Roční zpráva za rok 2007
Moravský zemský archiv v Brně
Žerotínovo nám. 3/5, pp 1
656 01 Brno
IČO 70979146
Tel.:
533 317 534
Fax:
533 317 372
e-mail: podatelna@mza.cz
www adresa: www.mza.cz
Úřední hodiny centrála MZA
Badatelna
Tel. 533 317 224
badatelna@mza.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 9:00 – 18:00
Úterý: 9:00 – 16:00
Středa: 9:00 – 18:00
Čtvrtek: 9:00 – 16:00
Pátek: zavřeno

Výdej reprodukcí archiválií:
reprodukce archiválií lze vyzvednout v nové archivní budově v BrněStarém Lískovci,
2. poschodí , dveře č. 223 (vchod přes
badatelnu)
tel. 533 317 223
Kontaktní osoba: Marcela Otypková
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Státní okresní archivy
ČR – Moravský zemský archiv v Brně
Státní okresní archiv Blansko
Komenského 9
678 01 Blansko
Kontaktní osoba: PhDr. Pavla Kapcárová - ředitelka
tel.:
516 419 837
fax:
516 418 684
e-mail: soka_blansko@mza.cz
úřední hodiny: Pondělí, středa 8.00 - 16.30
pobočka Boskovice
Velenova 3
Kontaktní osoba: PaedDr. Šmerda Zdeněk - archivář
680 01 Boskovice
tel.:
516 453 234
fax:
516 453 234
e-mail:
úřední hodiny: Pondělí, středa 8.00 - 16.30
Moravský zemský archiv v Brně
Státní okresní archiv Brno – venkov
Klášter 81
664 61 Rajhrad
kontaktní osoba: PhDr. Marie Kašubová - ředitelka
tel.: 547 425 711 - 22
547 425 711 (hospodářka, spojovatelka)
547 425 715 (ředitelka archivu)
547 425 722 (badatelna – po, st, pá)
fax: 547 425 713
GSM brána 607 532 819
e-mail: soka_brnovenkov@mza.cz
úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 – 17.00
pátek 8.00 – 13.30 (studenti a odborní pracovníci)
Moravský zemský archiv v Brně
Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově
Pavlovská 2
692 24 Mikulov
kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D. - ředitel
tel.: 519 500 061 (podatelna)
519 500 060 (ředitel)
fax: 519 500 077
mail: soka_breclav@mza.cz
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úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 11:30 hod. a 12:30 - 16:30
pátek 8:00 - 13:30 (pro studenty vysokých škol)
ČR- Moravský zemský archiv v Brně
Státní okresní archiv Havlíčkův Brod
Kyjovská 1125
58001 Havlíčkův Brod
kontaktní osoba: PhDr. Ladislav Macek - ředitel
tel.: 569 429 742
fax: 569 429 743
mail: soka_havlickuvbrod@mza.cz
úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00
ČR- Moravský zemský archiv v Brně
Státní okresní archiv Hodonín
Koupelní 10
695 01 Hodonín
Kontaktní osoba: Jiří Mráka – ředitel
tel.: 518 352 450, 518 343 306
fax: 518 340 834
mail: soka_hodonin@mza.cz
úřední hodiny:
pondělí, středa 9:00 – 16:00
Moravský zemský archiv v Brně
Státní okresní archiv Jihlava
Fritzova 19
586 01 Jihlava
kontaktní osoba: PhDr. Renata Pisková - ředitelka
tel.: 567 301 963
567 322 067
Fax: 567 322 067
E-mail: soka_jihlava@mza.cz
piskova@mza.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00 hod
pátek:
8:00 – 11:00 hod
Moravský zemský archiv v Brně
Státní okresní archiv Kroměříž
Velehradská 4259
767 01 Kroměříž
kontaktní osoba: Miroslav Olšina, ředitel
tel.: 573 333 832 – 4
fax: 573 333 835
e-mail:
olsina@mza.cz
úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 16.30
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ČR - Moravský zemský archiv v Brně
Státní okresní archiv Pelhřimov
Pražská 1883
393 01 Pelhřimov
kontaktní osoba: PhDr. Zdeněk Martínek - ředitel
tel.:
565 323 626
fax:
565 323 126
e-mail: soka_pelhrimov@mza.cz
úřední hodiny: pondělí, středa 7.30 – 17.00
pátek 7.30 – 14.15
ČR- Moravský zemský archiv v Brně
Státní okresní archiv v Třebíči
Pracoviště Třebíč
Na Potoce 21/23
674 01 Třebíč
Kontaktní osoba: PhDr. František Gregor - ředitel
tel.:
568 845 760
fax:
568 842 748
e-mail: podatelna@soka-tr.cz
úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 – 17.00
pracoviště Moravské Budějovice
Tovačovského sady 186,
676 02 Moravské Budějovice
kontaktní osoba: Mgr. Petr Jičínský - archivář
tel. a fax: 568 423 476
e-mail: archiv.morbud@quick.cz
úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 – 17.00
ČR - Moravský zemský archiv v Brně
Státní okresní archiv v Uherském Hradišti
Velehradská tř. 124
686 01 Uherské Hradiště
kontaktní osoba: PhDr. Jiří Čoupek – ředitel
tel.:
572 552 634
fax:
572 552 757
mail:
soka_uherskehradiste@mza.cz
hodiny: pondělí, středa 8.00 - 17.00
pátek:
8.00 - 14.30
ČR – Moravský zemský archiv v Brně
Státní okresní archiv Vsetín
ul. 4. května 227
755 01 Vsetín
kontaktní osoba: PhDr. Ladislav Baletka, ředitel SOkA
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tel.:

571 411 095
571 424 684 (ředitel archivu)
fax:
571 411 095
e-mail: soka_vsetin@mza.cz
baletka@mza.cz
úřední hodiny: pondělí, středa: 8.00 – 17.00
úterý, čtvrtek: 8.00 – 14.45
ČR – Moravský zemský archiv v Brně
Státní okresní archiv Vyškov
se sídlem ve Slavkově u Brna
Palackého nám. 1
684 01 Slavkov u Brna
kontaktní osoba: Mgr. Karel Mlateček, Ph.D., ředitel
tel.:
544 22 06 96 ředitel,
544 22 12 25 kancelář
544 22 75 23 depozitář synagoga
517 35 81 69 depozitář Lysovice
fax: 544 22 06 96
mail: kmlatecek@volny.cz
úřední hodiny:
pondělí, středa: 8.00 – 17.00
pátek:
8.00 – 12.00
ČR-Moravský zemský archiv v Brně
Státní okresní archiv Zlín
Klečůvka-zámek čp.18
763 11 Zlín 11
Kontaktní osoba: PhDr. Zdeněk Pokluda, ředitel
tel.: 577 901 132,577 901 152, 577 902 261,577 902 262
Fax: 577 901 132
mail: soka_zlin@mza.cz
úřední hodiny: pondělí a středa od 7.00-16.00
ČR – Moravský zemský archiv v Brně
Státní okresní archiv Znojmo
Divišovo nám. 5
669 02 Znojmo
kontaktní osoba: JUDr. Lubomír Mála, ředitel
tel.:
515 224 330 (Divišovo nám.)
515 260 152 (Jezuitské nám.)
fax.:
515 225 754
mail:
soka_znojmo@mza.cz
úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 – 17.00
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ČR – Moravský zemský archiv v Brně
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou
U Malého lesa 4
591 01 Žďár nad Sázavou
Kontaktní osoba: Mgr. Zora Černá - ředitelka
Tel.:
566 621 723 i fax , 566 625 571
mail :
soka_zdarnadsazavou@mza.cz
Úřední hodiny :
Pondělí 8.00 – 17.00
Středa 8.00 – 17.00
Pracoviště Velké Meziříčí
Třebíčská 1540
594 01 Velké Meziříčí
kontaktní osoba: Mgr. Martin Štindl, Ph.D.
telefon i fax: 566 521 306
e-mail:
úřední hodiny: Pondělí – Středa 8:00 - 17:00
Depozitář Velká Bíteš
Masarykovo nám. 5
595 01 Velká Bíteš
kontaktní osoba: Mgr. Martin Štindl, Ph.D.
tel. 566 533 169
úřední hodiny. Čtvrtek 8:00 – 15:00
Způsob zřízení Moravského zemského archivu v Brně
Moravský zemský archiv v Brně je správním úřadem přímo řízeným
Ministerstvem vnitra, které plní funkci zřizovatele. Je organizační složkou
státu a účetní jednotkou, jejíž rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly
Ministerstva vnitra.
Působnost a předmět činnosti Moravského zemského archivu v
Brně
Archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení, vydanými
ministerstvem v oboru jeho působnosti, vykonává státní správu, provádí
odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví vymezené jeho věcnou
a územní působností. Archiv je oprávněn vystupovat v právních vztazích
jménem státu. Správní obvod archivu je vymezen územím krajů
Jihomoravského, Vysočina a Zlínského s územím těchto krajů k 1. 1. 2000.
Organizační struktura MZA v roce 2007
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Hlavní činnosti MZA:
•

•

•

•
•
•
•

kontrola výkonu spisové služby, výběr archiválií z dokumentů
původců, stanovených zvláštním právním předpisem, ve skartačním
řízení a mimo skartační řízení v územním obvodu archivu a
přejímání archiválií,
zajištění všestranné péče o archiválie a využívání a zpracování
archiválií, vzniklých z činnosti původců, u nichž provádí výběr
archiválií, dřívějších státních a samosprávných orgánů a organizací
pro země Moravskou a Moravskoslezskou v minulosti a dalších
archiválií u něj uložených, které vznikly z činnosti jiných subjektů
včetně fyzických osob,
plnění funkce odborného archivního orgánu ministerstva pro
subjekty v jeho působnosti a pro fyzické osoby, které vlastní
archiválie,
výkon státní správy a správních činností podle zvláštního právního
předpisu,
provádění správního řízení včetně řízení o uložení sankce za
porušení povinností podle zvláštního právního předpisu,
zajištění svěřených úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce v
oblasti archivnictví,
vědecká a výzkumná činnost v oblasti archivnictví a příbuzných
vědních oborů a vydávání odborných publikací.

