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Úvod 
 

 

Před Archivem stály na začátku roku 2012 úkoly, které mu ukládá kromě zákona 

č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních reţimů a Archivu bezpečnostních sloţek, 

zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě ve znění platných předpisů, řada 

dalších. Především v prvním pololetí roku 2012 bylo třeba dokončit vnější a vnitřní 

delimitace, uzavřít základní evidenci Národního archivního dědictví do pěti let od účinnosti 

zákona, to znamená do 31. 7. 2012, jak Archivu ukládal § 14, odst. 3 zákona č. 181/2007 Sb., 

a připravit se tak na plynulý přechod na generální inventuru, prováděnou pravidelně v celém 

českém archivnictví kvůli aktualizaci a revizi NAD v nové verzi systému PEvA. Pokud 

Archiv s ohledem na různý stupeň zpracovanosti převzatých materiálů od několika původců 

dosud dostatečně neidentifikoval dokumenty a archiválie, bude se muset vyrovnat s dědictvím 

minulosti do uzavření generální inventury. Přestoţe je to v dějinách ABS poprvé, prověřila jiţ 

předchozí základní evidence NAD schopnosti pracovníků vyrovnat se pro většinu z nich 

s novým dosud neznámým úkolem. 

Kromě spolupráce s tradičními partnery Úřadem pro dokumentaci a vyšetřování 

zločinů komunismu, Ministerstvem vnitra ČR, Úřadem pro zahraniční styky a informace a 

Národním bezpečnostním úřadem a snahy o zkrácení lhůt pro odbornou a laickou veřejnost 

stál před Archivem od listopadu loňského roku nový úkol. Byla jím úzká spolupráce 

s Ministerstvem obrany ČR při naplňování zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje 

a odporu proti komunismu, a nezastupitelná role odborných stanovisek našeho archivu jako 

doţádaného správního úřadu. Do nesnadného procesu vyřizování více neţ tří tisíc ţádostí se 

zapojila většina odborných oddělení Archivu a na konci měsíce května 2012 došlo k ustavení 

skupiny pro naplňování zákona č. 262/2011 Sb. přímo řízené ředitelkou archivu. Novým 

konkrétním bodem vzájemné spolupráce Archivu bezpečnostních sloţek a Ústavu pro 

studium totalitních reţimů bylo uzavření dohody o spolupráci při jeho naplňování dne 

13. 4. 2012, její realizace a opětovné prodlouţení. 

Archiv se od svého vzniku potýkal a dosud potýká s váţnými prostorovými problémy. 

Přes nová jednání se stále nedaří získat účelovou archivní budovu nebo pronájem, který by 

zajistil odpovídající prostředí pro náročnou práci archivářů a restaurátorů a uloţení archiválií 

se sníţenými provozními výdaji. Po vyhodnocení moţných variant řešení se v červnu 2012 

podařilo dokončit jednání, započatá v předchozím roce, a převzít se souhlasem Vládní 

dislokační komise ze dne 14. 6. 2012 právo hospodařit nespotřebovaným majetkem 
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ministerstva obrany. Fakticky to znamenalo získat do uţívání bývalou administrativní budovu 

MO v Praze 4 na Branickém náměstí, kde byl Archiv dosud v nájmu. 

Toto rozhodnutí zároveň znamenalo a ještě předpokládá značnou investici do jeho 

úpravy a postupné rekonstrukce k zajištění lepšího pracovního prostředí, dobrého fyzického 

stavu archiválií a jejich bezpečného uloţení. Bylo zahájeno zateplení střechy a díky zpevnění 

části podlah mohlo dojít ke scelení fondů oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů, 

které se vrátily v listopadu 2012 po roce „hostování“ v Brně-Kanicích opět do Prahy. Jednalo 

se o 637 bm archiválií. V podzimních měsících 2012 došlo k menším prostorovým úpravám 

v Brně-Kanicích a přestěhování některých fondů a nezpracovaných přírůstků do hlavní 

budovy. To umoţnilo Archivu vypovědět dosavadní nevýhodnou smlouvu o pronájmu 

objektu PROEx v Brně-Kanicích a ušetřit z rozpočtu na rok 2013 téměř čtyři sta tisíc korun. 

Od poloviny dubna se pokračovalo ve vnitřních úpravách budovy Na Struze na Praze 1, 

podařilo se odlehčit staticky narušený a přetíţený objekt a zároveň rozšířit jeho ukládací 

kapacitu o 1208 bm. 

K 31. 12. 2012 pracovalo v Archivu bezpečnostních sloţek 126 zaměstnanců, z toho 

16 na zkrácený pracovní úvazek. V roce 2012 nastoupilo do pracovního poměru v ABS 

celkem 23 zaměstnanců, pracovní poměr ukončilo 26 zaměstnanců. K 31. 12. 2012 bylo 

v Archivu rozpočtováno 128 pracovních míst. Z toho obsazených bylo 126 pracovních míst a 

neobsazena 2 pracovní místa. 

Dle organizačního řádu se Archiv členil na dva odbory, osm oddělení a devět skupin. 

K 19. prosinci 2012 došlo ke změně organizačního řádu. Archiv se tak člení na dva odbory, 

sedm oddělení a šest skupin. 
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1) Pracoviště Archivu bezpečnostních složek 

 

1. Centrála Siwiecova 2, 130 00 Praha 3: 

 

Vedení Archivu 

 

Kancelář ředitelky Archivu 

 

Oddělení ekonomiky a provozu 

 

Oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů 

 

Oddělení pro naplňování zákona č. 262/2011 Sb.  

 

Centrální badatelna  (skupina přípravy dokumentů) 

  

Skupina péče o fyzický stav archiválií 

 

2. Na Struze 3, 110 00 Praha 1: 

 

Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra 

 

Badatelna (skupina přípravy dokumentů)  

 

3. Brno - Kanice, P.O.BOX 29, Vlkova 248/4, 628 00  Brno: 

 

Oddělení archivních fondů vojsk Ministerstva vnitra 

 

Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti 

 

Oddělení archivních fondů Ministerstva vnitra ČSR 

 

Badatelna (skupina přípravy dokumentů) Kanice 

 

Skupina provozní správy
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2) Personální záležitosti 

 
K 31. 12. 2012 pracovalo v Archivu bezpečnostních sloţek 126 zaměstnanců, z toho 16 na 

zkrácený pracovní úvazek. V roce 2012 nastoupilo do pracovního poměru v ABS celkem 23 

zaměstnanců, pracovní poměr ukončilo 26 zaměstnanců.  

Dle organizačního řádu se Archiv členil na dva odbory, osm oddělení a devět skupin. K 19. 

prosinci 2012 došlo ke změně organizačního řádu. Archiv se člení na dva odbory, sedm 

oddělení a šest skupin.  

Realizované dohody o pracovní činnosti a o provedení práce 

V roce 2012 bylo realizováno 16 dohod o provedení práce. 

Mateřské dovolené 

V roce 2012 nastoupilo mateřskou dovolenou 5 ţen a ţádná se z mateřské a rodičovské 

dovolené nevrátila.  

 
Přehled tabulkových míst k 31. 12. 2012 

Druh pracovní činnosti 
Funkční 
místa 

Skutečný 
stav 

Nejvyšší dosažené vzdělání 

ZŠ SŠ VOŠ VŠ 

Řízení (ředitel, ředitelé odborů, 
bezpečnostní ředitelka, vedoucí oddělení, 
auditor)  13 10 0 0 0 10 

Ekonomika, administrativa (ekonomové, 
účetní, hospodářky, sekretářky, písařky, 
podatelny apod.) 10 9,25 0 7 0 2,25 

Správa budov, autoprovoz (správci budov, 
topiči, údržbáři, uklízečky, ostraha, řidiči) 24 27,5 2 24 0 1,5 

Informatika  1 1 0 1 0 0 

Konzervace a restaurování, péče o 
archiválie   9  8,5 0 7,5 0  1 

Reprografie  0 0 0 0 0 0 

Badatelské služby 6 6 0 2 0 4 

Vydavatelská a propagační činnost 
(redaktoři, grafici, tiskaři) 0,5 0,5 0 0 0 0,5 

Předarchivní péče, kontrolní činnost  0,5 0,25 0 0 0 0,25 

Archivní evidence a metodika  0 0 0 0 0 0 

Péče o archiválie, zpracování archiválií, 
správa archivních souborů 64 63 0 28 1 34 

Zahraniční styky  0 0 0 0 0 0 

Celkem 128 126 2 69,5 1 53,5 
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Zpráva o vzdělávání v Archivu bezpečnostních složek v roce 2012 

Vzdělávání zaměstnanců v Archivu bezpečnostních sloţek se v roce 2012 řídilo 

směrnicí ředitelky Archivu o vzdělávání zaměstnanců, č.j. ABS 3897/2011 R. Vzdělávání 

zaměstnanců Archivu v roce 2012 probíhalo v následujících oblastech:  

 

Vstupní vzdělávání pro nové zaměstnance 

Vstupní vzdělávání pro nové zaměstnance Archivu je povinné a probíhá ve dvou základních 

fázích – vstupní vzdělávání úvodní a vstupní vzdělávání následné. 

Vstupní vzdělávání úvodní – cílem bylo zprostředkování základních informací, týkajících se 

problematiky Archivu nově přijímaným zaměstnancům. Obsah byl zaměřen na studium 

základních vnitřních předpisů Archivu (směrnice ředitelky Archivu a další platné vnitřní 

normy) a na zaškolení pro zvládnutí základních dovedností spojených s pracovní činností. 

Vstupní vzdělávání následné – absolvovalo 10 zaměstnanců, kteří po úspěšném splnění 

závěrečného testu získali osvědčení. 

 

Prohlubující vzdělávání 

Zaměstnanci se zúčastnili následujícího prohlubujícího vzdělávání: 

Nové české standardy – vlastní zdroje, E trţiště po půlročním fungování, Interní audit, Státní 

pokladna 

 

Manažerské vzdělávání  

V průběhu roku 2012 je zúčastnili 3 zaměstnanci manaţerských kurzů a to: 

Time management, Vedení lidí a emoční inteligence, Zvládnutí konfliktních situací 

 

Jazykové vzdělávání  

V rámci jazykového vzdělávání zaměstnanců Archivu pokračovala spolupráce s jazykovou 

školou EDUA Languages, s.r.o. v kurzech anglického jazyka, který je určen zaměstnancům, 

jejichţ pracovní zařazení vyţaduje aktivní pouţívání anglického jazyka.  

