
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se chci dotázat, na níže 
uvedený dotaz týkající se rozpočtové kapitoly č. 355 - Ústav pro studium totalitních režimů: 
 
 Ve srovnání s rokem 2013 došlo v roce 2014 na základě níže uvedených zákonů k navýšení 
finančních prostředků na platy zaměstnancům. 
  
a) rok 2013: příloha č. 4 zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu na rok 2013;  
platy = 75 626 000,- Kč 
  
b) rok 2014: příloha č. 4 zákona č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu na rok 2014;  
platy = 78 695 395,- Kč   
  
 Pokud správně počítám, celkový rozdíl navýšení platů u kapitoly č. 355 činí mezi rokem 2014 a 2013 
až 3 069 395 Kč / tj. 78 695 395 Kč – 75 626 000 Kč = rozdíl 3 069 395 Kč/. 
  
Dotaz zní, zda: 
  
a) bylo či nebylo povinností rozpočtové kapitoly č. 355 - Ústav pro studium totalitních režimů (tj. 
Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečřnostních složek) navýšit PLOŠNĚ, tedy všem 
zaměstnancům od 1.1.2014 jejich plat? 
b) v případě, že to povinností bylo, jaké jsou sankce pro kapitolu č. 355 za takové opomenutí, 
c) v případě, že to povinností nebylo, z čeho takové tvrzení vychází a ve kterém zákoně má takové 
tvrzení oporu. 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10 Praha 1 
Telefon: 257043399  Fax: 257049272 
 
 
                   V Praze dne 21.5.2014 
                   Č. j.: MF-41886/2014/21/644IK 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
 Na Ministerstvo financí bylo dne 15. května 2014 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytnutí následujících informací: 
 
„Ve srovnání s rokem 2013 došlo v roce 2014 na základě níže uvedených zákonů k navýšení 
finančních prostředků na platy zaměstnancům. 
  
a) rok 2013: příloha č. 4 zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu na rok 2013;  
platy = 75 626 000,- Kč 
b) rok 2014: příloha č. 4 zákona č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu na rok 2014;  
platy = 78 695 395,- Kč   
   
Pokud správně počítám, celkový rozdíl navýšení platů u kapitoly č. 355 činí mezi rokem 2014 
a 2013 až 3 069 395 Kč / tj. 78 695 395 Kč – 75 626 000 Kč = rozdíl 3 069 395 Kč/. 
  
Dotaz zní, zda: 
 
a) bylo či nebylo povinností rozpočtové kapitoly č. 355 - Ústav pro studium totalitních režimů 
(tj. Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek) navýšit PLOŠNĚ, 
tedy všem zaměstnancům od 1.1.2014 jejich plat? 
b) v případě, že to povinností bylo, jaké jsou sankce pro kapitolu č. 355 za takové opomenutí, 
c) v případě, že to povinností nebylo, z čeho takové tvrzení vychází a ve kterém zákoně  
má takové tvrzení oporu." 
 
 K tomu Vám sděluji následující: 
 
Vámi zmíněné prostředky na „platy“ uvedené v příloze č. 4 zákonů č. 504/2012 Sb., o státním 
rozpočtu České republiky na rok 2013 a 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky  
na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 
2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb., v sobě zahrnují prostředky na platy zaměstnanců 
v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje i platy představitelů státní moci a některých 
orgánů. Jsou zde rozpočtovány jak národní prostředky, tak i prostředky evropských fondů, 
týkající se realizace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
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Při sestavování rozpočtu na rok 2014 byly mzdové prostředky kapitoly 355 - Ústav 
pro studium totalitních režimů rozpočtově posíleny s  konkrétním určením, tj. na zajištění 
činností souvisejících se zákonem č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti 
komunismu. Dále byly navýšeny o částku 2% navýšení platů a ostatních plateb za provedenou 
práci této kapitoly. Je v působnosti statutárního orgánu kapitoly rozhodnout o způsobu jejich 
rozdělení, přičemž by měl být, dle jeho úvahy, uplatněn motivační princip. Způsob stimulace 
zaměstnanců není explicitně upraven žádným právním předpisem. Musí především 
zohledňovat pracovní výkon a nesmí být v rozporu s předpisem upravujícím odměňování 
zaměstnanců ve státní správě, tj. zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.       

 

 
 
 