Personální údaje
1. členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
Věk
Muži
Ženy
do 20 let
21 – 30 let
10
8
31 – 40 let
18
37
41 – 50 let
13
48
51 – 60 let
18
45
61 let a více
12
8
celkem
71
146
%
33,03
66,97

– stav k 31.12.2007
Celkem
%
18
8,14
55
24,89
61
28,51
63
28,53
20
9,95
217
100
100

2. členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2007
Dosažené
Muži
Ženy
Celkem
%
vzdělání
Základní
7
7
3,17
Vyučen
1
3
4
1,81
Střední
13
15
28
12,67
odborné
Úplné
0
5
5
2,26
8

střední
Úplné
střední
odborné
Vyšší
odborné
vysokoškolsk
é
celkem

14

71

85

40,90

31

1

4

0,90

40

44

84

38,29

71

146

217

100

3. celkový údaj o průměrných platech za rok 2007
celkem
Průměrný hrubý měsíční 21.167,plat
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů
zaměstnanců v roce 2007
počet
Nástupy
18
Odchody
27
5. Trvání pracovního a služebního poměru k zaměstnanců stav
k 31.12.2007
Doba trvání
Počet
%
Do 5 let
55
25
Do 10 let
35
17,27
Do 15 let
45
20,45
Do 20 let
32
14,55
Nad 20 let
50
22,73
celkem
217
100
6. Jazykové znalosti
Počty vybraných míst, pro které byl stanoven
kvalifikační požadavek standardizované jazykové
zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí

anglický
Německý
francouzs
ký
další jazyk
celkem

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

4. stupeň

Celkový
počet
stanovenýc
h
požadavků
na pracovní
místa

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9

Údaje o majetku a závazcích( v tis. Kč )
Stálá aktiva
Z toho:
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

1.029.916
7.359
1.022.557

Oběžná aktiva
Z toho:
Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek
Účty rozpočtového hospodaření

15.093
381
5.082
9.424
205

Aktiva celkem

1.045.009

Vlastní zdroje
Z toho:
Majetkové fondy
Finanční a peněžní fondy
Výsledek hospodaření

1.063.444
1.030.503
987
4.955

Cizí zdroje
Z toho:
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Úvěry a půjčky

8.564
0
8.564
0

Pasiva celkem

1.045.009

MZA neodepisuje majetek, k 31.12.2007neměl žádné pohledávky po
splatnosti. MZA rovněž nevykazuje žádné pohledávky za dlužníky
v konkurzním či vyrovnávacím řízením, žádné pohledávky nejsou
předmětem právních sporů.
Využití majetku:
Rozhodující část majetku představují nemovitosti, které slouží jako
depozitáře pro uložení archiválií,
dále
jako badatelny, dílny či
administrativní prostory. Další podstatnou část majetku představují
samostatné movité věci jako např. auta, stroje, přístroje, čtecí zařízení,
kamery a různá speciální zařízení, které slouží pro zajištění činnosti MZA.
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Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2007v tis. Kč
Ukazatel
skutečnost
Nedaňové příjmy

rozpočet
schválený

po změnách

150

1.533

1.691

Výdaje celkem
279.726
Běžné výdaje
117.171
v tom:
ostatní provozní výdaje
44.825
platy zaměstnanců
52.411
ostatní platy za provedenou práci
543
povinné pojistné
18.344
převod do FKSP
1.048

301.300
119.071

301.147
118.826

43.997
53.824
1.612
18.924
1.076

43.607
53.824
1.396
18.924
1.076

Výdaje na financování programů162.555
182.115
v tom:
Investiční výdaje celkem
114.685
Neinvestiční výdaje k IP
47.870

182.229
154.880
27.349

154.862
27.249

Hodnocení výdajů
Činnost MZA je plně financována peněžními prostředky ze státního
rozpočtu.
Rozpisem byly předepsány výdaje ve výši 279.726 tis. Kč, po úpravě a
zapojení rezervního fondu roku 2006 byly skutečné výdaje ve výši
301.147. tis. Kč. Převod do
rezervního fondu nebyl za rok 2007
realizován. V průběhu roku 2007 se původní limit výdajů několikrát
měnil, přičemž byl průběžně zvyšován i ponižován o níže uvedené částky:
Zdůvodnění rozpočtových opatření
ukazatelů v průběhu roku 2007:
Zvýšení limitu výdajů:

u rozepsaných závazných

Zvýšení limitu výdajů R2 oproti R1
• 158 tis. Kč MZA obdržel na odměny statutárních orgánů ( bývalé
DDL ),
• 500 tis. Kč na provozní výdaje od MV ČR,
• 160 tis. Kč obdržel od SOA v Zámrsku na odstupné,
• 442 tis. Kč na odstupné od MV ČR
• 677 tis. Kč obdržel MZA na odstupné a pojistné od MV ČR,
• 1.291 tis. Kč obdržel MZA na odměny, povinné pojistné a FKSP od
MV ČR,
• 18.500 tis. Kč od Policie ČR na financování nové budovy MZA.
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Snížení limitu výdajů R2 oproti R1
• 128 tis. Kč představoval převod ve prospěch Správy Policie ČR
formou rozpočtového opatření – spoluúčast na úhradu nákladů za
pronajaté prostory na ulici Bratislavská 68 v Brně.
• 24 tis. Kč převod HZS Zlínského kraje formou rozpočtového
opaření za střežení objektu SOkA Uherské Hradiště,
• 2 tis. Kč převod Policii ČR v Pelhřimově za zajištění zdravotní
prohlídky

Hodnocení příjmů
MZA zaznamenal v roce 2007 celkové příjmy ve výši 1.691 tis. Kč. Část
příjmů tvořil převod z rezervního fondu roku 2006 ve výši 362 tis. Kč,
příjmy z prodeje publikací byly ve výši 580. tis. Kč a nájemné 258 tis. Kč,
zbývající část byla tvořena ostatními příjmy
převážně v nižších
hodnotách.
Rozbor čerpání mzdových prostředků
Ukazatel
% (skut/ R2)
tarif.mzdy
přípl. za vedení
zvl. příplatek
osobní příplatek
ost. příplatky celkem
odměny celkem
CELKEM

R1
40.140
665
30 0
4.090
5.524
1.962
52.411

R2
41.012
700
0
4.115
5.281
2.361
53.469

Skut.