Byly dodrţeny stejné podmínky pro výběr studentů jako v minulých letech (aktivní pouţívání 

anglického jazyka) a na základě provedených testů byli studenti rozděleni do tří skupin podle 

dosaţené úrovně a do pěti skupin podle místa pracoviště – tři skupiny v Praze a dvě v Brně. 

Celkem bylo přihlášeno 20 zaměstnanců. 

Kurzy německého jazyka v roce 2012 nebyly poţadovány. 
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3) Činnost kanceláře ředitelky Archivu 

 

Kancelář ředitelky Archivu zajišťovala chod sekretariátu ředitelky Archivu, právní 

sluţby pro potřeby Archivu a rovněţ spolupráci s Ústavem pro studium totalitních reţimů a 

ostatními útvary Archivu, koordinovala přípravy materiálů ředitelky Archivu na jednání Rady 

Ústavu a zabezpečovala personální úkony Archivu. Kancelář ředitelky Archivu také plnila 

závazky vůči mezinárodním partnerům (např. ICA atd.). 

V oblasti související s právní agendou, byl v průběhu roku 2012 Archiv 

bezpečnostních sloţek, zastoupený Kanceláří ředitelky Archivu, úspěšný ve 

všech pracovněprávních sporech s bývalými zaměstnanci Archivu, přičemţ 

v případě bývalého ředitele byla podepsána mezi ním a Archivem dohoda o narovnání. 

Kancelář ředitelky Archivu se v průběhu roku 2012 podílela na vytvoření právního základu 

pro převzetí objektu Braník od Ministerstva obrany ČR. V souvislosti se zákonem 

č. 106/1999 Sb., přijal Archiv jednu ţádost, která byla vyřízena kladně. Dále Kancelář 

ředitelky Archivu v průběhu roku 2012 vypracovala několik smluv o podmínkách uţití a 

šíření archiválií dle zákona č. 121/2000 Sb. (tzv. licenční smlouvy), smlouvy o výpůjčce, 

např. s německým partnerem Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten 

Forschung e. V. Na základě výsledků výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, podepsal Archiv několik smluv o dílo (zejména na dodání a montáţ 

regálů, dodávky koksu, zateplení stropu, opravy podlah v objektu Braník, stěhování archiválií, 

atd.).  

Na mezinárodním poli Kancelář ředitele připravovala a plnila společně s odbornými 

odděleními Archivu závazky vůči mezinárodním partnerům (zejména vůči slovenskému 

ÚPN). Vedoucí Kanceláře ředitelky Archivu aktivně participoval na mezinárodních aktivitách 

v Římě (vrácení dokumentů české redakce Radia Vaticana, mezinárodním sympóziu v Polsku 

a Slovinsku). Vedoucí Kanceláře ředitelky byl v listopadu 2012 zvolen čestným členem 

dozorčího orgánu Evropské platformy paměti na období jednoho roku.   

 Za zvláštní úkol pro Kancelář ředitelky lze povaţovat koordinaci a řízení procesu 

v souvislosti s účinností zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti 

komunismu v návaznosti na evidenční šetření osob (tzv. „lustrace“). V rámci skupiny 

evidenční, která organizačně spadá pod Kancelář ředitelky Archivu bylo za rok 2012 přijato a 

vyřízeno 1019 úředních ţádostí, coţ odpovídá počtu 11 119 šetřených osob. V rámci agendy 

tzv. III. odboje přijala skupina evidenční 3100 ţádostí, které se vztahovaly k 4653 šetřeným 

osobám. Za rok 2012 bylo skupinou evidenční přijato 1464 tzv. badatelských ţádostí k počtu 
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4660 šetřených osob. Skupina evidenční tedy za rok 2012 přijala celkem 5 583 ţádostí, coţ 

odpovídá 20 432 šetřených osob. S účinností od 19. prosince 2012 došlo k organizační změně, 

v rámci níţ se skupina evidenční stala součástí skupiny evidenční a správy Elektronického 

archivu. 

 Projekt Elektronického archivu (dále také „EA“) patří mezi nejrozsáhlejší společné 

projekty ABS a ÚSTR z hlediska časové náročnosti a finančních nákladů. První vize projektu 

byly v teoretické rovině prezentovány jiţ v roce 2009, nicméně aţ v následujících letech 

získal projekt zřetelnější obrysy po stránce technické i archivně odborné. Datum spuštění 

Elektronického archivu bylo na základě jednání vedení ABS a ÚSTR definitivně stanoveno na 

1. listopad 2011. Spuštění Elektronického archivu bylo rozděleno na tři etapy. Vývoj a 

testování (2009 aţ 2011), technické a finanční zabezpečení projektu Elektronického archivu 

(2011) a realizace školení uţivatelů Elektronického archivu (1. 12. 2011 aţ 15. 1. 2012). 

Od 1. 12. 2011 do 15. 1. 2012 proškolil pracovník skupiny evidenční a správy 

elektronického archivu oprávněné zaměstnance pracující s Elektronickým archivem. Do 

systému elektronického archivu přistupují uţivatelé prostřednictvím dvou klientských aplikací 

(dále jen „klient“). Klientské aplikace jsou rozděleny pro správu elektronického archivu 

(tzv. správcovský klient) a aplikaci pro uţivatele a badatele (tzv. badatelský klient). 

Správcovský klient umoţňuje správu systému elektronického archivu pro řádné fungování 

celého systému a maximální uţivatelský komfort badatelů. Badatelský klient byl vytvořen 

s důrazem na poţadavky badatelů a výsledkem se stal jednoduchý a přehledný nástroj, který 

je schopen podchytit veškerou badatelskou a úřední činnost. Uţivatelé Elektronického archivu 

jsou rozděleni do několika skupin dle přiřazených uţivatelských rolí (archiváři, badatelé, 

pracovníci badatelen, pracovníci skupiny správy elektronického archivu, pracovníci údrţby 

systému).  

Pro relevantní obsah Elektronického archivu a jeho kontinuální naplňování daty je 

důleţité zmínit přípravu archivních materiálů k digitalizaci prováděnou jednotlivými 

odbornými odděleními Archivu, na níţ navazuje vlastní digitalizace, kterou provádí ze zákona 

č. 181/2007 Sb., pouze ÚSTR. Digitalizovaný archivní materiál je pracovníky odboru 

digitalizace a informatiky ÚSTR importován ze síťového úloţiště ÚSTR do úloţiště 

Elektronického archivu.  

Po importu do Elektronického archivu provedou pracovníci skupiny evidenční a 

správy Elektronického archivu ABS kontrolu importovaných dat a propojení se základními 

popisnými „metadaty“ (např. jméno, příjmení, krycí jméno, archivní číslo, registrační číslo 

atd.). U archivních materiálů souvisejících s tzv. III. odbojem se provádí ještě doplnění čísel 
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jednacích a následný import na tzv. síťové úloţiště „T“ z důvodů zefektivnění, urychlení a 

komfortu při vyřizování agendy v souvislosti se  zák. č. 262/2011 Sb.  

Po zpracování odborného stanoviska dle zákona č. 262/2011 Sb. proběhne kontrola, 

případné opatření archivních materiálů vodoznaky a jejich následné vypálení na CD/DVD 

nosiče (504 ks/1236 ks), které jsou společně se stanoviskem odesílány ministerstvu obrany. 

 

 

 

Statistika práce skupiny za rok 2012, importované inventární jednotky do EA 

 

 

Inventární jednotky Počet 

Inventární jednotky pro badatele 1486 

Inventární jednotky pro zaměstnance ABS 21000 

 

 



 11 

4) Odborná archivní činnost 

 
 

I.) Přebírání a delimitace archiválií, archivních fondů a sbírek 
 

V roce 2012 bylo do Archivu převzato celkem 110,52 bm archiválií, tj. 451 kartonů, 

506 balíků a 13 747 karet. Nejvýznamnějším archivním fondem získaným Archivem v roce 

2012 byl fond 2. oddělení Hlavního štábu MNO 1945–1950, převzatý z Vojenského 

historického ústavu. Tyto dokumenty, silně poničeny během záplav v roce 2002, jsou cenné 

především k době svého vzniku. V listopadu 2012 proběhlo stěhování archivních materiálů 

bývalé I. správy SNB z objektu v Brně-Kanicích do Prahy-Braníka, celkový rozsah 

přestěhovaných archiválií činil 637 bm. V Archivu bezpečnostních sloţek bylo k 31. 12. 2012 

uloţeno celkem 16.700 bm dokumentů a archiválií. 

Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti nepřevzalo v roce 2012 ţádné materiály 

útvarů pasů a víz a pasové kontroly z oblastních ředitelství sluţby cizinecké policie. Nebyl 

vyhotoven ţádný protokol o provedeném skartačním řízení.  

Oddělení archivních fondů Ministerstva vnitra České socialistické republiky převzalo 

a evidovalo v rámci skartačního řízení a vnější delimitace archiválie od útvarů Policie ČR tyto 

přírůstky: KS SNB Ústí nad Labem (0,84 bm), KS SNB České Budějovice (0,11 bm), 

KS SNB Ostrava (5,24 bm), KS SNB Brno (19 bm), Správa hl.m. Prahy a Středočeského 

kraje (2,44 bm), současné KŘ Olomouckého kraje (1,2 bm), současné KŘ kraje Vysočina 

(1,5 bm), současné KŘ Libereckého kraje (1,94 bm), současné KŘ Pardubického kraje 

(9,9 bm), současné ředitelství Karlovarského kraje (2,24 bm), KS SNB Středočeského kraje 

Praha (6,2 bm), Zdravotnické zařízení MV České Budějovice (0,03), Letecká sluţba SNB 

(0,27 bm). V rámci vnitřních a vnějších delimitací a darů byly převzaty, evidovány a popsány 

přírůstky: SOkA Liberec (0,03 bm), bývalé MS VB Brno – odd. vyšetřování (0,24 bm), 

Archivu bezpečnostních sloţek, pracoviště Kanice (0,24 bm). Na základě skartačních návrhů 

bylo vypracováno 12 protokolů o skartačním řízení. 

