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1.

Informace o složení orgánů veřejné
a o jejich činnosti či o jejich změnách
a)

výzkumné

instituce

Výchozí složení orgánů pracoviště
Pověřen vedením od:
Ředitel pracoviště: PhDr. Oldřich Tůma, PhD.
jmenován s účinností od : 15. 6. 2007
Rada pracoviště zvolena dne 10. 1. 2007 ve složení:
Předseda: PhDr. Oldřich Tůma, PhD., ÚSD
místopředseda:Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, PhD., ÚSD
členové:
Mgr. Jaroslav Cuhra, PhD., ÚSD; Doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc., ÚSD; PhDr.
Stanislav Kokoška, ÚSD; PhDr. Michal Kopeček, PhD., ÚSD; PhDr. Vít
Smetana, PhD., ÚSD; PhDr. Jiří Suk, PhD., ÚSD; PhDr. Jan Gebhart, CSc.,
HIÚ; Prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc., FHS UK; Prof. PhDr. Milan Hlavačka,
CSc., FF UK; Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., MÚA; Doc. PhDr. Jiří Vykoukal,
CSc., FSV UK.
Dozorčí rada jmenována dne 1. 5. 2007 ve složení:
předseda: Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, CSc., KAV
místopředseda:PhDr. Antonín Kostlán, CSc., ÚSD
členové:
PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová, KNAV; Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.,
FPřF SLU; PhDr. Vácslav Babička, AS MV ČR

b)

Změny ve složení orgánů:
Dne 15. září 2011 rezignoval na člena Dozorčí rady PhDr. Vácslav Babička.
Akademická rada AV ČR vzala dne 8. listopadu jeho rezignaci na vědomí
a od 9. listopadu jmenovala novým členem Dozorčí rady PhDr. Daniela
Doležala, Ph.D., SOA Praha.

c)

Informace o činnosti orgánů:
Ředitel:

Na začátku roku bylo společným jednáním evaluační komise a vedení ústavu
dokončeno evaluační řízení ÚSD za předchozí období, na jehož základě byl ústav
zařazen do kategorie 1a. Během roku byly pak náměty a závěry hodnocení
implementovány prostřednictvím personálních a organizačních opatření do činnosti
ústavu. Probíhala intenzivní příprava mezinárodně i národně koncipovaných projektů
(7. rámcový program, Operační program pro vzdělání a konkurenceschopnost,
program Národní a kulturní identity). V prosinci 2011 byla podepsána smlouva mezi
ÚSD a FF UK o založení společného mezinárodně a interdisciplinárně zaměřeného
badatelského centra Prague Institute for Advanced Study in History and Society, které
bude umožňovat uznávaným vědcům i mladým talentovaným badatelům realizaci jejich
individuálních výzkumných projektů. Bylo atestováno 5 výzkumných pracovníků. K 31.
12. bylo z rozhodnutí Ministerstva kultury provedeno organizační a majetkové
odloučení Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé
světové války.

Rada pracoviště:
Dne 9. března se konalo 17. zasedání Rady pracoviště, na němž byl projednán
a schválen rozpočet ÚSD a způsob čerpání sociálního fondu na rok 2011. Rada
pracoviště se věnovala také otázce evaluace pracovišť AV ČR. Na 18. zasedání Rady,
které se konalo 31. března, bylo projednáno stanovisko Rady pracoviště k evaluaci
ÚSD a jeho výzkumné činnosti a také schválena pravidla ohodnocení výzkumných
pracovníků. Na 19. jednání Rady dne 8. dubna byla přijata rozhodnutí ohledně
podávání žádostí projektů GA ČR a Center podpory excelence v základním výzkumu.
Dne 22. června bylo na 20. zasedání Rady pracoviště projednána Výroční zpráva ÚSD
o činnosti a hospodaření za rok 2010. Dne 5. října byly v průběhu 21. zasedání Rady
pracoviště projednány informace o evaluacích a vnitroústavních záležitostech. dále se
Rada zabývala odvoláním proti rozhodnutí GA ČR o vyřazení návrhů projektů
z formálních důvodů. Dne 7. listopadu se na svém 22. zasedání Rada pracoviště
opětovně zabývala odvoláním proti rozhodnutí GA ČR o vyřazení návrhů projektů
z formálních důvodů, byla jmenována komise pro atestaci výzkumných pracovníků
USD. Rada rovněž schválila změny organizačního a volebního řádu ÚSD.