41.012
700
-4.115
5.281
2.716
53.824

0
0
-0
0
355
355

rozdíl

100
100
-100
100
115,03
100,66

Rozpočet tarifní mzdy byl navýšen MV ČR v březnu o částku 115 tis. Kč na
odměny pro statutární zástupce ( bývalé DDL ) a v listopadu o částku 943 tis. Kč
na pracovní odměny. Mzdové prostředky byly navýšeny o 355 tis. Kč z RF roku
2006, tyto byly použity na vyplacení mimořádných odměn za práce v souvislosti
se stěhováním do nové budovy MZA. Jednotlivé složky mzdových prostředků
byly vyčerpány na 100 %. Rozdíl 355 tis. Kč u čerpání odměn představuje
zapojení mimorozpočtových zdrojů, tj. RF roku 2006. Totéž se týká rozdílu
v čerpání celkového objemu mzdových prostředků. Výše skutečně vyčerpaných
odměn ve vztahu ke skutečnosti celkově vyplacených mzdových prostředků
činila 5,04 %.

Ukazatel
( skut – R2)

R1
% (skut/ R2)

práce podle dohod 543
odstupné
0

R2
350
1.262
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Skut.
261
1.135

89
127

Rozdíl
74,57
89,93

R1 u práce dle dohod byly sníženy v R2 z důvodu, že byl snížen plánovaný
objem činností. Částka ve výši 193 tis. Kč byla převedena na odstupné. Převod
do rezervního fondu z prací dle dohod činil 89.450,- Kč. Odstupné v R1 nebylo
plánováno. S ohledem na rozhodnutí MV ČR ohledně snížení počtu zaměstnanců
byl R2 navýšen ze strany MV ČR o 467 tis. Kč, částka 193 tis. Kč byla převedena
v rámci MZA z prací dle dohod a částka ve výši 160 tis. Kč byla převedena
ze SOA v Zámrsku. Převod do rezervního fondu z odstupného činil 115.610,- Kč.
Uvedená částka byl uspořena tak, že jeden zaměstnanec převzal výpověď
z důvodu nemoci o měsíc později, jeho výpovědní doba skončila až k 31.1.2008.
Druhý zaměstnanec, který původně převzal výpověď z místa informatika, obdržel
nabídku na místo domovníka, který se neplánovaně rozhodl odejít do starobního
důchodu. Současně se v rámci výběrového řízení na nové místo mimo MZA
dostal mezi poslední kandidáty, výsledek byl znám až 21.12.2007. Z důvodu, že
v době, kdy bylo nutné provést převod do RF, nebylo známo, zda bude odstupné
čerpáno, byly finanční prostředky převedeny do RF. Rozdíl mezi rozdílem 127 tis.
a odvodem do RF činí 10.580,- Kč, což představuje část zůstatku účtu 4028,
jedná se o odvod do SR Zbývajících 0,38 Kč do celkového zůstatku účtu 4028,
který činil celkově 10.580,38 Kč, představuje zůstatek z platů.
Celkový převod do rezervního fondu z ostatních osobních výdajů činil 205.060,Kč.

čerpání limitu zákonného pojistného celkem:
Ukazatel
R1
R2)
% (skut/ R2)
zákonné pojištění 18.344

R2
18.924

Skut.
18.924

0

Rozdíl ( skut –
100

Rozpočet R2 byl navýšen oproti rozpočtu R1 o 480 tis. Kč, a to o 40 tis. Kč
v souvislosti s navýšením rozpočtu mzdových prostředků o 115 tis. Kč ( bývalé
DDL ), o 210 tis. Kč v návaznosti na upřesnění čerpání pojistného do konce roku
a dále o 330 tis. Kč v souvislosti s navýšením rozpočtu platů o 943 tis. Kč.
Rozpočet zákonného pojištění byl vyčerpán na 100 %.
čerpání přídělu do FKSP:
Ukazatel
R1
–R2)
% (skut/ R2)
příděl do FKSP 1.048

R2
1.069

1.076

Skut.

Rozdíl ( skut

7

100,65

Příděl do FKSP byl v rozpočtu R2 navýšen oproti rozpočtu R1 z důvodu navýšení
odměn o 115 tis. Kč ( bývalé DDL ) o 3 tis. Kč, dále o 18 tis. Kč v souvislosti
s navýšením platů o 943 tis. Kč. Prostředky FKSP byly dále navýšeny o 7 tis.
Kč z RF roku 2006, toto navýšení představuje i výše uvedený rozdíl. Rozpočet
byl vyčerpán na 100,65%. Čerpání nad 100% je ovlivněno již výše zmíněným
zapojením mimorozpočtových prostředků – RF roku 2006.
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Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce
majetku
a) Výdaje na investice – systémově určené výdaje:
V roce 2007 bylo schváleno na reprodukci majetku v rozpočtu R1 na
investiční výdaje celkem 10.185.000,-Kč, což představovalo 23 akcí.
V průběhu roku došlo k navýšení počtu akcí o 12, současně bylo 8 akcí
zrušeno. R2 byl navýšen na 11.425.000,- Kč. Původně čtyři plánované
opravy nemovitého majetku se ukázaly být technickým zhodnocením,
proto tyto byly realizovány jako investiční akce. Jednalo se o akce SOkA
Jihlava – okenní žaluzie, SOkA Ždár n/S rekonstrukce výtahu, SOkA
Blansko – hydroizolace budovy, SOkA Vsetín - výměna oken a zateplení.
Počet celkově uskutečněných investičních akcí byl 27.
Komentář k akcím 2007
V rámci některých akcí byly vynaloženy jak investiční výdaje, tak i
neinvestiční výdaje. Celkové výdaje na jednotlivou akci bez ohledu na to,
zda jsou investiční či neinvestiční, tvoří vždy jeden ucelený logický celek.
Z tohoto důvodu je v tomto komentáři k tabulce č. 14 b uveden popis
nejen investičních výdajů, ale i souvisejících neinvestičních výdajů v rámci
každého dílčího komentáře k příslušné akci.