Oddělení archivních fondů vojsk MV převzalo od součástí resortu vnitra a Policie ČR 

personální materiály vzniklé před rokem 1990 (1992) – 34 spisů (0,6 bm). Od Ministerstva 

obrany nebyly převzaty ţádné personální spisy příslušníků bývalé vojenské kontrarozvědky.  

Oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů převzalo v rámci vnější delimitace 

z Vojenského historického archivu fond 2. oddělení Hlavního štábu MNO 1945–1950 

(28,5 bm). Úřad pro zahraniční styky a informace předal Archivu přírůstky k fondům 

I. správy SNB a II. správy SNB v celkovém rozsahu 1,68 bm. Z oddělení FMV byl v rámci 
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vnitřní delimitace převzat archivní materiál k objektu „Kahan“ (1936–1989) v rozsahu 

0,32 bm a archivní materiál „RSHA“ v rozsahu 4,16 bm. Od oddělení archivních fondů Státní 

bezpečnosti byly převzaty vyšetřovací spisy (0,66 bm). 

Oddělení archivních fondů FMV převzalo v rámci skartačního řízení a vnější 

delimitace od ředitelství Sluţby cizinecké policie archiválie v rozsahu 28 bm (200 kartonů a 

13 747 karet). Jednalo se o spisy cizinců a jmennou kartotéku. V rámci vnitřní delimitace bylo 

z oddělení archivních fondů FMV předáno do oddělení archivních fondů MV ČSR 15 bm 

(fondy: Sekretariát MV ČSR, Ekonomické útvary MV ČSR, Velitelství Veřejné bezpečnosti). 
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II.) Zpracování a zpřístupňování archiválií, archivních fondů a 
sbírek, generální inventura 
 

Tato oblast činnosti Archivu je dlouhodobě ovlivněna vyřizováním úřední agendy a 

neklesajícím zájmem badatelů o archivní materiál uloţený v ABS. Jiţ koncem roku 2011 

vzrostly poţadavky v souvislosti s přijetím zákona č. 262/2011 Sb. Počet ţádostí, zaslaných 

Archivu Ministerstvem obrany, ukázal, ţe v následujícím období dojde k redukci činností při 

zpřístupňování archiválií na dohledávání archiválií k jednotlivým ţadatelům a vyřizování 

běţné badatelské a úřední agendy. 

Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti dokončilo soupis archiválií VO StB 

Jablonec nad Nisou. Byly sepsány podrobné záznamy k materiálům v 37 kartonech – celkem 

2516 poloţek (z toho za rok 2012 celkem 459 poloţek). K těmto záznamům byl vytvořen 

jmenný rejstřík o 3587 poloţkách (z toho za rok 2012 bylo zapsáno 590 poloţek). Následně 

byla provedena kontrola. Původně plánovaný úkol, spočívající v dokončení roztřídění 

přírůstku S-StB Ostrava a útvarů StB v Severomoravském kraji (O-StB Vsetín, O-StB 

Ostrava-město, S-StB Ostrava – 1. a 3. odbor) a jejich uloţení do kartonů nebyl splněn, 

zejména kvůli agendě zákona č. 262/2011 Sb. a dlouhodobé nemoci. 

 V rámci základní evidence NAD (vycházející ze zákona č. 181/2007 Sb.) bylo zapsáno 

7 nových EL NAD, 1 EL NAD byl aktualizován (A 12) + 5 dalších fondů prošlo GI a 

následně bylo zapsáno do EL NAD oddělení FMV). 

 

1) Nově zapsané fondy: 

název fondu zn.     metráž 

Sekretariát Federálního ministerstva vnitra A 2/1, A 2/2, 

A 2/3, A 2/4 

33,44  

Organizační a vnitřní správa Federálního 

ministerstva vnitra 

A 6/1, A 6/2 21,72 

Inspekce ministra vnitra ČSSR A 8, A 8/2 18,64 

Bezpečnostní odbor pro Státní bezpečnost 

Ministerstva vnitra ČSR 

 0,71 

Ústřední výbor Českého odborového svazu 

pracovníků bezpečnostních a ozbrojených sloţek 

 0,72 

Zemská úřadovna Státní bezpečnosti v Čechách  0,18  

Československá obec sokolská  0,24  
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2) Aktualizace EL NAD: 

název fondu zn.     metráž 

Bezpečnostní sloţky MV A 12 1,40 

 

3) Ostatní soubory prošlé GI 

název fondu zn.     metráž 

Federální správa Veřejné bezpečnosti  2,30 

Hlavní správa tiskového dohledu MV  0,12 

Tiskárna ministerstva vnitra  0,12 

Letecký oddíl ministerstva vnitra  0,12 

Výstupní sestavy správ StB  0,10 

 

V průběhu celé základní evidence NAD byl v oddělení zkontrolován celkem 351 soubor 

o rozsahu 1012,6 bm, z toho 581,8 zpracovaných bm a 430,8 nezpracovaných bm. Zapsáno 

bylo 346 EL NAD. 

V rámci generální inventury byl zkontrolován 51 archivní soubor, do formulářů 

EL NAD byl zanesen 41 soubor. 

 

název fondu zn.     Metráž 

Sběrné, internační, pracovní tábory, tábory 

nucených prací, Správa vězeňské stráţe a útvary 

nápravných zařízení 

E 62,71 

fondy Ministerstva vnitra a Federálního 

ministerstva vnitra 

A 36,88 

  

Oddělení archivních fondů MV ČSR v roce 2012 nezpracovávalo ţádný archivní fond. 

V rámci generální inventury byla dokončena revize jednoho fondu: 

 

název fondu zn.     Metráž 

Hlavní správa VB – zpracovaná část H 1 42,67 

 

 

V oddělení archivních fondů vojsk MV proběhl sběr údajů k personálním spisům 

převzatým od resortu vnitra (cca 2 800 bm). Tyto údaje byly potřebné pro zaevidování 
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archivního souboru do evidence NAD (GI). Vedle běţné agendy se jednalo o zásadní úkol 

oddělení. K 31. 5. 2012 byla zkontrolována běţná metráţ fondu, 2 796 bm. Zjištěné rozdíly 

byly zaznamenávány do elektronické databáze. Na základě sběru údajů potřebných pro 

zaevidování archivního souboru do evidence NAD (GI) byla nově vytvořená databáze 

předána Mgr. Slávikovi (oddělení evidencí ÚSTR) za účelem jejího vyuţití v lustračním 

systému. Vedle oprav chybných a chybějících záznamů byla databáze doplněna o spisy osob 

s ročníkem narození před rokem 1910 a o skupinu rehabilitačních spisů (cca 3 000 změn). 

Kromě výše uvedeného proběhl v oddělení rovněţ sběr údajů potřebných pro zaevidování 

evidence NAD (GI) u archivních souborů kmenových a likvidačních listů (27 bm) a záloh 

VKR (21,5 bm). V průběhu roku 2012 došlo k zaloţení a vyplnění evidenčních listů NAD 

následujících archivních souborů: personální spisy příslušníků odboru vnitřní ochrany (3 bm), 

osobní evidenční karty (129 bm), kmenové a likvidační listy (27 bm), personální spisy 

příslušníků ZSGŠ a VKR (117 bm), zálohy VKR (21,5 bm), personální spisy příslušníků 

ministerstva vnitra (2 796 bm). V současné době jsou zapsány všechny archivní soubory, 

které oddělení archivních fondů vojsk VM spravuje. 

K 30. 11. 2012 byla podle plánu provedena generální inventura, tj. sběr dat, kontrola 

rozsahu a zápis do elektronické evidence NAD u čtyř fondů personálních materiálů.  

 

název fondu zn.     metráž 

Osobní evidenční karty  129,7 

Personální spisy příslušníků Odboru vnitřní 

ochrany Správy Sboru nápravné výchovy 

    3,0 

Kmenové a likvidační listy   27,7 

Personální materiály záloh Vojenské 

kontrarozvědky 

 21,5 

 

V oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů pokračovaly v roce 2012 práce 

na postupném zařazování vytříděných archiválií ze skartu VKR. Vzhledem k personálním 

změnám ve skupině operativních svazků rozvědky a vojenské kontrarozvědky se bude v této 

činnosti pokračovat v roce 2013. 

Na pracovišti oddělení v Braníku probíhal průzkum části fondu Zpravodajské správy 

Generálního štábu (tzv. balíkový fond). Začátkem roku 2012 došlo k upřesnění jeho rozsahu, 

následně k průzkumu fondu za účelem sestavení seznamu úloţných jednotek, resp. 

tematického obsahu jako podkladu pro vytvoření prozatímního inventárního seznamu. Do 
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konce roku se zpracovalo 108 kartonů z celkového počtu 300 kartonů, coţ je 

36 % zpracovaného materiálu, tj. 16,2 bm. Zbývá zpracovat 192 kartonů (28,8 bm).  

Dne 30. 6. 2012 byla ukončena digitalizace části delimitačních protokolů VKR – 

osobní svazky, následovalo uspořádání souborů do logických celků a úprava formou OCR 

kvůli urychlení jejich prohledávání. V průběhu roku 2012 se navázalo na tématické 

zpracování fondu svazkové agendy Správa sledování. Od dubna aţ do prosince 2012 byla 

zpracována písmena  „J“  a  „K“.  Ještě koncem roku 2012 bylo zahájeno zpracování písmene 

„L“. Pozornost byla věnována fondu objektové svazky a pokračovalo jeho tématické 

zpracování. Po konzultaci se skupinou evidenční ABS bylo rozhodnuto, ţe nebudou 

přidělovány nové signatury tzv. ţivým objektovým svazkům a zůstanou zachována pouze 

registrační čísla svazků. Ukončení prací se plánuje na konec roku 2013. 

Generální inventura, vyhlášená odborem archivní správy a spisové sluţby 

Ministerstva vnitra v roce 2012 byla v oddělení zahájena v červenci 2012. Ke dni 31. 12. 