Dozorčí rada:
V roce 2011 proběhlo jedno hlasování per rollam a konala se dvě zasedání Dozorčí
rady, a to 23. června a 2. prosince. Na osmém zasedání 23. června Dozorčí rada
projednala znění „Výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2009“ a příslušné
„Zprávy nezávislého auditora“. Oba dokumenty vzala na vědomí s drobnou formální
připomínkou. Dozorčí rada dále schválila Zprávu o činnosti Dozorčí rady ÚSD AV ČR
za rok 2010. Ve věci majetkových nároků ústavu ve Vlašské ul. 9 Dozorčí rada
vyslovila souhlas se zněním Smlouvy o nájmu objektu ve Vlašské 9 mezi Hlavním
městem Prahou jako pronajímatelem a Ústavem pro soudobé dějiny jako nájemcem,

v konečné podobě po úpravách na základě připomínek Dozorčí rady z prosince 2010,
a dále vzala na vědomí definitivní znění Smlouvy o nájmu objektu
NAO/58/01/018747/2010 podle § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění mezi Hlavním městem Prahou jako pronajímatelem
a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR jako nájemcem, uzavřené dne 1. 1. 2011.
Dozorčí rada se také seznámila s návrhem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu
nebytových prostor ze dne 18. 4. 2008, uzavřené mezi Knihovnou AV ČR a Ústavem
pro soudobé dějiny AV ČR a vyslovila souhlas s jeho zněním. Deváté zasedání se
konalo 2. prosince a Dozorčí rada na tomto zasedání vzala na vědomí informaci
o změně ve složení Dozorčí rady; zprávu o proběhlé evaluaci Ústavu pro soudobé
dějiny AV ČR, předložené nové znění Organizačního řádu pracoviště a předložené
nové znění volebního řádu pro volby do Rady pracoviště.

2.

Informace o změnách zřizovací listiny:

3.

Hodnocení hlavní činnosti:

Základní cíl práce ÚSD spočívá v primárním pramenném výzkumu soudobých českých
a československých dějin v období dvou totalitních režimů (1938-1989), po zhroucení
komunismu (po roce 1989) a dějin vědy. Ústav se zaměřuje na analýzu, rekonstrukci
a interpretaci soudobých dějin a dějin vědy s cílem podat jejich komparativní přehled
formou synteticky pojatých rozsáhlejších historických prací. Těžiště práce ústavu
spočívá i ve vyhledávání a výzkumu zpřístupňovaných archivních dokumentů,
osobních pozůstalostí a dalších zdrojů, v budování soudobé dokumentace a etablování
orálně historického výzkumu. Zároveň ústav nadále plní pro obor soudobých českých
a československých dějin a dějin vědy nezastupitelné úlohy: vydávání kritických edic
vybraných okruhů pramenů a časopisu Soudobé dějiny jako platformy oboru, budování
oboru soudobých dějin na vysokých školách.
Hlavní vědecké výsledky
Projekt Kabinetu dějin vědy Čeští vědci v exilu, který byl řešen ve spolupráci s několika
dalšími ústavy AV ČR, vyvrcholil vydáním encyklopedie Sto českých vědců v exilu
a uspořádáním mezinárodní konference Scholars in Exile and Dictatorships of the 20th
Century; z konference byl připraven sborník ve formě elektronické publikace. Téma
bylo podrobeno analýze i v kapitole kolektivní monografie vydané v Oxford University
Press. Projekt uzavře anglicky psaná kolektivní monografie, která bude dána do tisku
v roce 2012. Vyšla kolektivní monografie Rozděleni minulostí pracovníků oddělení pro
dějiny demokratické transformace po roce 1989 zkoumající formování české politické
kultury a politicko-kulturních identit po roce 1989. Ústav zorganizoval mezinárodní
konferenci, jíž vyvrcholilo české předsednictví ve Visegrádské skupině a jež se
věnovala vzájemné reflexi jednotlivých národních historiografií na stěžejní události
a postavy společných dějin. Konference Heroes and Villains of the Visegrád Countries'
National History in the Historiographical Reflections of Neighbours se zúčastnili
představitelé historických obcí států Visegrádu i západní historiografie a politologie.
Sborník z konference vyjde 2012. Dvě kolektivní monografie vydali pracovníci oddělení
pro dějiny druhé světové války, okupace a odboje k výzkumu o mezinárodním