Akce 2140317048 – SOkA Blansko EPS na PCO
Investiční výdaje 68.108,50 Kč
Akcí v celkové výši 68.108,50 Kč byla provedena instalace elektronické
požární signalizace na pult centralizované ochrany HZS JMK. Systém je
funkční od 2.poloviny roku 2007.
Akce 2140317055 – Zařízení pro aplikaci čárových kódů v MZA
Akce v celkové výši 111.550,60 Kč z toho:
Neinvestiční prostředky 61.571,60,- Kč
Investiční prostředky 49.980,- Kč
Z neinvestičních prostředků ve výši 61.570,60 Kč byla zakoupena tiskárna
čárových kódů zn. ZEBRA TLP3844Z,
terminál BHT303B na čtení
čárových kódů, nabíječ DENSO CU301 RS232 a kabel USB 2.0 A-B 3m. Z
investičních výdajů ve výši 49.980,- Kč byl nakoupen Terminál DENSO
BHT304Q pro evidenci majetku MZA Brno. Akce byla ukončena
31.10.2007 převzetím tiskárny, čteček a příslušenství od dodavatele.
Akce 2140317056 – SOkA Zlín – digitální ústředna
Investiční výdaje 54.999,- Kč
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Byla instalována nová digitální telefonní ústředna jako náhrada za již
dosluhující původní na SOkA Zlín od společnosti O2. Akce byla ukončena
a předána 15.12.2007 za částku 54.999,- Kč.

Akce 2140327003 – SOkA Kroměříž – klimatizace: výměna
výrobníku studené vody
Investiční výdaje: 860.000,- Kč
Byla provedena výměna výrobníku studené vody, který je součástí celého
klimatizačního systému, dále byla provedena výměna hydraulického
modulu a navazujících armatur a potrubí.
Celá akce byla ukončena 21.12.2007.

Akce 2140327005 – SOkA Třebíč, zvlhčování a odvětrání trezoru
Investiční výdaje: 68.575,- Kč
Bylo provedeno kompletní odvlhčení trezoru odstředivým zvlhčovačem
HumiDisk HDU05RM230 s výstupem na kontrolní panel včetně
vlhkostního čidla a napojením na přívod vody a odpadu. Akce byla
ukončena a předána 19.09.2007.

Akce 2140327042 – SOkA Jihlava – okenní žaluzie
Investiční výdaje: 74.824,- Kč
Proběhla montáž žaluzií na SOkA Jihlava v celkovém počtu 22 ks, z toho
14 ks inter. žaluzií 35mm a 8 ks inter. žaluzií 25 mm vč. doplňků.
Akce byla ukončena a předána 1.12.2007.

Akce 2140327043 – SOkA Žďár nad Sázavou – rekonstrukce výtahu
Investiční výdaje: 207.060,- Kč
Byla provedena rekonstrukce stávajícího výtahu dle současných platných
norem, dále byly instalovány nové bezpečnostní prvky – brzdy, fotoclony,
komunikační zařízení mezi klecí
a stálou službou.
Akce byla ukončena koncem listopadu 2007.

Akce 2140327045 – MZA Brno – SOkA Blansko pob.Boskovice –
odstranění vlhkosti
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Investiční výdaje: 107.100,- Kč
V rámci této akce bylo provedeno snížení vzlínající vlhkosti ve zdivu
pomocí elektrofyzikálního systému Hydropol, který se sestává z elektricky
napájených vysílačů elektromagnetického pole
na jehož základě je
zabráněno vzlínající vlhkosti, aby vystupovala nahoru.
Akce byla ukončena dne 16.12.2007.

Akce 2140337001 – Osobní automobil kombi
Investiční výdaje: 1.359.000,- Kč.
V rámci akce byly zakoupeny 2 kusy osobního automobilu Škoda Fabia
Combi 1,4 16V
a jeden vůz Škoda Octavia 1,9TDI.
Celá akce byla ukončena dne 2.11.2007.

Akce 2140337002 – Čtecí přístroj
Investiční výdaje: 320.943,- Kč.
Byly zakoupeny 3ks badatelských čtecích přístrojů GIDEON 1000 pro
potřeby badatelny MZA Brno.
Akce byla ukončena dne 14.08.2007.

Akce 2140337003 – Reprografická technika
Investiční výdaje: 388.500,- Kč.
V rámci akce byly zakoupeny kopírovací stroje zn. Kyocera-Mita KM 2550
v počtu 2ks
a jeden stroj KM 3050 pro potřeby SOkA v
působnosti MZA.
Akce byla ukončena dne: 31.05.2007.