2012 byla provedena kontrola u NAD č.: 30 - taktický fond MV; 31 - zvláštní agenturní; 

32 - Zvláštní operativní; 246 - zvláštní operativní Plzeň; 33 - zvláštní vyšetřovací; 239 - 

rehabilitační spisy Ostrava; 250 - rehabilitační spisy Brno; 251 - rehabilitační spisy Hradec 

Králové; 740 – Ministerstvo národní bezpečnosti. Celkem bylo zkontrolováno 98,27 bm. 

Proběhla kontrola zápisů archivních fondů v kartách NAD v programu PEvA. 

 

název fondu zn.     metráž 

Taktický fond MV   26,0 

Zvláštní agenturní     3,55 

Zvláštní operativní     6,60 

Zvláštní operativní Plzeň     0,25 

Zvláštní vyšetřovací  24,60 

Rehabilitační spisy Ostrava   1,06 

Rehabilitační spisy Brno   2,41 

Rehabilitační spisy Hradec Králové   0,60 

Ministerstvo národní bezpečnosti  33,20 

 

Pracovníci Oddělení archivních fondů FMV v souladu se schváleným plánem práce 

Archivu se v průběhu roku 2012 nepodíleli na zpracování archivních fondů ve smyslu 

pořádání a inventarizace archiválií. Hlavním úkolem oddělení zůstalo v 1. pololetí 2012 

dokončení základní evidence NAD. V 1. pololetí roku 2012 byla dokončena kontrola všech 
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archivních souborů spravovaných oddělením, tj. sbírky č. 323 - Kabinet StB materiálů 

(30 kartonů), kde byly kompletně vyměněny kartony a obalové desky spisů. Dále probíhala 

kontrola fondu H - Historický fond StB. Kromě výměny kartonů došlo z prostorových důvodů 

k přemanipulování jejich obsahu. U dalších fondů a sbírek probíhalo průběţné třídění a 

identifikace přírůstků. Po dokončení generální inventury fondu H byly překontrolovány 

všechny badatelsky nejvyuţívanější, nejstarší a nejcennější archivní soubory.  

Ve druhém čtvrtletí byla rovněţ dokončena inventura těchto fondů: A2/10-Sekretariát 

FMV, A34-II. správa SNB (správa kontrarozvědky pro boj s vnitřním nepřítelem), 

V. správa SNB (ochrana stranických u ústavních činitelů), IX. správa SNB (správa pro 

politickou výchovu, vzdělávací, kulturní a propagační činnost FMV), XI. správa SNB (správa 

kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky), Správa pasů a víz, Technická správa FMV, Správa 

vyšetřování StB, Inspekce 1968, Inspekce MV ČSSR, Federální správa Veřejné bezpečnosti, 

Správa vývoje automatizace, Ekonomické útvary FMV, Vysoká škola SNB, Kádrová správa 

FMV, Letecká správa MV, Správa spojení a Sbírka mezinárodních smluv. 

Základní evidence NAD v oddělení FMV byla dokončena v termínu v souladu 

s ustanoveními v odst. 3, § 14 zákona č. 181/2007 Sb. 

Generální inventura, vyhlášená odborem archivní správy a spisové sluţby Ministerstva 

vnitra v roce 2012, byla v oddělení archivních fondů FMV zahájena a prováděna v souladu se 

zpracovaným harmonogramem. Ve sledovaném období bylo zkontrolováno celkem 

24 archivních fondů o celkové metráţi 885,1 bm. 

 

Generální inventura  

č. 

NAD 

název fondu časový 

rozsah 

metráž splněný termín  

dokončení 

57 IX. Správa SNB – správa pro 

politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní 

a propagační činnost FMV 

1974-1989 14,28 27.9.2012 

765 IV. správa Ministerstva vnitra  1951-1963 5,76 27.9.2012 

766 Institut ministerstva vnitra pro výchovu a 

vzdělávání 

1990-1992 2,28 27.9.2012 

769 Nezávislá komise FMV 1990-1992 8,25 27.9.2012 

771 Rehabilitační komise FMV a MV ČR 1990-1992 5,22 27.9.2012 

772 Správa vývoje automatizace 1980-1990 5,88 27.9.2012 

773 Svaz československo-sovětského 1969-1989 4,44 27.9.2012 
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přátelství 

58 Správa vědy a školství 1972-1977 21,14 31.10.2012 

59 V. správa SNB – ochrana stranických a 

ústavních činitelů  

1950-1992 45,64 31.10.2012 

60  XI. správa SNB – správa 

kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky  

1974-1988 27,72 30.11.2012 

61 Federální správa Veřejné bezpečnosti (1919) 

1969-1991 

(1992) 

56,04 30.11.2012 

114 Statisticko - evidenční odbor (SEO)   1948-1992 28,77 31.12.2012 

115 Technická správa FMV 1948-1991 40,81 31.12.2012 

120 III. správa Ministerstva vnitra - vnitřní 

zpravodajství 

1951-1963 6,12 31.10.2012 

719 Správa pasů a víz  1952 -1989 303,68 31.12.2012 

725 VII. správa FMV - Správa spojení 1951-1992 44,54 30.11.2012 

727 Kádrová správa FMV (1938) 

1948-1990 

(1992) 

40,5 30.11.2012 

728 VI. správa FMV 1948-1990 29,46 31.12.2012 

759 Správa Sboru nápravné výchovy - odbor 

vnitřní ochrany 

1969-1989 84,06 31.12.2012 

760 Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti 1974-1990 64,88 31.12.2012 

761 Komise pro analýzu let 1967-1970 vlády 

ČSFR - fond B ministerstvo vnitra 

1967-1970 1,44 30.11.2012 

762 Ekonomická správa FMV 1948-1992 75,8 30.11.2012 

763 Hlavní výbor KSČ při FMV 1948-1989 17,64 31.10.2012 

770 Poradní komise FMV 1984-1992 11,6 31.10.2012 
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III.) Stav a ochrana archiválií, archivních fondů a sbírek 
 

Díky vnitřním stavebním úpravám v objektech Na Struze, Branické náměstí a Brno-

Kanice se podařilo zajistit zlepšení podmínek pro ukládání archiválií. Skupina péče o fyzický 

stav archiválií měla za úkol široké spektrum činností v oblasti pasivní i aktivní ochrany 

archivních fondů. V roce 2012 skupina prováděla zejména průzkumy fyzického stavu fondů, 

orientační pilotní průzkumy dle aktuálních potřeb jednotlivých archivních oddělení a 

průzkumy archiválií směřujících k zajištění vyuţití hromadného odkyselování technologií 

Neschen C 500, také monitorování a vyhodnocování klimatických podmínek v depozitářích 

ABS a další odbornou činnost. Nedílnou součástí práce skupiny bylo praktické konzervování 

a restaurování archivních dokumentů a ověřování nových restaurátorských a 

konzervátorských postupů. Klíčovou činností v tomto roce bylo zajištění plynulého chodu 

hromadného odkyselování technologií Neschen C500. 

Činnost skupiny PFSA se řídila plánem práce pro rok 2012. Mimo to byly vykonávány 

činnosti dle aktuálních potřeb jednotlivých oddělení Archivu. Skupina plnila tyto základní 

úkoly: 

 1) provádění průzkumu fyzického stavu fondů ABS (pilotní průzkum fondu Sbírky muzea 

policie (1945-1990), podsbírka 2 – fotografie a film; průzkum fondu „Plakety a diplomy“, 

Sbírky muzea policie (1945-1990), podsbírka 1, písemný materiál; průzkum fyzického stavu 

archiválií, ABS Kanice, fond BPS – 2341, 2342, 2344, 2347, 2348; provádění orientačních 

průzkumů v souvislosti s digitalizací a hromadným odkyselováním).  

2) Monitorování a vyhodnocování klimatických podmínek v depozitářích ABS a vypracování 

souhrnných zpráv, včetně návrhů opatření na zlepšení ochrany a kvality uloţení. Doporučení 

materiálů, vhodných pro dlouhodobé ukládání, probíhalo operativně v souvislosti 

s konkrétními poţadavky jednotlivých oddělení Archivu. Monitoring byl prováděn pomocí 

dataloggerů s moţností záznamu teploty a vlhkosti vzduchu postupně ve všech depozitářích 

ABS v Praze. Přístroje byly vţdy ponechány v místnostech po dobu přibliţně jednoho měsíce. 

Následně byla staţená data zpracována do přehledných grafů a tabulek. Tato data, včetně 

konkrétních návrhů opatření, jsou součástí pravidelných zpráv o kontrole klimatu 

v depozitářích ABS. V trezorové místnosti v Brně-Kanicích byla uloţena bezpečnostní kopie 

(mikrofilm) archiválií z fondu V-6301 MV „Milada Horáková“, kde proběhlo prověření 

klimatických podmínek. 

3) Odborná restaurátorská činnost (komplexní restaurování V-6301 MV; nové uloţení všech 

fotografií do ochranných obalů ve fondu V – 6301MV; restaurátorské a konzervátorské 

ošetření fondu map, realizace nového způsobu uloţení, oddělení archivních fondů vojsk 
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Ministerstva vnitra; restaurování plánu z fondu “Ţidovské organizace“, archivní oddělení 

FMV; konzervační zásah a ošetření archiválií připravovaných k výstavě (biskup J. Hlouch),  

- zhotovení digitální kopie originálu; komplexní restaurování 1 knihy, fond A/95 Harrachov 

Ověřování nové technologie postupu opravy japonským papírem. Jednalo se o tónovaný 

japonský papír 8,6 g/m
2
, na který je nátěrem aplikován 5% Klucel G. V místě opravy se takto 

připravený japonský papír aktivoval pomocí lihu. 

4) Dohled nad podmínkami zapůjčení a vystavování originálů archiválií z fondů ABS 

(posouzení ţádosti o zapůjčení archiválií na výstavu „Charta 77“ v Brně; posouzení fyzického 

stavu archiválií  V-15871 v souvislosti se ţádostí o jejich zapůjčení pro výstavní účely; 

posouzení fyzického stavu archiválií biskup J. Hlouch v souvislosti se ţádostí o jejich 

zapůjčení pro výstavní účely a konzervační zásah před zapůjčením do Českých Budějovic. 

