M673!,=0!
i=?-9!HeW+!"$#KI!Z-6<Q!SA01]/C5E-!HeW+!
"$$KI!X8=0-E!l8;2/CQ!HeW+!"%"KI!Y2:-m!

HeW+!"%#KI!P678=C=!HeW+!"%$K!d!A</,L-,3!
4B348=CO!,=!CO71b-,3!0=7!=!4/<8=L/C;,3!

0/@2-0;C;,3!=8E@5C;253J!

 "V". &! $"!<=87/,>! ".!<=87/,>! ""!<=87/,>! +/</,L-,/! .!<=87/,>J!

Y/<8=L/C;,3!C!7C/8?1!=8E@5C,3E@!4/9>E-<!A!
g/,0>!_OR-7B/C=E3E@!6456>!HeW+!")KI!
4B348=C=!NC/0,3@/!2567AI!4/456>I!758;b-I!

NC/0AI!CO7C/B-,3!C-8:-!48/!756<!=!
4A?25</C;,3!,=!n-?/CDE@!678;,<;E@!

W8E@5CAJ!

48>?1b,1! )!6/A456>! .!6/A456>! #!6/A456O! +/</,L-,/!]-,!_dZSJ!

U<=87=L,3!48/7/</2O!_l[!d!/6/?,3!6C=:<O!
HL;67!g/,0A!TTTJ!648;CO!UeS!d!/4-8=75C,3!
6C=:<O!C!8;9E5!eW+!$"&K!d!CO7C;B-,3!

=8E@5C,3!4/9>E<O!=!/0<=:/CQ!0=7=?;:-J!

 "V". &! )!<=87/,>! "!<=87/,O! "!<=87/,O! !!
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Tabulka  . 2 – pokra ování  
 

>8-(&3#/#/10 ( %8?02,48@3#/10 (-&.$#10&. 23453-6 

/0012-,3! 4/456! 7-893,!
E-2</CD!
8/:6=@!

@/7/C/!
8/:6=@!

:48=E/C;,3!
4/:,;9<=!

"J!/0012-,3!

k/,0!oJ!648;CO!UeS!HW!#&!d!eW+!%&K!
A</,L-,3!4/B;0;,3!=!0/</,L-,3!5,C-,7;B-J!

.&V". &!
EE=!"..!
<=87/,>!

 &"!<=87/,>!
EE=!$.!
<=87/,>!

YB-8AR-,/!:!0>C/0A!42,1,3!]5,DE@!N</2>!HC5:!
,3b-!d!48>:<A9!6/A?/8A!E-,78;2O!^_K!d!

:?DC;!EE=!(!<=87/,>J!

+/</,L-,3!4B-9=,54A2=E-!=!=8E@5C,3!
4/9>E<O!g/,0A!T_J!648;C=!UeS!HW!"%!d!eW+!

#(K!=!]-]3!4A?25</C;,3!=!n-?A!=8E@5CAJ!
.$V". &!  $ !<=87/,>!!  .)!<=87/,>!

EE=!#.!
<=87/,>!

!!

f48=E/C;,3!:?DC=]3E3E@!L;673!436-9,/673!
4B38>67<>!^A:-=!UeS!=!4A?25<=E-!6/A456AJ!

.&V". &!
EE=! %.!
<=87/,>!

  %!<=87/,>!
EE=!#%!
<=87/,>!

!!

[-C5:-!48/:=739,3@/!5,C-,7;8,3@/!6/A456A!
g/,0A!# .I!4B348=C=!-2-<78/,5E<Q!=8E@5C,3!

4/9>E<OJ!
 .V". &!

 " !<=87/,>!
  !<=87/7Q<!

 " !<=87/,>!
8-C5:-!
6/A456A!

YB-2/b-,/!,=!,;62-0A]3E3!8/<!:!0>C/0A!
671@/C;,3J!

f48=E/C;,3!g/,0A!W!"V .!CL-7,1!4B348=CO!
=8E@5C,3!4/9>E<OJ!

 .V". &! $#!<=87/,>! .!<=87/,>! $#!<=87/,>! !!

Y8>:<A9!,-A64/B;0=,DE@!436-9,/673!!
E-,78;2O!!95,5678=!C,578=!:!&.Jd(.J!2-7!".J!

67/2J!
 "V". &!

$# !
<=87/,>V '%!
R=,/,>V#.!
<=87/7Q<!

 $.!<=87/,>! %()!<=87/,>!
f!0>C/0A!4B-0;,3!,=!#J!/0012-,3!48/?1@2!
48>:<A9!=!:;<2=0,3!6/A456!E-2Q@/!6/A?/8AJ!

[-C5:-!=!4B348=C=!=8E@5C,3E@!4/9>E-<!
Hg/,0O!WK!48/!:C-B-],1,3!C!-S=0=7-2,1J!