Akce 2140337034 – SOkA Zlín - Malotraktor vč. příslušenství
Investiční výdaje: 345.500,- Kč.
Neinvestiční výdaje: 14.500,-Kč.
Z investičních výdajů byl zakoupen malotraktor vč. příslušenství –
mulčovací hlava, sněhová radlice, sněhová fréza a vysavač listí.
Z neinvestičních výdajů byl pořízen vozík s nástavbou.
Akce byla ukončena dne 18.09.2007.

16

Akce 2140397001 – SOkA Blansko – výměna skel vnějších křídel
Investiční výdaje: 50.000,-Kč.
Investiční akcí byla instalována
oken o celkové výměře 26 m2.
Akce byla ukončena29.10.2007.

izolační

dvojskla

na stávající rámy

Akce 2140397004 – SOkA Uherské Hradiště - Regulace otopné
soustavy
Investiční výdaje: 193.516,- Kč
V rámci akce bylo provedeno vyregulování otopné soustavy vč. dodávky a
montáže čerpadel a armatur vytápění.
Akce byla ukončena dne 27.09.2007
Akce 2140397005 – SOkA Uherské Hradiště – Zateplení objektu
Investiční výdaje: 527.179,50 Kč
Bylo provedeno kompletní zateplení stropů SOkA Uherské Hradiště
izolačními deskami tl.100 mm. Akce byla jako ostatní v programu 214 039
výstupem z energetického auditu.
Akce byla ukončena dne 8.8.2007.

Akce 2140397006 – SOkA Žďár nad Sázavou – výměna oken
Investiční výdaje: 285.005,- Kč.
Akcí byla provedena výměna stávajících okenních skel za nová izolační
dvojskla v počtu 14 ks rozměru 566x1550 a 134 ks rozměru 865x1550. vč.
Montáže.
Akce byla ukončena 27.09.2007.

Akce 2140397007 – SOkA Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce
osvětlení v budově
Investiční výdaje: 99.331,- Kč
Na základě výstupu z energetického auditu byla provedena rekonstrukce
stávajícího osvětlení, kdy byly prostory nově osazeny úspornými svítidly
zn. Modus LL ALDP 58W v archivu Ždár nad Sázavou.
Akce byla ukončena 3.7.2008.
Akce 2140397008 - SOkA Brno – venkov – rekonstrukce osvětlení
Investiční výdaje: 104.212,- Kč.
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Stejně jak na u akce 2140397007 byla i zde provedena výměna stávajících
klasických žárovek za nové úsporné kompakty s nízkým příkonem a
vysokou svítivostí a životností zn. UNILUX 100W v počtu 10 ks a DULUX
EL 12W v počtu 300 ks vč. 10 ks pohybových čidel
a
instalace.
Akce byla ukončena 30.9.2007.

Akce 2140397009 – SOkA Havlíčkův Brod – úprava stropní
konstrukce
Investiční výdaje: 41.948,- Kč.
U této akce bylo provedeno zateplení půdního prostoru SOkA Havl. Brod
formou foukané minerální izolace v tloušťce 160mm na výměře 180 m2.
Akce byla ukončena koncem srpna 2007.

Akce 2140397010 – SOkA Havlíčkův Brod – výměna výplní otvorů
Investiční výdaje: 213.109,- Kč.
Byla provedena výměna starých oken za nová plastová nejrůznějších
rozměrů v celkovém počtu 39 ks včetně demontáže a montáže a
venkovních a vnitřních parapetů a celkového zapravení a začištění.
Akce byla ukončena: 27.7. 2007.

Akce 2140397011 – SOkA Havlíčkův Brod – výměna ohřívače TUV a
náhrada světelných zdrojů
Investiční výdaje: 24.990,- Kč.
Akce spočívala v instalaci nového elektrického ohřívače TUV s nižší
spotřebou el. energie a likvidace starého ohřívače a instalaci nových
úsporných světelných kompaktů na SOkA.
Akce byla ukončena koncem listopadu 2007.

Akce 2140397012 – SOkA Znojmo – regulace otopné soustavy
Investiční výdaje: 79.997,- Kč.
Byla provedena instalace termostatických hlavic Heimier v počtu 19 ks,
dále 150 ks rad. článků lit. 500/160 – otopná tělesa a systém byl
vyregulován.
Akce byla předána 9.10.2007.
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Akce 2140397017 – MZA Brno – SOkA Vsetín – výměna oken a
zateplení zdiva,
akce byla zaregistrována pod číslem 2140327002, následně byla
přečíslována
Investiční výdaje: 1.994.718,50 Kč.
Akce byla zahrnuta v energetickém auditu a spočívala ve výměně
stávajících oken
v prvním patře za nová plastová s izolačními
dvojskly v celkové výměře 54 m2, zazdění otvorů po části starých oken v
kubatůře 71 m3 YTONGu a celkové zateplení systémem Baumit o výměře
280 m2.
Akce byla dokončena a předána 12.12.2007.

Akce 2140317004 – Dovybavení IT
Investiční výdaje: 547.400,- Kč.
Neinvestiční výdaje: 411.574,-Kč.
Akce spočívala v nákupu digitálního skeneru KonicaMinolta MS7000 MKII
z investičních prostředků. Z neinvestičních prostředků bylo pořízeno 12
ks PC stanic, informační SW, WIFI routeru, přenosného HDD 1TB – 2 ks,
IP modulu pro tel. ústřednu.
Akce byla ukončena v druhé polovině prosince 2007.
Akce 2140317050 SOkA dovybavení VT
Investiční výdaje: 1.632.600,- Kč.
Neinvestiční výdaje: 89.981,- Kč
Akce spočívala v nákupu 9 ks serverů za 990 tis. Kč a 6 ks multifunkčních
kopírovacích strojů zn. KM 2550 za 642.600,-Kč z investičních prostředků
a skenovacích modulů, šifrovacího pojítka, docházkových terminálů aj. z
neinvestičních prostředků.