Tři zaměstnanci skupiny PFSA se zúčastnili týdenní odborné stáţe ve Slovenském národním 

archivu v Bratislavě. Cílem studijní pracovní cesty byla výměna zkušeností s metodami 

hromadného odkyselování a porovnání postupů při restaurování citlivých papírů se 

zaměřením na papíry pauzovací. Na pracovišti se také uskutečnilo týdenní školení 

zaměstnance Národního Archivu v provozu technologie Neschen C500. 

 

Příprava archiválií a hromadné odkyselování  

Díky optimalizaci práce skupiny PFSA bylo za rok 2012 ošetřeno celkem 53.157 jednolistů 

archiválií formátu A4 a A5. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty desky spisů, drobné přílohy, 

fotografie, atd. 

 

Evidence odkyselených a zpracovaných archiválií skupiny PFSA za rok 2012 

 

Fond Signatura počet listů počet 

kartonů 

20 000 VKR I. správa SNB 28 116 48 

310 - 3 I. správa, Velitelství státní správy 1 427 3 

RMNB/RMV 1/R. 1953 1 398 4 

425 Ţidovské organizace 22 216 22 

celkem  53 157 77 
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IV. Využívání archiválií, badatelská a úřední činnost 

 

Centrální studovnou Archivu je badatelna Siwiecova (dále skupina přípravy dokumentů), 

která vedla centrální badatelskou evidenci a evidenci materiálů z depozitářů jednotlivých 

oddělení. Kromě toho v rámci Archivu působily badatelny Na Struze a Kanice, kde byly 

badatelům předkládány archiválie z oddělení FMV, oddělení archivních fondů Vojsk 

ministerstva vnitra, oddělení archivních fondů Ministerstva vnitra České socialistické 

republiky (MV ČSR) a oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti. 

 Badatelny Siwiecova, Na Struze a Kanice zajišťovaly následující agendy: předkládání 

a evidence zapůjčených archivních materiálů badatelům, příprava archivních materiálů 

badatelům, vedení badatelské evidence a evidence materiálů z depozitářů oddělení, 

zhotovování ověřených kopií archivních materiálů pro badatele, orgány státní správy a další 

instituce, spolupráce při natáčení dokumentárních pořadů. V roce 2012 navštívilo studovny 

Archivu bezpečnostních sloţek 1693 studujících, kteří vykonali celkem 4399 badatelských 

návštěv. Celkem bylo ke studiu v Archivu bezpečnostních sloţek předloţeno 29800 svazků a 

spisů. 

Přehled badatelů Archivu bezpečnostních složek za rok 2012 

Badatelna Badatelské listy Badatelské návštěvy Předložené archivní 

jednotky 
Siwiecova 931 1816 9769  

Na Struze 555 2036 15764 

Kanice  207 547 4267 

Celkem 1693 4399 29800 

 

Centrální badatelna Siwiecova (Praha 3) 

V centrální studovně bylo v roce 2012 registrováno celkem 931 badatelů, kteří 

vykonali 1816 badatelských návštěv. Z toho 98 badatelů, tj. přibliţně 11 % z celkového počtu, 

přicházelo ze sluţebních důvodů (40% z nich bylo z Ústavu pro studium totalitních reţimů, 

22 % z Národního bezpečnostního úřadu, 9% z ABS). Další sluţební badatelé zastupovali tyto 

instituce: Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV), Policii ČR, 

Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), Ministerstvo obrany ČR a Bezpečnostní 

informační sluţbu.  



 22 

Soukromý účel nahlíţení (např. publicistický, genealogický, vědecký) uvedlo 

626 osob, úřední 305 osob. Nejčastěji z následujících institucí: Univerzita Karlova, Technická 

univerzita v Liberci, Univerzita Pardubice, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, sdruţení Post 

Bellum, Vojenský historický ústav, Česká televize, Český rozhlas, Národní technické 

muzeum, Ţidovské muzeum, noviny – Axel Springer AG, MF Dnes, aktuálně.cz. Ze 

zahraničních institucí – Sheffield Hallam University, Univerzita Komenského v Bratislavě, 

University of Toronto, různé advokátní kanceláře a jiné. 

 Většina materiálu (více neţ 90%) byla badatelům předkládána na základě lustrací. 

K nejčastěji studovaným fondům patřily: vyšetřovací spisy, skupinové vyšetřovací spisy, 

sledování osob, osobní svazky, objektové svazky, agenturní svazky, svazky operativní 

korespondence a materiály z oddělení ABS v Kanicích (personální spisy z oddělení vojsk 

MV). 

Přibliţně 11% všech badatelů bylo ze zahraničí, nejvíce ze Slovenska a Německa, 

další ze Skandinávských zemí (Švédsko, Norsko), USA, Rakouska, Holandska, 

Švýcarska, Polska, Francie, Velké Británie, Kanady a Austrálie aj. 

V prostorách badatelny Siwiecova natáčeli filmaři 3 dokumenty – o Janu Vladislavovi, 

Pavlu Pecháčkovi a pro dokument České televize Tajemství rodu. 

 

Badatelna Na Struze (Praha 1) 

Badatelna Na Struze zpřístupňovala v roce 2012 v naprosté většině archiválie uloţené 

ve správě oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra (dále pouze FMV), méně 

pak archiválie zapůjčené z pracoviště v Kanicích (oddělení archivních fondů vojsk MV, 

oddělení archivních fondů MV ČSR, oddělení archivních fondů StB), svazky a vyšetřovací 

spisy z oddělení svazkové agendy (OSA). 

Badatelnu Na Struze navštívilo za rok 2012 celkem 555 badatelů, kteří vykonali 

2036 badatelských návštěv. Většina badatelů nahlíţela do archiválií ze soukromých důvodů. 

Z celkového počtu přišlo 8,65% badatelů do archivu ze sluţebních důvodů (29 badatelů 

z Ústavu pro studium totalitních reţimů, 8 zaměstnanců Archivu bezpečnostních sloţek; 

6 zaměstnanců z Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, 4 úředníci 

z Národního bezpečnostního úřadu a 1 z Ministerstva obrany ČR). 
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Značný počet badatelů tvořili studenti (z Univerzity Karlovy, Technické univerzity 

v Liberci, Univerzity Pardubice či Univerzity Palackého Olomouc) zpracovávající bakalářské, 

seminární, diplomové či disertační práce. Úředně přicházeli i zaměstnanci paměťových 

institucí a jiných historických pracovišť (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, Ústav 

pro českou literaturu Akademie věd ČR, Historický ústav Akademie věd ČR, Vojenský 

historický ústav, Ţidovské muzeum, Terezínská iniciativa, Památník Terezín, Post Bellum, 

Národní technické muzeum, Česká televize. Badatelnu.navštívilo 59 zahraničních badatelů (tj. 

10,63% z celkového počtu badatelů), kromě univerzit také např. Ústav pamäti národa, 

Historický ústav Slovenské akademie věd). 

Badatelé studovali materiál nejčastěji na základě provedené lustrace – obvykle se 

zajímali o osudy svých předků či některých významných osobností. Tématické dotazy se 

nejčastěji dotýkaly druhého a třetího odboje, nacistických válečných zločinců, organizace a 

vývoje bezpečnostních sloţek (či jejich představitelů), perzekucí v 50. letech 20. století, 

kolektivizace, organizace ministerstva vnitra, cenzury, ţidovské problematiky atd.  

V badatelně Na Struze se zapůjčovaly především archiválie uloţené v oddělení 

archivních fondů federálního ministerstva vnitra, z nichţ byly nejvíce vyuţívány materiály 

bývalého Studijního ústavu ministerstva vnitra. Nejčastěji se předkládaly sloţky z fondů: 

302 (Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky); 305 (Ústředna Státní bezpečnosti); 

325 (Správa vyšetřování StB - Stíhání nacistických válečných zločinců); 425 (Ţidovské 

organizace); H (Historický fond); 310 (Velitelství Státní bezpečnosti); 2M (Odbor politického 

zpravodajství MV); 304 (Různé bezpečnostní spisy po roce 1945); 141 (Německé soudy 

v říši); 52 (Výpovědi zaměstnanců gestapa a SD), Z (Mapy zpráv zpracované Studijním 

ústavem MV) a 318 (Hlavní správa tiskového dohledu). Z archiválií zapůjčených z jiných 

oddělení šlo nejčastěji o personální spisy. 

Pracovnice spolupracovaly s filmaři z České televize při natáčení pořadu 13. komnata 

a Neznámí hrdinové. 

 



 24 

Badatelna Kanice (Brno)  

Ve studovně v Kanicích byly badatelům předkládány ke studiu archiválie z oddělení 

v Kanicích a v odůvodněných případech téţ archiválie z Prahy. 

V roce 2012 navštívilo badatelnu 207 badatelů a ti uskutečnili 547 badatelských 

návštěv. Celkem bylo předloţeno 4293 svazků a spisů, z nichţ asi desetina v digitální podobě. 

Vydáno bylo 119 nosičů.  Z celkového počtu badatelů bylo 5% úředních návštěv (ÚDV a 

Policii ČR), 21% tvořili studenti, 16% zástupci vědeckých institucí (univerzity, Ústav pro 

studium totalitních reţimů, Vojenský historický ústav, Moravský zemský archiv, úřady místní 

samosprávy, veřejnoprávní i soukromá media). Ze zahraničních to byl Ústav pamäti národa. 

Řada badatelů nahlíţela do archiválií ze soukromých důvodů. 

Největší část ţadatelů stále uváděla mezi tématy studia rodinnou historii, zajímala se 

převáţně o dokumenty týkající se jich samotných, či rodinných příslušníků, popřípadě dalších 

osob, ať jiţ to byly vyšetřovací spisy, agenturní svazky nebo personální spisy příslušníků 

vojsk MV (30%). Oproti předchozím letům nebyla, dle údajů v badatelských listech, patrná 

ţádná výraznější změna v oblasti badatelského zájmu. Mezi nejčastěji studovaná témata 

patřily 3. odboj, politické procesy v 50. letech 20. století, případy politicky a kulturně činných 

osobností a známé provokační akce StB, dále Pohraniční stráţ (úmrtí na hranici, vývoj 

ochrany státních hranic a kroniky jednotlivých pohraničních útvarů), dějiny a institucionální 

vývoj StB, SNB a  četnictva,  církev a stát po roce 1948 a ilegální církev, materiály 

k vyvlastňování zemědělců a kolektivizaci. U většiny ţádostí a u studentských školních témat 

byla tato obecná rovina zúţena regionálně, vzrůstal také zájem o materiály StB a VB jako 

prameny k novým dějinám obcí. Dalšími tématy studia pak byly například skauting, odsun 

Němců, materiály gestapa a poválečné vyšetřování kolaborace, tábory nucených prací, 

věznice a vězeňství.  