,/CD!N</2!
 %!g/,0>!
H5,C-,7;B>K!

.!:! %!g/,0>!
H5,C-,7;B>K!

 %!!g/,0>!
H5,C-,7;B>K!

!!
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Tabulka  . 2 – pokra ování  
 

>8-(&3#/#/10 ( %8?02,48@3#/10 (-&.$#10&. 23453-6 

/0012-,3! 4/456! 7-893,!
E-2</CD!
8/:6=@!

@/7/C/!
8/:6=@!

:48=E/C;,3!
4/:,;9<=!

#J!/0012-,3!

_O7C/B-,3!9=,54A2=L,3E@!6-:,=9>!
<!g/,0>9!PdU7S!X/0/,3,!=!PdU7S!

h/77n=20/CJ!
 "V". &! $I%&!?9! .!?9! $I%&!?9!

Y/:=67=C-,/!:!0>C/0A!A4B-0,/67,1,3!
,-42;,/C=,DE@!48=E3!4B5!8-=25:=E5!48/]-<7A!

-S=0=7-2,OJ!

YB-46;,3!67;C=]3E3E@!6-:,=9>!436-9,/673!
PdU7S!S8,/dC-,</CI!PdU7S!^U!UeS!S8,/I!

PdU7S!Y8/671]/C!=!PdU7S!jB-?3L!0/!
-2-<78/,5E<Q!4/0/?O!d!CO7C/B-,3!:;<2=0A!

=8E@5C,3!4/9>E<OJ!

 "V". &! !! !!
4/A:-!
4B-456O!

!!

Y/B;0;,3!g/,0A! )J!01L3,6<Q!?85`;0OJ!  "V". &! &.!<=87/,>! .!<=87/,>! $.!<=87/,>!
U42,1,/!,=0!8;9-E!42;,A!d!E-2<-9!%%!

<=87/,>!

Y8>:<A9!,-A64/B;0=,DE@!436-9,/673!
<;08/CQ@/!N7C=8A!^_!:!%.Jd'.J!2-7!".J!67/2J!

 "V". &! ".!?9! $I(!?9! %!?9! !!

YB348=C=!=8E@5C,3!4/9>E<O!<!g/,0A!'J!
?85`;0O!YU!UAR5E-!<!A93671,3!,=!n-?/CQ!

678;,<O!WSUJ!
.#V". &! !! !!

:48=E/C;,3!
5,C-,7;B-!

!!

[-C5:-!=!4B348=C=!=8E@5C,3E@!4/9>E-<!
Hg/,0O!WK!48/!:C-B-],1,3!C!-S=0=7-2,1J!

,/CD!N</2!
# !g/,0>!
H5,C-,7;B>K!

.!:!# !g/,0>!
H5,C-,7;B>K!

"%!g/,0>!
H5,C-,7;B>K!

!!

_O7C/B-,3!5,C-,7;8,3@/!6-:,=9A!g/,0A!W!(J! ,/CD!N</2! !! !!

:48=E/C;,3!
5,C-,7;B-!C!
-2-<78/,5E<Q!
4/0/?1!

!!



$"!
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Tabulka  . 2 – pokra ování  
 

A3%#3; )(,(5/%3#B&. #C.*')/#/&0&. 1/2,-3;6 !D= 

/0012-,3! 4/456! 7-893,!
0/6=C=0,3!
8/:6=@!

8/:6=@!
:48=E/C;,3!

4/L-7!
CO7C/B-,DE@!
:;:,=9>!

4/:,;9<=!<!48>?1@AVCO@/0,/E-,3!

 J!/0012-,3!

T0-,75g5<=E-!N0=]>!C!7=?A2E-!48/!4B348=CA!
032L3E@!4/:,=7<>!:!PS!H0/42,1,3!65`,=7A8!=!

,;:C>!6C=:<>KJ!
 "V". &!

.!:! .%$$!
:;:,=9>!

(...!
:;:,=9>!

 .%$$! +/42,1,/!CR-E@! .%$$!:;:,=9>J!

+/</,L-,3!7C/8?O!6-:,=9A!=8E@5C;253!<!L;675!
g/,0A!f48=C/0=]6<;!648;C=!h-,-8;2,3@/!
R7;?A!ZUiW!d!,-/4-8=75C,3!L;67I!7:CJ!

?=23</CD!g/,0!HL;67!g/,0A!eW+!%(#K!=!]-]3!
4A?25<=E-!,=!n-?A!WSUJ!

.(V". &! !!

]=:O</C;!
</8-<7A8=!=!
4A?25<=E-!
6/A456A!

!! !!

"J!/0012-,3!

f48=E/C;,3!]9-,,Q@/!8-]67B3<A!<!-C50-,E5!
-95`8=,7>!=!,=C8;752E>!H6/AL;67!eW+!#'Kp!