Akce 2140317058 – IP kamerový systém
Investiční výdaje: 1.355.362,- Kč.
Neinvestiční výdaje: 366.996,- Kč.
Akce spočívala v nákupu venkovních kamer v počtu 11 ks, dále SW pro
lokální server, širokoúhlý display pro výstup z kamer, upgrade diskové
kapacity HITACHI, UPS 3kVA z investičních prostředků. Z neinvestičních
prostředků byly proveden nákup napájecích zdrojů 100W Pc sestavy pro
nepřetržitý dozor, SW aplikací, instalací a rekonfiguraci diskového pole
AMS a 2 ks aktivačních licenčních klíčů.

19

Akce 2140317059 – Skenery a elektronické zámky
Investiční výdaje: 355.810,- Kč.
Neinvestiční výdaje: 449.820,- Kč.
Akce spočívala v nákupu dvou kusů barevných velkoformátových skenerů
A2 z investičních prostředků a zařízení pro kontrolu vstupů do objektu z
neinvestičních prostředků.
Akce byla ukončena v druhé polovině prosince 2007.

Akce 214 0397018 – SOkA Brno – venkov – rekonstrukce vrat
Akce byla zrušena a finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč byly převedeny
akci SOkA Kroměříž – klimatizace - výměna výrobníku studené vody.

Akce 2140337004 – MZA Brno – skenovací zařízení
Akce byla zrušena a finanční prostředky ve výši 910 tis. Kč byly
převedeny na akci SOkA dovybavení VT.

Akce 2140397002 – SOkA Vsetín – nová vstupní hala
Akce byla zrušena a finanční prostředky ve výši 290 tis. Kč byly
převedeny na akci 2140325014 – MZA Brno – výstavba účelových objektů.
Akce 2140397003 – SOkA Vsetín - regulace otopné soustavy
Akce byla zrušena a finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč byly
převedeny na akci 2140325014 – MZA Brno – výstavba účelových objektů.

Akce 2140397013 – SOkA Znojmo – zateplení obvodových stěn
Akce byla zrušena a finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč byly
převedeny na akci 2140325014 – MZA Brno – výstavba účelových objektů.

Akce 2140317005 – SOkA Jihlava – server.
Akce byla zrušena a finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč byly
převedeny na akci Provozní výdaje ICT – výkony spojů.
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Z investičních výdajů do RF nebyly převedeny žádné finanční prostředky.

b) Výdaje na investice – individuálně určené výdaje:
Pro rok 2007 bylo schváleno na individuálně posuzovanou akci 2140325014 výstavba nové budovy MZA v rozpočtu R1 na celkové výdaje
139.500.000,- Kč, počet akcí 1. Na investiční výdaje bylo v R1
naplánováno 104.500.000,- Kč. Na související neinvestiční výdaje bylo
v R1 naplánováno 35.000.000,- Kč, po níže uvedených přesunech mezi IV
a NIV činil v R2 14.545.000,- Kč.
Práce probíhaly v souladu se stanoveným harmonogramem, v návaznosti
na to byly prováděny úhrady. Podstatná část rozpočtu byla vyčerpaná již
v prvním čtvrtletí roku 2007. V samotném závěru roku byly provedeny
úhrady související s vybavením nové budovy hrazené z investičních výdajů
a dále úhrada částky 18.500.000,- Kč, kterou MZA obdržel v prosinci od
Policie ČR z titulu snížení odvodu Policie ČR do RF, z této částky byla
uhrazena část splátkového kalendáře rozpočtovaného do roku 2008.
Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. V říjnu 2007 byla budova
zkolaudovaná, uvedena do provozu a od listopadu začalo postupné
stěhování archiválií, inventáře, strojů, přístrojů a veškerého zařízení ze
stávajících prostor.

V rámci investičních výdajů byly realizovány nad rámec stavebních prací
níže uvedené nejvýznamnější výdaje:
a) Výpočetní technika a informační systém
 centrální servery včetně UPS za 0,9 mil. Kč
 informační systém za 0,8 mil. Kč
 multifunkční zařízení 7 ks za 0,8 mil. Kč
b) Centrální datové úložiště
 diskové pole, včetně serveru za 2,1 mil. Kč
 pásková knihovna za 1,5 mil. Kč
 software pro připojení a zálohování serverů za 0,3 mil. Kč
 2 ks UPS za 0,17 mil. Kč
c) Provozní výdaje:
Rozpočet na ostatní provozní výdaje R1 byl stanoven ve výši 44.825.000,Kč Kč, upravený R2 byl stanoven ve výši 43.997.000,- Kč, skutečnost byla
43.606.551 Kč.
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Mimorozpočtové zdroje nebyly v roce 2007 v oblasti ostatních provozních
výdajů zapojeny.
Čerpání rozpočtu roku 2007 v porovnání s čerpáním rozpočtu roku 2006
je na 137,65 %. Nárůst výdajů byl způsoben skutečností, že byla uvedena
do provozu nová budova MZA.
Jednalo se o výdaje související
s vybavením nové budovy nábytkem, lampami, sanitárními prostředky
atd. Další výrazná nárůst byl zaznamenán v oblasti služeb, který vyplynul
z výdajů
za stěhování archiválií, strojů, zařízení, počítačů atd. ze
stávajících prostor do nové budovy.
Použití rezervního fondu v průběhu roku 2007
V roce 2006 bylo převedeno do rezervního fondu celkem 1.277.349,- Kč,
z toho:
1. z prostředků na financování programů bylo převedeno 812.660,- Kč,
2. ze mzdových prostředků 361.689,- Kč,
3. ostatních provozních výdajů 103.000,Prostředky RF roku 2006 byly použity v roce 2007:
Ad 1)
Prostředky na financování programů byly v celé výši převedeny do
státního rozpočtu na základě usnesení vlády ČR č. 629/2007.
Ad 2)
Prostředky převedené do RF ze mzdových prostředků podle § 47 byly
použity v částce 355.000,- Kč na vyplacení odměn a v částce 6.689,- Kč
na příděl do FKSP.
Ad 3)
Prostředky převedené do RF z ostatních provozních výdajů byly použity
následujícím způsobem:
1. částka ve výši 311,- Kč byla použita na příděl do FKSP,
2. částka ve výši 102.684,54 byla převedena do SR na základě
nařízení vlády ČR,
3. zůstatek 4,46 Kč.

Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu za rok
2007
Za rok 2007 byl vytvořen rezervní fond v celkové výši 205.060,- Kč. Tato
částka byla vytvořena v oblasti mzdové a pojistné, přičemž částka
115.610,- Kč představuje odstupné a 89.450,- Kč ostatní platby za
provedenou práci.
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Údaje o výdajích na účast na mezinárodních konferencích a
nákladech na zahraniční služební cesty
V roce 2007 byly uskutečněny níže uvedené zahraniční služební cesty.
Termín cesty:
19.3. - 20.3.
Místo cesty:
St. Pölten, Rakousko
Účastníci:
Dr. Černušák, Dr. Emmerová
Účel cesty: otevření Diecézního archivu, konference „Bettelorden im
Mitteleuropa“
účel cesty splněn
náklady:
cestovné 180,- Eur – 5.382,- Kč
Termín cesty:
10.4. - 10.5.
Místo cesty:
Řím, Itálie
Účastníci:
Dr. Černušák
Účel cesty: příprava edice nunciaturní korespondence Antonia
Caetaniho pro Český historický ústav v Římě - účel cesty
splněn
náklady:
cestovné 3000,- Kč, denní diety 1.395,- Eur (vše hradila
Akademie věd ČR)

Termín cesty:
19.6. - 22.6.
Místo cesty:
Ljubljana, Slovinsko
Účastníci:
Dr. Černušák, Dr. Emmerová
Účel cesty: pracovní setkání členů konsorcia Monasterium, účel cesty
splněn
náklady:
stravné 200,- Eur – 6.058,- Kč, jízdní náhrady 7.323,-Kč.

Termín cesty:
18. 7
Místo cesty:
Vídeň, Rakousko
Účastníci:
Dr. Černušák, Dr. Emmerová
Účel cesty: prezentace skeneru firmy Zeutschel, účel cesty splněn
náklady:
stravné 636,- Kč, cestovní náhrady 1.776,-

Termín cesty:
14.10. - 18.10.
Místo cesty:
Řím, Itálie
Účastníci:
Dr. Černušák
Účel cesty: mezinárodní historická konference „San Giacinto Odrowaz,
apostolo
dell’Europa Nord“
náklady:
cestovné 4 000,- Kč, ubytování 120,- Eur (hrazeno
pořadatelem), stravné 225,- Eur – 6.576,- Kč
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Termín cesty:
5.11.-6.11.
Místo cesty:
Vídeň, Rakousko
Účastníci:
Dr. Černušák
Účel cesty: 2. internationale Tagung „Kulturelles Erbe und neue
Technologien“: Workshop 5, Kirchlicher Kulturgüterschutz
– Archive, Archivalien, Archivwissenschaften, referát:
Katholische Kirchenarchive in der Tschechischen Republik –
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft,
účel cesty
splněn
náklady:
stravné 90,- Eur – 2.574,- Kč, jízdní náhrady 792,- Kč
Termín cesty:
26.-28.11.
Místo cesty:
Budapešť, Maďarsko
Účastníci:
Dr. Černušák, Dr. Emmerová
Účel cesty: pracovní setkání členů konsorcia Monasterium
náklady:
stravné 210,- Eur – 5.955,60 Kč
Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb MZA
Hlavními příjemci služeb jsou státní správa, samospráva, vysoké školy,
muzea památkové ústavy a justice. Dále se patří soukromá sféra, kde
převážnou část tvoří badatelé, kteří se zaměřují na odškodňovací akce (
restituce, rehabilitace, totální nasazení ), rodné listy a genealogii a dále
sem v poslední době patří též zahraniční zájemci o státní občanství.
Ostatní informace podle vyhlášky 323/2005
Moravský zemský archiv:
 v roce 2007 nevynaložil žádné náklady na výzkum a vývoj,
 není poskytovatelem dotací ani návratných finančních výpomocí,
 nečerpal v roce 2007 finanční prostředky na programy či projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie,
 nezřídil a neřídí žádné jiné organizační složky státu či příspěvkové
organizace
 nemá hospodářskou činnost
 nemá spolupráci se zahraničím, není členem mezinárodních
organizací

PhDr. Kateřina Smutná
ředitelka
Moravského zemského archivu
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