Z celkového objemu předloţených zpřístupněných archiválií tvoří 58% fondy uloţené 

v Kanicích (z nich nejvíce 48% personální spisy příslušníků VMV, 34% materiály 

Odd. fondů StB), ze zbývajících pak ve stejném poměru 42% vyšetřovací spisy a materiály 

Studijního Ústavu. Badatelnu v Kanicích v roce 2012 navštívilo 12% cizích státních 

příslušníků, z nichţ dvě třetiny ze Slovenska. 

V r. 2012 v badatelně v Kanicích dvakrát proběhlo natáčení pro dokument České televize 

„Smrt má jméno šibenice“.  
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Badatelské návštěvy v Archivu a množství předložených archivních materiálů za rok 2012 

 Badatelna Siwiecova Badatelna Na Struze Badatelna Kanice 

Měsíc Badatelské 

návštěvy 

 

Předložené 

materiály 

Badatelské 

návštěvy 

Předložené 

materiály 

Badatelské 

návštěvy 

Předložené 

materiály 

leden 

LEDEN 

184 988 204 1434 33 229 

únor 185 1253 215 1327 41 322 

březen 193 1305 219 1671 54 384 

duben 169 1159 209 1363 31 229 

květen 192 678 181 1262 60 561 

červen 164 966 122 1016 69 623 

červenec 100 608 102 836 34 192 

srpen 128 554 161 1543 34 172 

září 100 491 130 986 38 301 

říjen 169 811 191 2017 54 488 

listopad 141 573 205 1622 70 568 

prosinec 91 383 97 687 29 198 

celkem    1816 9769 2036 15764 547 4267 

 

Vyřizování žádostí pro badatelny podle jednotlivých oddělení 

 Všechna archivní oddělení se podílela na vyřizování ţádostí dle zákona 

č. 499/2004 Sb. a oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů navíc podle zákona 

č. 140/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb.  

Oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů vyřídilo celkem 1897 ţádostí, 

zpracovalo 851 anotací pro Národní bezpečnostní úřad a vytvořilo rešerše ke 30 osobám. Po 

celý rok 2012 přicházely oddělení ţádosti z Ministerstva obrany ČR v souvislosti se zákonem 

č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu – cca 2100 ţádostí. 

V oddělení bylo vypracováno 111 odborných stanovisek, k ţádostem k zákonu 

č. 262/2011 Sb. bylo připraveno k digitalizaci 2439 svazků. Oddělení připravilo na základě 

badatelských a úředních ţádostí k digitalizaci 1308 svazků.  

Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra vyřídilo celkem 

325 badatelských ţádostí, 84 ţádostí vztahujících se k občanství, 16 ţádostí k zákonu 

č. 255/1946 Sb. a č. 357/2005 Sb. Ministerstvo obrany zaslalo ţádost o dodatečné odborné 

stanovisko ve věci rozkladného řízení jedné zamítnuté ţádosti, které bylo vypracováno 

v 1. čtvrtletí 2012. Pracovníci oddělení průběţně vyhledávali údaje v kartotékách k fondům 

Studijního ústavu Ministerstva vnitra, ochrany státního tajemství, emigrantů a vystěhovalců 

(celkem u 10224 osob). Z toho byla 5 781 osoba lustrována na základě badatelských dotazů či 

dotazů úřadů a 4 443 osob bylo lustrováno v souvislosti s agendou k zákonu č. 262/2011 Sb. 
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v oddělení FMV bylo vypracováno  44 odborných stanovisek ke zmiňovanému zákonu. 

Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti vyřídilo cca 1100 ţádostí, z toho bylo 

934 v rámci agendy zákona č. 262/2011 Sb. Z oddělení bylo zapůjčeno 610 evidenčních 

jednotek. Oddělení archivních fondů Ministerstva vnitra ČSR vyřídilo 852 badatelské a úřední 

ţádosti (z toho 137 v oblasti agendy řidičských průkazů), zapůjčilo 72 evidenčních jednotek. 

Bylo vypracováno 92 odborných stanovisek k ţádostem dle zákona č. 262/2011 Sb. 

Oddělení archivních fondů vojsk MV vyřídilo 990 písemných poţadavků (z toho 764 

se týkalo zpřístupnění personálních spisů a 226 fondů Pohraniční stráţe). Ve fondech 

personálních spisů pro Národní bezpečnostní úřad, Úřad pro zahraniční styky a informace, 

útvary Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR i Ústav se lustroval 3471 poţadavek. V souvislosti 

se ţádostmi o zpřístupnění personálních spisů bylo zapůjčeno 1206 personálních spisů a 

dalších 189 bylo připraveno k digitalizaci. Zároveň oddělení poskytovalo kopie pro potřeby 

personalistů Ministerstva vnitra a útvarů Policie ČR (důchodové, sociální aj. záleţitosti) 

v rozsahu 204 poţadavků, 1031 stran fotokopií. 

 Jak jiţ bylo výše řečeno, všechna oddělení Archivu bezpečnostních sloţek se v menší 

či větší míře zapojovala do vyřizování agendy související s naplňováním zákona č. 262/2011 

Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Pro zpracování odborných stanovisek, 

která vyplývala z výše uvedeného zákona, byla zřízena skupina pro naplňování zákona č. 

262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Ta byla v průběhu celého roku 

systematicky doplňována o nové pracovníky. V rámci organizačních změn v prosinci 2012 se 

změnila na oddělení. Za rok 2012 bylo i s významným přispěním ostatních odborných 

oddělení ABS a pracovníků ÚSTR (na základě Dohody o spolupráci při zabezpečení úkolů při 

naplňování zákona č. 262/2011 Sb. mezi Archivem bezpečnostních sloţek a Ústavem pro 

studium totalitních reţimů bylo dne 23. dubna 2012) odesláno Ministerstvu obrany ČR 

celkem 816 odborných stanovisek.  

 

Statistika 

Zpracováno a odesláno − MO (počet odborných stanovisek) 816 

Rozpracováno  30 

Připraveno pro psaní (počet odborných stanovisek) 145 

Ve stadiu lustrací, vyhledávání a přípravě archiválií pro digitalizaci a na digi 2370 

Zaevidováno (ţádostí z MO) 3317 

Přijato z MO (ţádostí z MO) 3317 
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Skupina evidenční Kanceláře ředitelky Archivu vyřizovala ţádosti bezpečnostního 

odboru Ministerstva vnitra, Národního bezpečnostního úřadu, tj. státních orgánů pověřených 

bezpečnostním řízením, šetřením o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní 

způsobilosti zpravodajských sluţeb a orgánů činných v trestním řízení.  

Počet vyřízených úředních žádostí  

  NBÚ 

BO-

MV PČR  ÚDV  BIS 

Vojenské 

zprav.  ÚZSI 

Vězeňská 

služba Ostatní 

leden 22 12 4 3 4 1 13 0 25 

únor 22 14 4 1 4 1 13 0 38 

březen 21 15 3 1 4 1 10 0 21 

duben 18 12 3 6 0 1 12 0 19 

květen 22 13 2 3 2 2 13 0 23 

červen 21 13 2 2 3 1 11 0 21 

červenec 19 6 13 5 3 2 8 1 20 

srpen 24 13 5 9 2 0 12 1 41 

září 22 10 10 4 4 2 15 0 34 

říjen 25 16 8 10 3 2 15 1 29 

listopad 24 13 3 9 5 1 19 0 28 

prosinec 18 9 1 9 4 1 11 0 41 

celkem 258  146   58  62  38  15 99  3  340  

 

Počet jmen lustrovaných v informačním systému  

  NBÚ 

BO-

MV 

Policie 

ČR  ÚDV  BIS 

Vojenské 

zprav.  ÚZSI 

Vězeňská 

služba Ostatní 

leden 840 464 5 14 4 15 26 0 51 

únor 212 553 6 1 18 10 48 0 69 

březen 348 501 3 1 10 12 93 0 72 

duben 130 445 5 8 0 8 132 0 59 

květen 141 373 2 3 2 39 50 0 45 

červen 190 424 6 7 3 23 113 0 35 

červenec 198 272 13 13 3 30 88 1 55 

srpen 208 376 6 13 2 0 90 1 105 

září 235 240 10 7 4 28 122 0 287 

říjen 241 403 17 20 5 54 106 1 245 

listopad 280 460 4 30 5 1 128 0 225 

prosinec 196 248 10 10 27 37 56 0 284 

celkem 3219 4759 87 127  83  257  1052 3 1532 
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 V rámci badatelských ţádostí byly vyřizovány zejména dotazy podané dle zákona 

č. 499/2004 Sb. a podle zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností 

bývalé Státní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů: 

 

Počet badatelských žádostí a lustrovaných osob  

Měsíc počet žádostí počet osob 

leden 171 619 
únor 155 433 
březen 99 337 
duben 125 371 
květen 152 485 
červen 103 362 
červenec 62 129 
srpen 123 371 
září 124 352 
říjen 148 525 
listopad 130 455 
prosinec 72 214 
celkem 1464 4653 
 

Lustrace pro naplňování zákona č. 262/2011 Sb.  

Měsíc počet žádostí počet osob 

leden 325  503 
únor 311 473 
březen 307 456 
duben 303 465 
květen 292 458 
červen 275 416 
červenec 189 289 
srpen 312 453 
září 243 357 
říjen 240 348 
listopad 236 333 
prosinec 67 102 
celkem 3100 4653 
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5) Vědecká, badatelská a publikační činnost  

 

Vědeckou, badatelskou a publikační činnost vykonává kaţdé oddělení Archivu 

v závislosti na svých časových moţnostech a odborném zájmu svých pracovníků. Publikační 

činnost je buď individuální, nebo zaměřovaná na Sborník Archivu bezpečnostních složek, 

případně na periodika vydávaná Ústavem a další. 