postavení a úloze československého odboje v letech druhé světové války a konceptech
mírového obnovování republiky: Nultá hodina? a Dunkerque 1944-1945. K druhému
výstupu byly v Senátu Parlamentu ČR uspořádány seminář a doprovodná výstava. Byl
vydán 22. svazek stěžijní edice Prameny k dějinám československé krize 1967-1970
jenž přináší dosud nepřístupné dokumenty ÚV KSSS 1966-1969 k mezinárodním
souvislostem pražského jara. Z grantového projektu ÚSD byla vydána dvousvazková
publikace Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967,
oceněná cenou Magnesia Litera za nejlepší knihu v kategorii odborné a publicistické
literatury. S aktivní účastí 15 pracovníků ústavu byla uspořádána v rámci projektu
Komunistická strana Československa a bolševismus konference 90 let českého
a slovenského komunismu.
Mezinárodní vědecká spolupráce
ÚSD se snaží o vyváženou účast v mezinárodních projektech z hlediska zapojení
jednotlivých výzkumných týmů a v aktivním přístupu k nově vyhlašovaným nabídkám
tak, aby byla zajištěna kontinuita mezinárodní spolupráce v delším časovém horizontu.
V roce 2011 se podílel na 5 mezinárodně řešených projektech, včetně projektu
řešeného v rámci programu EU Regime and Society in Eastern Europe (1956-1989):
From Extended Reproduction to Social and Political Change. Pokračovala spolupráce
na deseti projektech řešených v rámci aktuálních dvoustranných dohod o vědecké
spolupráci.
Spolupráce s vysokými školami
ÚSD dlouhodobě úspěšně spolupracuje s vysokými školami na budování oboru
soudobých dějin (společná akreditace programu politologie a moderní dějiny s FF UK,
společná pracoviště s FSV UK – Institut mezinárodních studií a s FHS UK – Laboratoř
orální historie). Dvacet výzkumných pracovníků ÚSD se v roce 2011 podílelo na
pedagogické činnosti vysokých škol, kde celkem odučilo přes 2.500 vyučovacích hodin
ve 12 bakalářských, 13 magisterských a 12 doktorských programech. Ústav
spolupracuje s vysokými školami na dvou grantových a tří programových projektech,
včetně projektu Idea univerzity financovaného ze strukturálních fondů EU, jehož
hlavním řešitelem je Univerzita Pardubice.
Bibliografie výstupů
Štrbáňová, S. – Kostlán, A. (eds.): Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie
významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci.
Praha: Academia 2011, 607 s. ISBN 978-80-200-1915-8
[anotace: Encyklopedie přináší životopisy stovky významných vědců ze všech vědních oborů,
pracovníků českých ústavů Československé akademie věd, kteří v letech 1952-1989 odešli
do exilu. Kniha je uvedena studií A. Kostlána, v níž je shrnuta problematika exilu
intelektuálních a vědeckých osobností z komunistického Československa v letech 19481989.]