95<8/g529/C;!L;67I!6456O!CD4/C103J!
.&V". &!

EE=!%..!
95<8/g5R3!=!'!
<=87/,>!

EE=!%..!
95<8/g5R3!=!'!
<=87/,>!

$((! +/</,L-,/J!

P48=CO!0=7=?;:-!<=87/7Q<O!7:CJ!U7A05],3@/!
N67=CAJ!

48>?1b,1!
EE=!$..!...!
<=8-7!:!EE=!!
 !#..!...!

EE=!"..!...!
<=8-7!

EE=!"'%!...!
<=8-7!

YB-<8/L-,/!/!EE=!'%!...!<=8-7J!!

#J!/0012-,3!

l/,78/2=!</,C-87/C=,DE@!5,C-,7;B>!lU!UeS!
X8=0-E!l8;2/CQ!=!P678=C=J!

 "V". &!
.!:!$&!!
g/,0>!

H5,C-,7;B>K!

$&!g/,0>!
H5,C-,7;B>K!

 )!g/,0>!
H5,C-,7;B>K!

+/</,L-,/!lU!UeS!X8=0-E!l8;2/CQ!H )!
5,C-,7;B>KI!lU!UeS!P678=C=!4B-6A,A7=!,=!

". 'J!

Y/8/C,;C;,3!6/A?/8A!Pql!g/,0A!XU!YU!=!
PUX!6!0=7=?;:3!PqlJ!

48>?1b,1!
 I()!?9!:!
  I%!?9!

$I&!?9!
# & !

:;:,=9>!
U42,1,/!,=0!8;9-E!42;,A!d!E-2<-9!(I )!?9J!

l/,78/2=!=!/48=C=!-C50-,E3!4-86/,;2,3@/!
0-4/:57;B-!A!g/,0A!4-86/,;2,3E@!6456>!

4B362AR,3<>!^_J!
48>?1b,1!

&%I$!?9!:!
"(#&!?9!

&%!?9! &(I((!
U42,1,/!,=0!8;9-E!42;,A!d!E-2<-9!&(I((!

?9J!

$J!/0012-,3!
YB348=C=!05`57=25:/C=,DE@!=8E@5C;253!48/!
4A?25<=E5!C!-S=0=7-2,1!d!6C=:<O!l[VjU!

,/CD!N</2!
.!:!EE=!$$!

...!65`,=7A8!
EE=!".!...!
65`,=7A8!

EE=!" !...!
65`,=7A8!

e/CD!N</2O!:=0=,D!C!48>?1@A!8/<A!d!C-!
64/2A48;E5!6! J!/0012-,39J!

&J!/0012-,3!

YB-456O!5,C-,7;B>!d!0/</,L-,3!B=0O!
E-,78;2,3E@!N7C=8>I!4B-456!B=0O!^_!ZU[!=!
C1:-m67C3I!:=4/L-73!4B-456A!7-857/85;2,3!U7SJ!

48>?1b,1!
#.!:!EE=!  .!

<,5@!
#.!<,5@! )"!...! \-2<-9!4B-46;,/!$)!<,5@J!

YB-456O!0/@2-0=,DE@!48/7/</2>!ZSJ! ,/CD!N</2! !! '!<,5@! &!#%.! !!

YB348=C=!g/,0>!48/!4A?25<=E5!g/89/A!
0;2</CQ@/!4B367A4A!d!g/,0O!W!&V#I!W!&V$I!

^eSI!X! !HL;67KI!_!HL;67KJ!
48>?1b,1! :48;C=!/!CD62-0<A!

\-2<-9!C2/b-,/!)!g/,0>!H/!$!C3E-KJ!k/,0O!X! I!_!=!^eS!
,=@8=:-,O!g/,0O!W!(I!W!(V !=!W!"V#J!

_O7C/B-,3!-057=L,3@/!48/67B-03!48/!/48=CO!
@2=C,3!-C50-,L,3!0=7=?;:-!WSUJ!

.#V". &! :48;C=!/!CD62-0<A! _O7C/B-,/I!,=6=:-,/!0/!48/0A<E-!02-!42;,AJ!
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Tabulka  . 3 
 

D()(,'*1( =$E$'&3#( 

/0012-,3! 4/456! 9163E!
4/L-7!

?=0=7-2>!
?=0=7-26<Q!
,;CR71CO!

4/L-7!
4B548=C-,DE@!
5,C-,7;8,3E@!
]-0,/7-<V!
65`,=7A8!

4/L-7!
4B-02/b-,DE@!
5,C-,7;8,3E@!
]-0,/7-<V!
65`,=7A8!

:!7/@/!
05`57=25:/C=,DE@!