Koncem roku 2012 vyšel Sborník Archivu bezpečnostních složek č. 10/2012 obsahující 

příspěvky jednotlivých zaměstnanců, včetně rešerší a upozornění na důleţité aspekty práce 

Archivu. Postupně se daří získávat širší počet autorů mimo Archiv i Ústav. Zaměstnanci 

Archivu bezpečnostních sloţek participovali na domácích i mezinárodních konferencích – ve 

Varšavě Jerzy Skowronek dedicata – The Documentation of Communist Security Authorities, 

v dánském Odense konference Need to Know, v Rakousku Činnost československých 

zpravodajských služeb v Rakousku v letech 1945–1989 a ve Slovinsku Security Services 

Archive and data protection.  

 Z větších akcí na území ČR, jichţ se zúčastnili pracovníci, je třeba jmenovat 

konferenci pořádanou v prostorách Muzea Policie v listopadu 2012 na téma Kurýři a 

převaděči na Šumavě v padesátých letech 20. století. V rámci českého archivnictví Archiv 

dále rozvíjel spolupráci především s Národním archivem a Českou archivní společností, na 

své půdě přivítal exkurze velvyslanců, akreditovaných v České republice, senátorů, kolegů ze 

státních okresních archivů a vysokých škol (studentů archivnictví, historie a práv). Někteří 

zaměstnanci archivu se podíleli na plnění grantu Technologické agentury ČR k propojení 

státní správy při vyřizování agendy státního občanství, jehoţ nositelem je Národní archiv a 

řešiteli další státní archivy. Participace přinese úsporu finančních prostředků z rozpočtu 

Archivu a zrychlí přístup k informacím z jeho dokumentů. Tradičně jsme se podíleli na 

přípravě dokumentů a archiválií při natáčení dokumentárních pořadů České televize, případně 

soukromých televizních stanic. I v roce 2012 jsme zapůjčili originály i kopie archiválií pro 

výstavní účely několika institucím, například Moravskému zemskému muzeu v Brně nebo 

Státnímu oblastnímu archivu Třeboň (pobočka České Budějovice). Za tradičně dobrého 

partnera při výstavách lze povaţovat galerii moderního umění DOX v Praze. Archiv poskytl 

kopie materiálů pro stálou expozici Památníku obětem internace v Králíkách. Prakticky se 

dařilo naplňovat trojstrannou dohodu Archivu a Ústavu pro studium totalitních reţimů 

o spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy z roku 2011 při realizaci projektu 

Československo a Latinská Amerika 1945 aţ 1989.  
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6) Spolupráce Archivu bezpečnostních složek s Ústavem  

Nejdůleţitější oblastí spolupráce s Ústavem je – vedle vývoje systému elektronického 

archivu – převod dokumentů do elektronické podoby.  

 

 Digitalizaci lze rozdělit na:  

1) digitalizaci systematickou, do níţ byly vybrány fondy z důvodu jejich historického 

významu, častého vyuţívání pro badatelské nebo úřední účely či nutnosti doplnění 

lustračního systému 

2) digitalizaci ad hoc, prováděnou např. v souvislosti s badatelskými a výstavními 

projekty Ústavu nebo v souvislosti se zákonem č. 262/2011 Sb. 

 

Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti připravilo k systematické digitalizaci 

79 kartonů z fondu A 8 a 15 kartonů z fondu A 8/2 v celkovém rozsahu 1389 inventárních 

jednotek. Systematická digitalizace archiválií oddělení archivních fondů StB však v r. 2012 

nepokračovala z důvodu vytíţenosti oddělení digitalizace ÚSTR jinými úkoly, zejména 

digitalizací archiválií souvisejících s agendou zákona č. 262/2011 Sb. Za oddělení bylo 

v průběhu roku 2012 zasláno na digitalizaci 333 inventárních jednotek. Oddělení archivních 

fondů MV ČSR připravilo a zaslalo k digitalizaci 63 kartonů a balíků.  

Oddělení archivních fondů vojsk MV reagovalo na badatelské a úřední ţádosti. 

V průběhu roku 2012 připravilo a zaslalo k digitalizaci celkem 189 personálních spisů. 

Oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů blíţe specifikovalo fondy vhodné pro 

systematickou digitalizaci z hlediska vyřizování badatelských a úředních ţádostí, nutnosti 

zavedení do lustračního systému nebo k plnění povinností vyplývajících ze zákona 

č. 262/2011 Sb. Tímto způsobem se zefektivnila digitalizace nejvyuţívanějších fondů 

(mikrofiše fond Kontrarozvědného rozpracování - MV) a pokračovala digitalizace dalších 

archiválií (záznamní listy VKR). Byla dokončena systematická digitalizace mikrofiší fondů 

Tajných spolupracovníků a Kontrarozvědného rozpracování (celkem cca 60 000 mikrofiší), 

pro vyřizování úředních ţádostí, především ze strany NBÚ, se pokračovalo v digitalizaci 

záznamních listů VKR (47 kartonů). Na základě zájmu badatelů bylo rovněţ digitalizováno 

26 kartonů z fondu MNB (z celkového počtu 246 kartonů). V souvislosti s agendou zákona 

č. 262/2011 Sb. bylo oddělením připraveno k digitalizaci 2439 svazků. 
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Přehled digitalizovaných archiválií v roce 2012 z Oddělení archivních fondů FMV   

číslo 

NAD 

značka 

fondu název fondu 

počet 

složek/inv. 

jednotek 

2 52 Výpovědi zaměstnanců Gestapa a SD 40 

3 59 Kuratorium pro výchovu mládeţe v Čechách a na Moravě 27 

5 135 Různé německé bezpečnostní sloţky 4 

6 141 Německé soudy v říši 18 

8 300 Zemský odbor bezpečnosti Praha 31 

9 301 Vyšetřovací komise pro národní a lidový soud při MV 9 

10 302 Hlavní správa vojenské kontrarozvědky 343 

11 304 Různé bezpečnostní spisy po roce 1945 74 

12 305 Ústředna Státní bezpečnosti  209 

14 309 Gestapo Hradec Králové a Pardubice 2 

15 310 Velitelství Státní bezpečnosti 66 

17 315 Zemský odbor bezpečnosti II. 21 

18 318 Hlavní správa tiskového dohledu MV 10 

19 319 Vytříděné spisy sekretariátu ministra vnitra 16 

21 323 Kabinet StB materiálů 16 

22 325 

Správa vyšetřování StB – Stíhání nacistických válečných 

zločinců 35 

23 425 Ţidovské organizace 986 

24 H Historický fond   250 

25 S Sbírka různých písemností 43 

27 2M Odbor politického zpravodajství MV 127 

28 Z Mapy zpráv zpracované Studijním ústavem MV 253 

37 A 34 II. správa SNB 40 

56 A 36 X. správa SNB 132 

79 134 Německé soudy v protektorátu 14 

80  S Plzeň 40 

81  S Karlovy Vary 24 

82  S Ústí nad Labem 16 

83  S-Liberec 10 

84  S Ostrava 21 



 32 

85  S Olomouc 23 

109 A 2/7 Sekretariát MV/VII. díl 1 

110 A 2/8 Sekretariát MV/VIII. díl 4 

116 A 3/2 Správa vyšetřování StB FMV (II. díl)   32 

118 A 3/2 Správa vyšetřování StB FMV (II. díl)   2 

578 144 Alexandrijský archiv 27 

580 215 Různé bezpečnostní sloţky na Slovensku po roce 1945 20 

735 A 10 Sekretariát st. tajemníka v MV ČSSR JUDr. Jána Majera  1 

  Celkem 2 987 

 

Přehled systematicky digitalizovaných archiválií v roce 2012 

Oddělení Archivu 

bezpečnostních složek 

Plán na rok 2012 Počet digitalizovaných 

inv.jednotek/svazků/kart. 

Oddělení archivních 

fondů  Státní bezpečnosti 

(Kanice) 

Fond A 2/1 

Fond A 8 

Fond A 8/2 

Systematická digitalizace ze 

strany ÚSTR dočasně zastavena 

Oddělení archivních 

fondů Federálního min. 

vnitra (Struha) 

Fond 310, Velitelství Státní bezp.  

Fond 425 Ţidovské organizace   

Fond Z (Mapy zpráv) 

Fond A 36, X. správa SNB 

66 inv.j. 

986 inv.j. 

253 inv. j. 

132 inv.j.   

Oddělení archivních 

fondů vojsk Ministerstva 

vnitra (Kanice) 

Personální spisy  

Hlavní správa Pohraniční stráţe 

Praha – denní hlášení (1951–1966)  

Pro charakter archivních souborů 

se přistoupilo ke způsobu 

digitalizace výběrem na základě 

badatelských ţádostí 

Oddělení archivních 

fondů MV ČSR 

Kádrové rozkazy MV z let 1988-89 

Hlavní správa VB (H1/4, H1/5) 

Systematická digitalizace ze 

strany ÚSTR dočasně zastavena 

Oddělení operativních 

svazků a vyšetřovacích 

spisů 

Mikrofiše centrály II.správy 

(KR+TS/tajní spolupracovníci) 

Záznamní listy VKR 

20864 mikrofiší  

 

47 kartonů 
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7) Mezinárodní spolupráce  

 

Mezinárodní aktivity Archivu bezpečnostních sloţek směřovaly v průběhu roku 2012 

především k partnerským institucím v rámci archivní sítě Network (The European Network 

of Official Authorities in Charge of the Secret Police Files). Vedení ABS při této příleţitosti 

navštívilo ÚPN v Bratislavě, BStU v Berlíně ÁBTL v Budapešti a IPN ve Varšavě. Druhou 

institucí, na jejímţ základě má ABS moţnost prezentovat se na mezinárodním poli, je 

tzv. Platforma paměti a svědomí, která vznikla v roce 2011 v Praze a nyní sdruţuje přes 

30 organizací se zaměřením na vypořádávání se s totalitní minulostí. Na podzimním 

berlínském zasedání v roce 2012 byl jeden zaměstnanec archivu zvolen do tříčlenné dozorčí 

rady a další dva se aktivně zapojili do práce odborné skupiny pro archivy, vytýčili program 

budoucí činnosti a spolupodíleli se na přípravě závěrečné deklarace Platformy, vyzývající 

mimo jiné k ochraně evropského kulturního dědictví. 