Gjuričová, A. – Kopeček, M. – Roubal, P. – Suk, J. – Zahradníček, T.: Rozděleni
minulostí. Vytváření politických identit v České republice po roce 1989. Praha:
Knihovna Václava Havla 2011, 415 s. ISBN 978-80-87490-03-7
[anotace: Kolektivní monografie pracovníků oddělení pro dějiny demokratické transformace po
roce 1989 Ústavu pro soudobé dějiny zkoumá formování české politické kultury a politickokulturních identit po roce 1989. Kniha ukazuje, že polistopadovou politiku neštěpí v první řadě
a pouze různé ideologie, nýbrž že je „rozdělena minulostí“, tj. že politická kultura české

demokracie je do značné míry ovlivněna způsoby nakládání a interpretacemi nejnovějších
dějin. Hledání a vytváření politických tradic a tím i obrazů minulosti nebylo v polistopadové
době arbitrární ani náhodné. Někdy tkvělo hluboko v předcházejícím vývoji dané politické
skupiny. Minulost vytvořila pevné vazby – a na nich budovali svou identitu všichni významní
aktéři dobové české politiky.]

Heroes and Villains of the Visegrád Countries’ National History in the Historiographical
Reflections of Neighbours. Praha, Černínský palác 1.-3. 12. 2011 [anotace: Konference
svedla dohromady historiky ze zemí Visegrádské skupiny nad diskusí o problémech
spojených s rozdílným vnímáním naší společné historie: o osobnostech a událostech, které
přes hranice vyvolávají odlišné, často protichůdné interpretace a hodnocení. Konference
přinesla také prezentaci sociologického výzkumu o vnímání národních tradic a hodnot v
rámci národních společenství i k sousedním národům států Visegrádu a debatu nad výukou
dějepisu z hlediska porozumění k národním emancipačním snahám entit středoevropského
prostoru.]

Kokoška, S. a kol.: Nultá hodina? Československo na jaře 1945 ve strategických
souvislostech. Praha: Euroslavica 2011, 256 s. ISBN 978-80-85494-92-1
[anotace: Kolektivní monografie, jež se s novým pohledem vrací k událostem konce druhé
světové války na území Československa. Jednotlivé studie se zabývají vojenskostrategickými otázkami, sovětským vlivem na československou exilovou vládu, americkou
rezignací na postup do Prahy, politickými mantinely činnosti československých jednotek ve
spojeneckých armádách, represemi vůči ruským emigrantům. Závěrečná kapitola koriguje
zažité mýty související s osvobozením Československa. Přínosem knihy je vřazení těchto
dějů do evropského kontextu, v němž se začínalo rýsovat bipolární rozdělení světa. Dřívější
ustálený a mnohdy tendenční výklad tohoto období je v knize opravován a doplňován novým
materiálem, jehož část tvoří rozsáhlou dokumentární přílohu knihy.]

Maršálek, Z. – Hofman, P.: Dunkerque 1944-1945. Ztráty Československé samostatné
obrněné brigády běhěm operačního nasazení ve Francii. Praha: NLN 2011, 576 s.
ISBN 978-80-7422-119-4
[anotace:Publikace obsahuje medailony 190 vojáků, kteří zahynuli během operačního nasazení
Československé samostatné obrněné brigády v letech 1944-1945. Doprovodné studie kromě
zevrubného statistického a sociologického zpracování získaných dat zasazují činnost brigády
do širšího rámce spojeneckého tažení v severozápadní Evropě. Příslušné kapitoly publikace
se proto věnují i komparaci československé, polské, belgické, nizozemské a norské exilové
armády. Samostatná část sleduje konkrétní bojovou činnost československých tankových
jednotek na frontě. Vůbec poprvé je analyzována struktura ztrát, okolnosti smrti, systém
pohřbívání ve frontové linii, značení hrobů a péče o ni. Monografie je prvním publikačním
výstupem dlouhodobého projektu, jehož cílem je zpracování úplné databáze vojáků
československých zahraničních jednotek v zahraničí a krajanů ve spojeneckých armádách za
druhé světové války.]