CO0=,DE@!\+!r!
+_+!

 J!/0012-,3!

l/942-s,3!?=0=7-26<Q!62Ab?OI!-C50-,E-!
4B-02/b-,DE@!=8E@5C;253I!?=0=7-26<DE@!2567>!
=!,;CR71Cp!-C50-,E-!=!</,78/2=!:;4>]L-<p!
CO@/7/C/C;,3!</453!=8E@5C;253J!_OB5:/C;,3!

?=0=7-26<DE@!b;0/673J!

2-0-,! ($! ).! &.#! $%(!  '"! $.!

N,/8!    !   %!  %%$! ('#! $ &! ))!

?B-:-,! ".#! ".(! )#)! &''! #"'! ( !

0A?-,!! ( !  % ! )%%! ).$! "$&! '&!

<C17-,!   '!  (%!   ##!    &! #')! '%!

L-8C-,! ((!  & ! ($$!  .""! #.)! ) !

L-8C-,-E! $(! '(! %."! %""! ".&! #.!

684-,!  "#!  (#! (&&!   ' ! %&.! &)!

:;B3!! %&!  "$! &')! %'%!  %"! ""!

B3]-,! '$!  $ ! ())! (%#! #'#! %'!

2567/4=0! '"!  ")!  .#%!  .$)! # )! & !

48/65,-E! %#!  ."! )#$! (% ! "$&! ' !

\qilq^!    .!  &&'!  .)$#!  ..' ! #'.%! ''"!

 



$$!
!

 
Tabulka  . 3 – pokra ování 
 

D()(,'*1( =,-4.( 

/0012-,3! 4/456! 9163E!
4/L-7!

?=0=7-2>!
?=0=7-26<Q!
,;CR71CO!

4/L-7!
4B548=C-,DE@!
5,C-,7;8,3E@!
]-0,/7-<V!
65`,=7A8!

4/L-7!
4B-02/b-,DE@!
5,C-,7;8,3E@!
]-0,/7-<V!
65`,=7A8!

:!7/@/!
05`57=25:/C=,DE@!

CO0=,DE@!\+!r!
+_+!

"J!/0012-,3!

l/942-s,3!?=0=7-26<Q!62Ab?OI!-C50-,E-!
4B-02/b-,DE@!=8E@5C;253I!?=0=7-26<DE@!2567>!
=!,;CR71Cp!-C50-,E-!=!</,78/2=!:;4>]L-<p!
CO@/7/C/C;,3!</453!=8E@5C;253J!_OB5:/C;,3!

?=0=7-26<DE@!b;0/673J!

2-0-,!  "#!  ))! "##&! "'#%!  %&(! )&!

N,/8!  .$! ""(! ".)"!  ('#! (%'! '(!

?B-:-,!  "'! "'&! #.(.! " $$!  "&%! & !

0A?-,!! )#! "%%! # %.!  )(&! (&&! &.!

<C17-,! %(! "  !  & #! ".((!  . $! %.!

L-8C-,! '"! "# ! "''"! " ('! )".! %%!

L-8C-,-E! #$! )(!    #!   ..! " %! #'!

684-,! )&! "&&!  '($! "(''! (.%! '$!

:;B3!! $'!  '%!  #.'!  &%%! %'#! $$!

B3]-,! $)!  ()!  &'(!  $%&! $  ! "&!

2567/4=0! $#! ".%! "# $! "$. ! && ! % !

48/65,-E! "#!  " !  ')&!  #% ! #'"! "(!

\qilq^! (&)! "$%$! "%.#%! "#(%#! )%"'! &&.!



$%!
!

 
Tabulka  . 3 – pokra ování 
 

D()(,'*1( F(1$&' 

/0012-,3! 4/456! 9163E!
4/L-7!

?=0=7-2>!
?=0=7-26<Q!
,;CR71CO!

4/L-7!
4B548=C-,DE@!
5,C-,7;8,3E@!
]-0,/7-<V!
65`,=7A8!

4/L-7!
4B-02/b-,DE@!
5,C-,7;8,3E@!
]-0,/7-<V!
65`,=7A8!

:!7/@/!
05`57=25:/C=,DE@!

CO0=,DE@!\+!r!
+_+!

#J!/0012-,3!

l/942-s,3!?=0=7-26<Q!62Ab?OI!-C50-,E-!
4B-02/b-,DE@!=8E@5C;253I!?=0=7-26<DE@!2567>!
=!,;CR71Cp!-C50-,E-!=!</,78/2=!:;4>]L-<p!
CO@/7/C/C;,3!</453!=8E@5C;253J!_OB5:/C;,3!

?=0=7-26<DE@!b;0/673J!

2-0-,! "(! # ! "$.! ##"! )"!  "!

N,/8! "#! %#! %'%! ''$! ($!  "!