Na začátku listopadu 2012 se podařilo zahájit úvodní fázi pilotního projektu virtuální 

rekonstrukce ručně zničených spisů bývalé vojenské kontrarozvědky z osmdesátých let 

20. století s berlínským Fraunhofer Institut (Institut Produktionsanlagen und 

Konstruktionstechnik), který umoţní identifikaci obsahu dokumentů. Jeho pokračování je 

podmíněno získáním prostředků z fondů Evropské unie a realizací společného mezinárodního 

projektu za účasti dalších archivů partnerských mezinárodních institucí, případně získáním 

z jiných zdrojů. Při těchto jednáních je náš Archiv hodnocen německou stranou jako aktivní a 

spolehlivý partner, s nímţ se počítá i do budoucna. Na základě dohody s českou sekcí Radia 

Vaticana uloţili zaměstnanci Archivu do nových kartonů dokumenty z vysílání 1950–1990 a 

rovněţ zhotovili jejich soupis. Celkově se jednalo o 65 kartonů, které byly na podzim 2012 

vráceny do Říma. 

Kromě jiţ zmíněné týdenní odborné stáţe restaurátorů ve Slovenském národním 

archivu se dvě archivářky zúčastnily pracovní stáţe ve Washingtonu (Národní archiv, Archiv 

Muzea holocaustu) a v Bostonu (Archiv Bostonské univerzity). Pracovníci Archivu se 

zúčastnili mezinárodních konferencí uvedených v bodě 7 této výroční zprávy. 
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8) Ekonomika  

Stručný přehled hospodaření Archivu bezpečnostních složek v roce 2012 

 

Archiv bezpečnostních sloţek hospodařil v roce 2012 podle deklarované zásady 

hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti vynakládaných výdajů na základě §14 zákona 

č. 219/2000 Sb. Díky optimalizačním opatřením došlo k výraznému poklesu výdajů oproti 

roku 2011. V souvislosti se schválením zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a 

odporu proti komunismu, byly Archivem vzneseny poţadavky na krytí ze státního rozpočtu 

nad rámec rozpočtu. Pro Archiv byla správcem kapitoly přidělená částka v celkové výši 

2 997 000 Kč a to na platy včetně příslušenství pracovníků, kteří se zabývají těmito úkoly.  

Na tomto základě došlo k navýšení osobních výdajů o výše citovanou částku oproti roku 

2011.  

V roce 2012 Archiv hospodařil s celkovým schváleným rozpočtem ve výši 

67 405 000 Kč. Vývoj rozpočtu i jeho čerpání je ukázán v následujících tabulkách: 

 

Příjmy 

Struktura příjmů podle jednotlivých poloţek rozpočtové skladby je uvedena 

v následující tabulce: 

Celkový přehled příjmů Archivu 

Ukazatel 

Rozpočet 2012 (tis. Kč) Skutečnost 

2012 v tis. Kč schválený po změnách 

1 2 3 

  Příjmy Archivu celkem 0,00 0,00        150,10     

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 83,30 

2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0,00 0,00 14,20 

2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 0,00   0,17 

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00   6,21 

4132 Převody z ostatních vl. fondů 0,00 0,00 46,22 

 

Jedná se o příjmy z badatelny za vyhotovení kopií, o kurzové rozdíly v prospěch 

Archivu. Dále tu jsou uhrazené přečerpané telefonní hovory a stravenky, dobropis za rok 

2011, který byl přijat v roce 2012. Finanční částka na poloţce 4132 je zůstatek deponované 

částky z platů roku 2011. 
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Výdaje 

Struktura výdajů rozpočtu Archivu vychází ze schváleného zákona č. 455/2011 Sb., 

o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, kterým bylo stanoveno, ţe Archiv bude 

hospodařit s finančními prostředky ve výši 67 405 tis. Kč.  

Na základě ţádosti kapitoly 355 schválené Ministerstvem financí ČR podle usnesení 

vlády ze dne 14. března 2012 č. 159, bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým se 

uvolňovaly prostředky z poloţky Vládní rozpočtové rezervy, na částečné pokrytí zajišťující 

předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí Archivu bezpečnostních 

sloţek ve výši 150 tis. Kč, tj. došlo k navýšení závazného ukazatele z 67 405 tis. Kč na 

67 555 tis. Kč. Dále na základě ţádosti kapitoly 355 schválené Ministerstvem financí ČR 

č. j. 99 669/2012/19-191 ze dne 1. listopadu 2012 bylo provedeno rozpočtové opatření, 

kterým byly převedeny finanční prostředky ve výši 519 tis. Kč z Archivu do Ústavu, kterým 

zároveň došlo ke sníţení specifického ukazatele – Výdaje na zabezpečení plnění úkolů 

Archivu bezpečnostních sloţek o částku ve výši 519 tis. Kč, tj. částky ve výši 67 555 tis. Kč 

na částku ve výši 67 036 tis. Kč. 

V souvislosti s Usnesením vlády ze dne 21. března 2012 č. 178 byl Archiv povinný 

vázat finanční prostředky ve výši 1 011 tis. Kč na ostatních běţných výdajích. 

Všechny výdaje hrazené z prostředků státního rozpočtu byly vyuţity v souladu se 

zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů, a zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.  

V souvislosti s čerpáním finančních prostředků Archivu byly ke všem výdajům 

vystavovány doklady o předběţné řídící kontrole tak, aby nedošlo k přečerpání finančních 

prostředků jednotlivých závazných ukazatelů. 
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Celkový přehled výdajů Archivu

Ostatní běžné výdaje 

27%

kapitálové výdaje 

2%

výdaje na platy

71%

 

Celkový přehled výdajů Archivu 

 

U K A Z A T E L 

R o z p o č e t   2012 

Skutečnost 2012 

(tis. Kč) % plnění schválený upravený 

Kapitálové výdaje celkem 1 000,00 1 000,00 1 094,53         109,45     

Běžné výdaje celkem 66 405,00 66 036,00 63 357,33           95,94     

v tom osobní výdaje 46 446,00 46 446,00 46 446,00         100,00     

          v tom platy 33 686,00 33 686,00 33 686,00         100,00     

                    OPPP 275 275 275         100,00     

                    odstupné 600 600 600         100,00     

                    povinné pojistné placené 11 548,00 11 548,00 11 548,00         100,00     

                    FKSP 337 337 337         100,00     

Ostatní běžné výdaje celkem 19.590,00 19 590,00 16.911,32           86,33     

VÝDAJE CELKEM 67 405,00 67 036,00 64 451,85           96,15     

 

Přehled počtu pracovních míst Archivu 

limit skutečnost

zaměstnanci 128,00 

           - fyzický počet k 31. 12. 2012 126,00 

           - průměrný fyzický počet 117,00 

           - průměrný přepočtený počet 114,53 

rok 2012
ukazatel
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     Archiv měl pro rok 2012 rezortním opatřením Č.j.: 19/18 608/2011-191 ze dne 28. 1. 2011 

stanoven počet zaměstnanců na 120. V průběhu roku 2012 došlo k postupné optimalizaci 

personální politiky Archivu. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 262/2011 Sb. ze dne 

17.11.2011, o účastnících odboje a odporu proti komunismu, bylo Archivem v roce 2012 

přijato 8 zaměstnanců zabývajících se touto problematikou, a tím došlo k 

důvodnému navýšení počtu zaměstnanců oproti roku 2011. 

     Průměrný fyzický počet pracovníků Archivu za rok 2012 byl 117 zaměstnanců, průměrný 

přepočtený počet pak 114,53 zaměstnanců. 

 

Přehled výdajů na platy zaměstnanců Archivu 

 

Ukazatel 

Schválený rozpočet  

2012 (tis. Kč) 

Rozpočet po 

změnách 2012  

(tis. Kč) 

Skutečnost 2012           

(tis. Kč) 

Výdaje na platy a OPPP včetně 

příslušenství, bez FKSP 
   46 109,00    46 109,00 46 109,00 

z toho      

              výdaje na platy a OPPP  34 561,00   34 561,00 34 561,00 

v tom      

             platy zaměstnanců    33 686,00     33 686,00 33 686,00 

             OPPP      875,00     875,00 875,00 

z toho      

         odstupné      600     600 600 

Pojistné placené zaměstnavatelem    11 548,00 11 548,00 11 548,00 

Převod do FKSP 337 337 337 

Výdaje na platy a OPPP včetně 

příslušenství a FKSP 
   46 446,00 46 446,00 46 446,00 
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Kapitálové výdaje 

 

V roce 2012 realizoval Archiv výdaje poloţky 6121. Přehled kapitálových výdajů je 

uveden v následující tabulce: 

 

Přehled financování reprodukce majetku Archivu 

Ukazatel 

Schválený 

rozpočet po 

změnách 2012 

(tis. Kč) 

Rozpočet po 

změnách 2012 

(tis. Kč) 

Skutečnost 2012              

(tis. Kč) 

Kapitálové výdaje Archivu celkem 1 000,00 1 000,00 1 094,53 

z toho      

           nehmotný majetek 0 0 0 

           hmotný majetek 1 000,00 1 000,00 1 094,53 

 

Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 1 000 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční 

prostředky ve výši 1 094,53 tis. Kč, tj. 109,45 %. 

 

Archiv čerpal finanční prostředky na kapitálové výdaje v následující struktuře: 

Poloţka 6121 – Budovy, haly a stavby byla v celkové výši 1 094,53 tis. Kč; jednalo se 

o nákup docházkového terminálu a systému v objektu Praha -  Braník ve výši 81,43 tis. Kč, 

dalším výdajem byly projektové dokumentace pro rekonstrukce v budově Praha – Braník ve 

výši 372 tis. Kč, další akcí bylo zastřešení anglického dvorku objektu Na Struze ve výši 

14,50 tis. Kč, dále nákup diskového pole ve výši 232,99 tis. Kč a nákup software GINIS ve 

výši 386,62 tis. Kč. 
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