Vondrová, J.: Mezinárodní souvislosti československé krize 1967–1970: Dokumenty
ÚV KSSS 1966–1969. Praha: ÚSD 2011, 543 s. (Prameny k dějinám čs. krize 19671970, sv. 4/4) ISBN 978-80-7285-143-0
[anotace: Edice je založena na dokumentech pocházejících z činnosti ústředního výboru
Komunistické strany Sovětského svazu a obsahuje 166 dokumentů, jejichž autory byli
převážně sovětští politici, diplomaté, novináři a pracovníci aparátu ÚV KSSS. Svazek 4/4
Pramenů k dějinám čs. krize přináší řadu cenných informací o politice sovětského vedení
vůči Československu, o československo-sovětských vztazích, ale i o vnitropolitickém vývoji
v Československu v období mezi koncem roku 1966 a prosincem 1969.]

Knapík, J. – Franc, M. a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých

zemích 1948-1967. Praha: Academia 2011, 1297 s. ISBN 978-80-200-2019-2
[anotace: Původní encyklopedické dílo zachycující kulturní dění a životní styl
v komunistickém Československu a související ideologické či propagandistické šablony.
Hesla, mj. o kulturních, osvětových či propagandistických akcích či dobových pojmech mají
faktografickou a hodnotící část, jež umožní vnímat daný problém v potřebném kontextu.
Publikace je uvedena obsáhlou studií přibližující společensko-politickou realitu poúnorového
života a zohledňující i témata jako cestování, bydlení apod.]

90 let českého a slovenského komunismu. Praha, Lichtenštejnský palác 3.-5. 11. 2011
[anotace: Konference přinesla prezentaci výsledků historického výzkumu o vztahu
komunistického hnutí a české a slovenské společnosti. Přes 40 slovenských a českých
historiků ale i předních zahraničních či v zahraničí působících historiků a politologů se
věnovalo fenoménu komunismu ve 20. století a komunismu po roce 1990 a stěžejním
aspektům vývoje Komunistické strany Československa a jejích proměn. Konference přinesla
řadu nových poznatků o konfliktech v komunistické straně a o proměnách komunistické
ideologie. Objevila se též podnětná komparativní hodnocení o specificích československého
komunismu v mezinárodním kontextu či ve vztahu k národní otázce.]

Drápala, M. (ed.): Soudobé dějiny. Roč. 18, č. 1-2 (Nekonečný příběh s náhlým
koncem: studená válka 1945-1989), č. 3 (Alternativy pop music v Československu
období „normalizace“), č. 4 (2011), 737 s. ISSN 1210-7050
Drápala, M. (ed.) – Schulze Wessel, M. – Pešek, J. – Prečan, V. – Kolář, P.: České
soudobé dějiny v diskusi. Praha: ÚSD 2011, 126 s. ISBN 978-80-7285-139
Hájek, M.: Paměť české levice. Praha: ÚSD 2011, 358 s. (Svědectví o době a lidech,
sv. 9) ISBN 978-80-7285-141-6
Hulík, Š: Kinematografie zapomnění: Počátky normalizace ve Filmovém studiu
Barrandov (1968-1973). Praha: Academia 2011, 475 s. ISBN 978-80-200-2041-3
Kocian, J. – Devátá, M. (eds.): Únor 1948 v Československu. Nástup komunistické
totality a proměny společnosti. Praha: ÚSD 2011, 346 s. (České křižovatky
evropských dějin 3) ISBN 978-80-7285-108-9
Maňák, J.: Od ústupu k porážce, od omezování k likvidaci: Postup “normalizace” a jeho
vyvrcholení v “očistě” liberecké okresní organizace KSČ. Praha: ÚSD 2011, 169 s.
(Studijní materiály ÚSD)
Nosková, H. – Bednařík, P. a kol.: Identita národnostních menšin a integrace cizinců
střední a východní Evropy ve dvaceti letech svobody. Praha: ÚSD 2011, 188 s. ISBN
978-80-7285-138-6
Nosková, H. – Bednařík, P. and co.: National Minorities, Identity, Education. Praha:
ÚSD 2011, 160 s. ISBN 978-80-7285-136-2
Otáhal, M.: Opoziční proudy v české společnosti 1969-1989. Praha: ÚSD 2011, 647 s.
(Česká společnost po roce 1945, sv. 7) ISBN 978-80-7285-137-9
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4.