?B-:-,! %#! %"! %)(! $%'! )#!  #!

0A?-,!! "%! %&! (.&! (.%! ($! #!

<C17-,!  .! "&! #(#! #(%!  )&! (!

L-8C-,!  )! $#! %'(! &)"!  $ ! &!

L-8C-,-E!  &! #'! ")'! #&&!  .)! (!

684-,!   ! ##! ")$! % .!  ('! )!

:;B3!! "&! $'!  .%)!    .!  (! #!

B3]-,!  '! $%! '  ! &((! %"! $!

2567/4=0! )! $%! )%"! ('$! $"! $!

48/65,-E! (! #$! "%'! &" ! #&! "!

\qilq^! "$%! %."! &'%.! '& $!   #$! ($!

 



$&!
!

 
Tabulka  . 4 
 

=34.-1 #<'&.1C 5()(,'*1C 

/0012-,3! 4/456! 9163E!
4/L-7!

?=0=7-2>!
?=0=7-26<Q!
,;CR71CO!

4/L-7!
4B548=C-,DE@!
5,C-,7;8,3E@!
]-0,/7-<V!
65`,=7A8!

4/L-7!
4B-02/b-,DE@!
5,C-,7;8,3E@!
]-0,/7-<V!
65`,=7A8!

:!7/@/!
05`57=25:/C=,DE@!

CO0=,DE@!\+!r!
+_+!

E-2<-9! \-2</CD!4B-@2-0!WSUJ!

2-0-,! "#%! #".! # ')! #%"%!  (#"!  $(!

N,/8! "#(! #)&! $"" ! #%".!  #%'!  ()!

?B-:-,! #(#! %#&! $ &'! #"'(!  &(%!  %%!

0A?-,!!  ))! $&"! $)  ! #&)%!   )&!  #)!

<C17-,!  (%! $""! # ")! #%()!  %()!  ##!

L-8C-,!  ')! $#%! $ )$! #). !  #'.!  %"!

L-8C-,-E! )(! " #!  ) "!  )((! %#.! '%!

684-,! "#.! $("! ")$$! $%%(!  %%"!  %"!

:;B3!!  ")! #$&! #.$%! ##$.! '$#! &)!

B3]-,!  $.! #'%! #"((! "))'! (#&! ('!

2567/4=0!  "$! #')! $#. ! $#"$!  .""!   &!

48/65,-E! ($! "'%! ")('! "("#! &%$!  . !

\qilq^! """$! $&"#! $"'"(! $ %#(!  $#&&!  % %!

 
 
 



$'!
!

Tabulka  . 5 
 

'D()(,'*1( 

/0012-,3! 4/456! 9163E!
4/L-7!

?=0=7-26<DE@!
4B367A4>!

4/L-7!
48/@23b-,DE@!

5,CJ!
]-0,/7-<!!

4/L-7!
C2/b-,DE@!
:;:,=9>!
H5C,J]JK!

E-2</CD!4/L-7!
:;:,=9>!H5,CJ!]JK!

4/L-7!,/C1!
:4B367A4,1,DE@!

6<-,>!

4/L-7!
:4B367A4,1,DE@!

6<-,>!

&J!/0012-,3!
U48;C=!=!0/42m/C;,3!-2-<78/,5E<Q@/!

=8E@5CAJ!!

2-0-,! .! .! .! .! .! .!

N,/8! .! .! .! .! .! .!

?B-:-,! "#(!  $#(! %%'.! %%'.! "(.()&! "(.()&!

0A?-,!!   "! %& ! .! %%'.! .! "(.()&!

<C17-,! &#! $#(! .! %%'.! .! "(.()&!

L-8C-,! '&! %"'! .! %%'.! .! "(.()&!

L-8C-,-E! '&! )")! .! %%'.! .! "(.()&!

684-,! ) ! % $! .! %%'.! .! "(.()&!

:;B3!! &#! "&'! .! %%'.! .! "(.()&!

B3]-,! &'! $$"! &"(! & )(! .! "(.()&!

2567/4=0!  .$! " &'! ""(%)! ").%'! #'")$! # ( ).!

48/65,-E! ' !  % %! .! ").%'! "$'$(%! %&%&'%!

\qilq^! )& ! (')(! ").%'! ").%'! %&%&'%! %&%&'%!

 
 



$(!
!

Tabulka  . 6 
 

G?')10 H$1132, 

/0012-,3! 4/456!
4/L-7!
b;0/673!

COB3:-,DE@!
=,/7=E3V!
67=,/C56-<!

4/L-7!/6/?!

 J!/0012-,3!

_OB5:/C;,3!?=0=7-26<DE@!b;0/673!02-!:;</,=!
LJ!$))V"..$!U?J!=!:;</,=!LJ! .'V".."!U?J!=!
:C2;R7,3E@!:;</,>p!COB5:/C;,3!NB-0,3E@!

b;0/673J!

