
"podle zákona č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu 
bezpečnostních složek je Ústav účetní jednotkou a jeho činnost je hrazena ze samostatné kapitoly 
státního rozpočtu a Archiv je účetní jednotkou a je součástí rozpočtové kapitoly Ústavu. 
 
Podle závěru z kontrolní akce NKÚ 15/39 z roku 2016 týkající se hospodaření obou 
organizačních složek státu byly v minulosti zjištěny v souvislosti s účetními závěrkami 
nedostatky. 
 
Proto v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí následujících informací: 
 
1) zdali Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek podaly účetní 
závěrky za rok 2016 v souladu se zákonem, 
 
2) zdali Ministerstvo financí ČR při kontrole účetních závěrek za rok 2016 nalezl pochybení a 
nedostatky, 
 
3) v případě, že byly nalezeny pochybení a nedostatky, prosím o sdělení čeho se kontrolní zjištění 
týkají (prosím o doložení dokumentů), 
 
4) do jakého termínu, měly být pochybení a nedostatky odstraněny či zda-li došlo již k nápravě." 
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Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Vážený pane, 
 

na Ministerstvo financí bylo dne 23. března 2017 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Žádal jste o poskytnutí následujících informací: 
 
"podle zákona č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu 
bezpečnostních složek je Ústav účetní jednotkou a jeho činnost je hrazena ze samostatné 
kapitoly státního rozpočtu a Archiv je účetní jednotkou a je součástí rozpočtové kapitoly 
Ústavu. 
 
Podle závěru z kontrolní akce NKÚ 15/39 z roku 2016 týkající se hospodaření obou 
organizačních složek státu byly v minulosti zjištěny v souvislosti s účetními závěrkami 
nedostatky. 
 
Proto v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí následujících informací: 
 
1) zdali Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek podaly účetní 
závěrky za rok 2016 v souladu se zákonem, 
 
2) zdali Ministerstvo financí ČR při kontrole účetních závěrek za rok 2016 nalezl pochybení a 
nedostatky, 
 
3) v případě, že byly nalezeny pochybení a nedostatky, prosím o sdělení čeho se kontrolní 
zjištění týkají (prosím o doložení dokumentů), 
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4) do jakého termínu, měly být pochybení a nedostatky odstraněny či zda-li došlo již k 
nápravě." 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) sděluje následující: 
 
K otázce č. 1: 
 
Účetní závěrky Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 
2016 byly do Centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“) předány 
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhláškou č. 461/2012 Sb. ve stanoveném termínu, tzn. do 27. 2. 2017. 
 
K otázce č. 2: 
 
Ministerstvo neprovádí věcnou kontrolu účetních závěrek, nicméně lze konstatovat, že účetní 
závěrky předmětných subjektů za rok 2016 předané do CSÚIS nevykazovaly v rámci 
vnitrovýkazových a mezivýkazových kontrol žádné chyby. 
 
K otázkám č. 3 a 4: 
 
S ohledem na odpovědi k otázkám č. 1 a 2 a skutečnost, že ministerstvo neprovádí věcnou 
kontrolu účetních závěrek, jsou otázky č. 3 a 4 bezpředmětné. 
 
 
 
 
 
                   
 