Hodnocení další a jiné činnosti:

ÚSD jako oborové pracoviště umožňuje odborné veřejnosti studium knihovního fondu a
přístup k pořízeným nahrávkám Centra orální historie ÚSD. Další dokumenty
zpřístupňuje na svých internetových stránkách. V roce 2011 byla většina archivních
fondů ústavu delimitována do Národního archivu. Knihovna ÚSD čítající 42 tisíc
knihovních jednotek byla v roce 2011 navštívena přibližně pěti sty badateli ve veřejně
přístupné studovně. Knihovní fond soudobých dějin a dějin vědy se systematicky
rozšiřuje a katalogizuje. Bibliografické pracoviště průběžně aktualizuje databáze
odborných textů k soudobým dějinám. ÚSD je sídlem Českého národního komitétu
historiků a Komitétu pro dějiny vědy a techniky.
V roce 2011 vypracoval ústav několik odborných expertíz a posudků pro orgány státní
správy a samosprávy. Pro vládu ČR, resp. Ministerstvo zahraničních věcí ČR byla
vypracována analytická studie jako výstup z výzkumného projektu Přehled
zahraničních kompenzačních opatření za osobní nemajetkové újmy ve prospěch
československých a českých obětí nacismu (grantový projekt MZV ČR 2011, RM
04|0111).
Pracovníci ústavu ve spolupráci s médii se významným způsobem podíleli na
popularizačních aktivitách moderních a soudobých dějin, mj. pravidelnou redakční
a autorskou spoluprací na publicistickém studiovém diskusním pořadu České televize
Historie.cs k českým dějinám 20. století, pravidelnou spoluprací na analytickém
týdeníku České televize Historický magazín o historických událostech a aktuálních
souvislostech, ad.

5.

Informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření
a zpráva, jak byla splněna opatření k odstranění nedostatků uložená
v předchozím roce:

V roce 2011 nebyla v ÚSD AV ČR, v.v.i. žádným kontrolním orgánem prováděna
kontrola hospodaření.
6.

Finanční informace o skutečnostech, které jsou významné
z hlediska posouzení hospodářského postavení instituce a mohou
mít vliv na její vývoj:*)

Náklady na výzkum a vývoj činily v roce 2011

52 580 242 Kč

Celkový počet výzkumných záměrů, projektů, grantů, včetně zahraničních byl
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Z toho:
GA AV ČR
GA ČR
Ostatní poskytovatelé z ČR
Zahraniční

3
13
9
4

Realizace výzkumných záměrů, projektů a grantů pracovníky Ústavu pro soudobé
dějiny umožnila především prohloubení analýzy, a následně rozšíření rekonstrukce
a interpretace českých / československých dějin v období druhé světové války
a existence komunistického režimu, včetně předpokladů a okolností vzniku tohoto
režimu a také následků, jež jeho existence pro další vývoj české společnosti po roce
1989 přinesla.
Celkové pohledávky v roce 2011 činily
Z toho odběratelé
Půjčky z SF, pohledávky za zaměstnanci
Nezúčtované provozní zálohy
Zápůjčky

982 048 Kč
1 745 Kč
334 398 Kč
645 905 Kč
0 Kč

Pohledávky – vystavené faktury nesplacené k 31. 12. 2011.
Pohledávky za zaměstnanci – půjčky ze SF jsou průběžně měsíčně spláceny.
Nezúčtované zálohy – průběžně zúčtovány do nákladů na základě daňových dokladů.
Celkový stav výnosů činil v roce 2011
52 583 231 Kč
Z toho:
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy
Příspěvek na činnost
Granty GAAV ČR
Granty GA ČR
*

)