 $( ! !! !!

_OB5:/C;,3!=`-,0O!eSM!d!:48=E/C;C;,3!
=,/7=E3J!

!! #".! (#(!

"J!/0012-,3!

_OB5:/C;,3!?=0=7-26<DE@!b;0/673!02-!:;</,=!
LJ!$))V"..$!U?J!=!:C2;R7,3E@!:;</,>p!

COB5:/C;,3!NB-0,3E@!b;0/673J!!
%()! !! !!

_OB5:/C;,3!NB-0,3E@!b;0/673!=`-,0O!:;</,=!
LJ!"%%V )$&!U?J!=!LJ!#%'V"..%!U?J!

!! &! !!

_OB5:/C;,3!=`-,0O!67;7,3@/!/?L=,67C3J! !!  #%!  &$!

#J!/0012-,3!

_OB5:/C;,3!?=0=7-26<DE@!=!NB-0,3E@!
4/b=0=C<>!4/02-!:;</,=!LJ!$))V"..$!U?J!=!

0=2R3E@!:C2;R7,3E@!:;</,>J!
&" ! !! !!

_OB5:/C;,3!=`-,0O!B505L6<DE@!48><=:>J! !! #)! !!



$)!
!

Tabulka  . 7 
 

!I'1)( *42,-(H10  

/0012-,3! 4/456! 9163E!

4/L7O!NB-0,3E@!b;0/673!

eSM!
^_!d!
?-:4J!
/0?/8!

MfUT! M+_!
^P!d!

C/]-,6<Q!
:48=CJ!

Y/25E5-!
Z[!

STU!
_1:-m6<;!
62Ab?=!

/67=7,3! E-2<-9!

&J!/0012-,3!

_O@2-0;C;,3!C!0=7=?;:3E@!W8E@5CA!
?-:4-L,/67,3E@!62/b-<!C!8;9E5!COB5:/C;,3!
4/b=0=C<>!67;7,3E@!NB=0>!02-!4B362AR,DE@!
48;C,3E@!4B-0456>!H:;</,O!LJ! ( V"..'!
U?JI!LJ!$))V"..$!U?JI!LJ! $.V ))&!U?JI!LJ!

$ "V"..%!U?JI!LJ!$% V )) !U?JI!LJ!
"')V ))"!U?JKJ!

2-0-,! "(!  #! )! '!  ! .! (! .!  %! ( !

N,/8! "&!  "! &! (!  ! .! &! .! "$! (#!

?B-:-,! " !  "! &!  "! "! .! #! .! #%! ) !

0A?-,! "'!  "! '!  "!  !  !  ! .! ")! ).!

<C17-,! "%!   !   !  $! "!  ! &! .! #'!  .'!

L-8C-,! "#!   ! &! $! #!  ! &! .! "%! ')!

L-8C-,-E! " ! (! (!   ! "! "! (! .! ""! ("!

684-,! "'! (! %! &! .! .! '! .!  )! '"!

:;B3!  )! )! &! (! "! "! "! .! ")! ''!

B3]-,! "#! )! (!  #! $! %!  ! .! "$! ('!

2567/4=0! ""! )! &! )!  ! "! %! .! #%! ()!

48/65,-E! "'!  #!   ! (! #! .! %! .!  )! (&!

E-2<-9! "()!  "'! ()!   "! ""!  $! %(! .! # #!  ."$!

9163E!

4/L7O!2A678/C=,DE@!]9-,!d!NB-0,3!b;0/675!

eSM!
^_!d!
?-:4J!
/0?/8!

MfUT! M+_!
^P!d!

C/]-,6<Q!
:48=CJ!

Y/25E5-!
Z[!

STU!
_1:-m6<;!
62Ab?=!

/67=7,3! E-2<-9!

2-0-,! "$'! %)"!  #(!  $! #! .!   ! .!  ()!   )$!

N,/8! "%(! &""!    !   ! &"! .! &! .! "#)!  #.)!

?B-:-,! "$.! %..!  &#! $.!  (! .! #! .! #('!  #% !

0A?-,! "#.! %)#!  "(! "'! "(!  !  ! .! #'"!  #(.!

<C17-,! "%)! '#$! " &! "%! #.!  ! '! .! #%%!  &"'!

L-8C-,! "&(! %&%! $#!  #!  $!  ! &! .! "$ !   % !

L-8C-,-E! "%#! #&)! (%! #.!  (!  $!  '! .! "'$!  .&.!

684-,! "#'! ""%!  ((! &! .! .!  "! .! "#)! ).'!

:;B3!  (#!  '$! %&! $.! #$! "! "! .! #' ! (&"!