262 391 Kč
466 053 Kč
25 410 000 Kč
1 392 000 Kč
7 879 000 Kč

Údaje požadované dle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Zahraniční dary použité v průběhu roku

3 656 904 Kč

Státní rozpočet se podílel na činnosti částkou

47 024 326 Kč

Čerpání finančních prostředků z rozpočtu EU

489 337 Kč

Náklady na konferenční poplatky činily
Celkové náklady na zahraniční cesty činily
Hospodářský výsledek činí

18 666 Kč
899 778 Kč
2 989 Kč

Údaje o majetku
Ústav pro soudobé dějiny disponoval k 31. 12. 2011 s majetkem v celkové hodnotě
19 181 316 Kč, z toho budova a pozemky 3 514 322 Kč. Ostatní hodnotu majetku
tvořily soubory výpočetní, záznamové a reprodukční techniky, software, nábytek,
ostatní majetek a knihovní fond.
Při vědecké, výzkumné a pedagogické činnosti využívají pracovníci ústavu zejména
moderní výpočetní techniku (osobní a přenosné počítače), scannery, datové projektory,
videokamery, audio rekordéry a digitální fotoaparáty. Knihovna disponuje dvěma
čtečkami mikrofilmů, na které jsou převáděny noviny vycházející po roce 1990.
Majetek je odepisován rovnoměrným způsobem. U nemovitostí 2% z ceny ročně,
u movitých věcí 20 % respektive 25 % z ceny ročně.
Věcná břemena spojená s nemovitostmi Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. nemá.
Rozbor čerpání mzdových prostředků
Z institucionálních prostředků bylo na platy čerpáno 15 455 447 Kč, na OON bylo
čerpáno 1 129 020 Kč.
Z finančních prostředků na výzkum a vývoj AV bylo na platy čerpáno 454 000 Kč, na
OON bylo čerpáno 117 000 Kč.
Dále byly v roce 2010 čerpány mimorozpočtové prostředky z prostředků GA ČR,
tuzemských i zahraničních darů a ostatních ve výši 9 125 434 Kč na platy a 2 259 000
Kč na OON.
7.

Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště:*)

Ústav bude nadále prohlubovat základní pramenný výzkum soudobých českých
a československých dějin a dějin vědy. V souladu s doporučením výsledků evaluace
ústavu se bude více soustřeďovat na publikační výstupy v zahraničních odborných
periodicích a na mezinárodní vědeckou spolupráci umožňující komparovat vědecké
výsledky pracovníků ústavu na mezinárodním odborném fóru (více viz bod I c).

*

8.

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí:*)

Ústav realizuje třídění odpadu na recyklovatelné materiály (papír, plast, sklo) a používá
ekologicky šetrné kancelářské produkty (recyklovaný papír, opakovaná plnění tonerů
apod.).
9.

Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů: *)

Základní personální údaje:
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2011 (fyzické osoby)
věk
do 20 let
21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
61let a více
celkem
%

muži
0
2
20
7
6
6
41
56,94

ženy
0
2
7
4
8
10
31
43,06

celkem
0
4
27
11
14
16
72
100,0

%
00,00
05,56
37,50
15,28
19,44
22,22
100,00
x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2011 (fyzické osoby)
dosažené vzdělání
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži
0
0
0
0
2
0
39
41

ženy
0
1
0
4
6
0
20
31

celkem
0
1
0
4
8
0
59
72

%
0,0
1,39
0,0
5,56
11,11
0
81,94
100,0

Celkový údaj o průměrných platech za rok 2011 (Kč)
průměrný hrubý měsíční plat

celkem
36.157,-

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců
v roce 2011
nástupy

Počet
8

*
*

)

Údaje požadované dle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

odchody

19

Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2011
Doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem

razítko

Počet
28
26
9
6
3
72

%
38,89
36,11
12,50
8,33
4,17
100,0

podpis ředitele pracoviště AV ČR

Přílohou výroční zprávy je účetní závěrka a zpráva o jejím auditu