B3]-,! "#(!  ((!  %#! #$! "(! &!  ! .! #&$!  . "!

2567/4=0! "& ! "'"!  ".! "#!  ! "! )! .! "'$! )&"!

48/65,-E! "(.! # $! "'#! $'! $"! .! '! .!  $.!   .#!

E-2<-9! ")%$! % $(!  &'$! # .! "'(! "'! ("! .! #$$%!  #) (!



%.!
!

 
Tabulka  . 7 – pokra ování  
 

&J!/0012-,3!

CO@2-0;C;,3!48/!=`-,0A!"&"! 9163E! 4/L-7!b;0/673!
4/L-7!

48/C1B/C=,DE@!
/6/?!

_O@2-0;C;,3!C!0=7=?;:3E@!W8E@5CA!
?-:4-L,/67,3E@!62/b-<!C!8;9E5!COB5:/C;,3!

=`-,0O!:;</,=!LJ!"&"V".  !U?J!

2-0-,! '! '!

N,/8!  "!  #!

?B-:-,!  "!  %!

0A?-,!  .!  "!

<C17-,! #! $!

L-8C-,!  #! #'!

L-8C-,-E! )! )(!

684-,!  "! ".!

:;B3!  #! "#!

B3]-,! '! ""!

2567/4=0! (!  &!

48/65,-E!  .!  $!

E-2<-9!   &! "( !

CO@2-0;C;,3!48/!?=0=7-2-! 9163E! 4/L-7!b;0/673!!
4/L-7!

48/C1B/C=,DE@!
/6/?!

_O@2-0;C;,3!C!0=7=?;:3E@!W8E@5CA!
?-:4-L,/67,3E@!62/b-<!C!8;9E5!COB5:/C;,3!

4/b=0=C<>!?=0=7-26<Q!C-B-],/675J!

2-0-,! " $! '(&!

N,/8!  % ! &$%!

?B-:-,! " .! ().!

0A?-,! ". ! ')$!

<C17-,!  " ! $$.!

L-8C-,!  $.! $)(!

L-8C-,-E! )%! #%#!

684-,! )%! $).!

:;B3! """! &'"!

B3]-,! ( ! #'%!

2567/4=0!  .)! %#'!

48/65,-E! &'! ##)!

E-2<-9!  '.&! &( )!

 



% !
!

 
Tabulka  . 7 – pokra ování  
 

"J!/0012-,3!

_O@2-0;C;,3!C!<=87/7Q<;E@!"J!/0012-,3!d!
4/L-7!2A678/C=,DE@!]9-,!

9163E!
?=0=7-26<Q!
b;0/675!

=`-,0=!"&"!
=`-,0=!67;7,3@/!

/?L=,67C3!

!_O@2-0;C;,3!4/0<2=0>!C!<=87/7Q<;E@!<!
g/,0>9!U7A05],3@/!N67=CA!^_I!C!

<=87/7Q<;E@!PE@8=,O!67;7,3@/!7=]-967C3I!
_O671@/C=2E>!=!-95`8=,7>J!

2-0-,! )($! #%!  $!

N,/8! (.#! %$! " !

?B-:-,! )#(! "%! %'!

0A?-,! (.)! % ! &&!

<C17-,!  $.(! "(! #%!

L-8C-,! (.$! $&! #"!

L-8C-,-E! %.(!  $! "'!

684-,! &''! % ! "'!

:;B3! )%"! #.! " !

B3]-,! &&)!  &!  #!

2567/4=0! ()"! ##!  '!

48/65,-E! % $! )! # !

E-2<-9! ))%(! #)"! #& !

 



%"!
!

 
Tabulka  . 8 
 

\-2</CD!4B-@2-0!=`-,0O!"&"!

4/456! 9163E!
:=-C50/C;,/!,/CDE@!b;0/673!H J! J!

". &J!t!# J! "J!". &K!
/0-62;,/!P0?/8,DE@!67=,/C56-<!

^5,567-867CA!/?8=,O!

:!7/@/!P0?/8,;!
67=,/C56<=!
CO48=E/C=,;!

48=E/C,3<O!M67=CA!
48/!W8E@5C!

f48=E/C;,3!67=75675E<DE@!5,g/89=E3!/!67=CA!
=`-,0O!:;<J!"&"V".  !U?J!C!W8E@5CAJ!

2-0-,! #! )$!  "!

N,/8!  &! )$!  .!

?B-:-,! )! )%!   !

0A?-,! (! ("!   !

<C17-,! $! '&!  .!

L-8C-,!   ! &%!   !

L-8C-,-E! "! %)! #!

684-,!   ! %'! #!

:;B3!  "! %%! !!

B3]-,! %! ")! !!

2567/4=0! )! $$! !!

48/65,-E! '! #)! !!

\-2<-9! )'! '()! ' !

Y/6<O7/C;,3!6/AL5,,/675!48=E/C,3<>9!
/0012-,3!=`-,0O!:;</,=!LJ!"&"V".  !U?J!
4B5!:48=E/C;,3!/0?/8,DE@!67=,/C56-<I!

CO4=2/C;,3!,/65L>!6!</45-95!=8E@5C;253!48/!
4/7B-?O!^PJ!

CO4;2-,/!
\+V+_+!

&)$V ""$! !!

 



%#!
!

Tabulka  . 9 
 

J$I$,(*$%(&' 7 8?08-(#( ( "31,-3*( 

/0012-,3! 4/456! 7-893,!
g/,0!HL;67!
g/,0AK!

42;,!
<=87/,>V5J]JV?9!

4B548=C-,/!
<=87/,>V5J!]J!

4/:,;9<O!<!48>?1@A!

 J!/0012-,3!

f=]5Ru/C;,3!4B348=CO!=8E@5C;253!A8L-,DE@!<!
6O67-9=75E<Q!05`57=25:=E5J!

 "V". &! g/,0!fi!_l[! ""%!<=87/,>!  &.!<=87/,>! !!

 "V". &! g/,0!^eS! '%!<=87/,>!
'%!<=87/,>V$'!

5J]J!
+/</,L-,/J!

 "V". &!
g/,0O!

6<=87=L,3E@!
48/7/</2>!

""!<=87/,>! #.!<=87/,>! !!

!f=]5Ru/C;,3!/67=7,3E@!48>?1b,DE@!
4/b=0=C<>!,=!05`57=25:=E5!=8E@5C;253!H<!
CD67=C,39I!4A?25<=L,39!=!C:012;C=E39!

48/]-<7>9I!=`-,0=!"."V".  !U?JI!/E@8=,,;!
=!?=0=7-26<;!05`57=25:=E-!=70JKJ!

48>?1b,1! !! !! ') !65`,=7A8! !!

l/,78/2=!05`57=25:=E-!C!-2-<78/,5E<Q9!
N2/b5R75!d!6O67-9=75E<;!</,78/2=!L;675!g/,0A!

COR-7B/C=E3E@!6456>!_dZSJ!
.&V". &! g/,0!_VZS! ".!<=87/,>!

".!
<=87/,>V ''!
65`,=7A8!

!!

l/,78/2=!05`57=25:=E-!C!-2-<78/,5E<Q9!
N2/b5R75!d!6O67-9=75E<;!</,78/2=!L;675!g/,0A!

6<=87=L,3E@!48/7/</2>!_l[J!
.(V". &!

g/,0!6<=87=L,3!
48/7/</2O!_l[!

"!<=87/,O! "!<=87/,O! !!

l/,78/2=!05`57=25:=E-!C!-2-<78/,5E<Q9!
N2/b5R75!d!=8E@5C;25-!4B548=C/C=,Q!48/!

NB-0,3!b;0/675J!

02-!4/7B-?O!
=!9/b,/673!
/0012-,3!

!! !! $$#!65`,=7A8! !!



%$!
!

 
 
Tabulka  . 9 – pokra ování  
 

J$I$,(*$%(&' 7 8?08-(#( ( "31,-3*( 

/0012-,3! 4/456! 7-893,!
g/,0!HL;67!
g/,0AK!

42;,!
<=87/,>V5J]JV?9!

4B548=C-,/!
<=87/,>V5J!]J!

4/:,;9<O!<!48>?1@A!

"J!/0012-,3!

f=]5Ru/C;,3!4B348=CO!=8E@5C;253!A8L-,DE@!<!
6O67-9=75E<Q!05`57=25:=E5J!

 .V". &! g/,0!W!&V%!
 )!

<=87/,>V(.'!
5,CJ]J!

)!<=87/,>V% .!
5J]J!

!!

 "V". &!
CD?18/C1!g/,0!

X!
EE=!"%!<=87/,>!

"#!<=87/,>I!"!
<=87/7Q<OV$%!

5J]J!
!!

,-42;,/C;,/! g/,0!W!"V%!! !!
%.!

<=87/,>V)."!
5J]J!

!!

 "V". &!
05`57=25:=E-!
,-`=75C>!
g/,0A!f!

CD?18/C1! .!
YB-2/b-,/!,=!,;62-0A]3E3!8/<!:!0>C/0A!

671@/C;,3J!

 "V". &!
8-05`57=25:=E-!
g/,0A!W!#&!

%%!<=87/,>! .! YB-@/0,/E-,/!d!05`57=25:/C;,!g/,0!W!"V%J!

!f=]5Ru/C;,3!/67=7,3E@!48>?1b,DE@!
4/b=0=C<>!,=!05`57=25:=E5!=8E@5C;253!H<!
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