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1) Úvod 
 

Rok 2015 byl pro Archiv bezpe nostních složek (dále jen „Archiv“) v "ad# ohled$ rokem 
p"elomovým. Zasloužil se o to nový organiza ní "ád, který zásadním zp$sobem zm#nil strukturu 
Archivu, výrazné navýšení po tu systemizovaných míst, které Archivu umožnilo z"ídit vlastní 
digitaliza ní pracovišt# i p"ijmout odborníky na IT, a kone n# zákon  . 234/2014 Sb., o státní 
služb#, který nabyl ú innosti 1. ledna 2015 a výrazn# ovliv%uje d#ní v Archivu v "ad# oblastí. 

 
Bohužel se nedá "íct, že tento vliv je vždy pozitivní. P$vodní zám#r, vedoucí k vydání 

zákona (tedy odpolitizování státní správy) je bezpochyby chvályhodný, nicmén# jeho konkrétní 
ustanovení p"inášejí, krom# zna né administrativní zát#že, také "adu omezení, s nimiž bude nutné 
se postupn# vyrovnat (nap". pevn# stanovená systemizace neumož%uje flexibiln# reagovat na 
aktuální pot"eby Archivu, nutnost vypsání výb#rového "ízení na každé uvoln#né služební místo, 
které je – vzhledem k tomu, že se de facto "ídí správním "ádem – velmi zdlouhavé atd.). K tomu 
p"istupuje anomálie ve vztahu Ústav pro studium totalitních režim$ (dále jen „Ústav“) - Archiv 
(tedy instituce, která není služebním ú"adem, "ídí služební ú"ad). Doufejme, že tyto „porodní 
bolesti“ a po áte ní nejasnosti jsou b#žným jevem a zákon  asem splní svoji funkci. 

 
Mezi úsp#chy roku 2015, resp. jeho poslední t"etiny, pat"í zavedení systémového opat"ení, 

které vedlo ke zvýšení po tu odborných stanovisek, zpracovaných Archivem pro Ministerstvo 
obrany v rámci agendy zákona  . 262/2011 Sb., o ú astnících odboje a odporu proti komunismu. 
P"edpokládáme, že se nastavený trend poda"í udržet. Pokud bude Ministerstvo obrany na základ# 
zaslaných podklad$ postupovat stejným tempem, m#ly by být oprávn#né nároky ú astník$ 
odboje a odporu proti komunismu vy"ízeny nejpozd#ji do konce roku 2017.  

 
Archiv také publikoval na svých webových stránkách nové archivní pom$cky k díl ím, 

dosud nezpracovaným  ástem fondu Vyšet"ovací spisy, které umož%ují i textové vyhledávání 
a tím se staly cenným rozší"ením dosavadních vyhledávacích systém$, kterým Archiv v#noval 
enormní pozornost i v dalších ohledech. Bylo zjišt#no, že základní eviden ní vyhledava , který 
Archiv p"evzal v r. 2015 do své správy a na n#mž je do zna né míry závislá kvalita výstup$, 
vykazuje "adu nedostatk$ – od chyb#jících dat ve srovnání s údaji na webových stránkách až po 
ob asné „falešn# negativní“ výsledky, takže bylo nutno intenzívn# pracovat na vývoji nové 
aplikace. Krom# toho se Archivu poda"ilo rozší"it datové zdroje. 

 
Archiválie bývalých bezpe nostních složek se t#ší stabilnímu zájmu badatel$ i ú"ad$. 

A koliv se  as od  asu objevují v n#kterých médiích (zejména na internetu) ni ím nepodložená 
tvrzení, že se Archiv „uzavírá“, že znemož%uje p"ístup k n#kterým archiváliím apod., opak je 
pravdou, o  emž sv#d í  ísla v p"íslušné kapitole, v#nované zp"ístup%ování archiválií. Podobné 
výroky jsou bu& ryze ú elové (kdy si je ten, kdo je pronesl, sice v#dom, že se jedná o nepravdu, 
ale chce Archiv poškodit), nebo o neochotu smí"it se s tím, že Archiv dodržuje platnou 
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legislativu, pop". o neinformovanost t#ch, kdo mají pocit, že to, co není digitalizováno, je 
nep"ístupné. Není nic snazšího, než zavítat do Archivu a p"esv#d it se o skute nosti tak"íkajíc „na 
vlastní o i“. Jediné, co m$že Archiv „zav"ít“, je možné zrušení odst. 11 § 37 zákona  . 499/2004 
Sb. o archivnictví a spisové služb# v platném zn#ní, o n#mž jsme psali již v úvodu výro ní zprávy 
za rok 2014 a o kterém dosud nebylo rozhodnuto. 

 
Z  inností, jež byly vykonány na poli ochrany archiválií, stojí za zmínku odkyselení 

nejvyššího po tu list$ za dobu používání technologie Neschen. 
 
Úsp#šn# se rozvíjela spolupráce domácí (Ústav pro studium totalitních režim$, 

Ministerstvo obrany, Americký fond o.p.s.) i zahrani ní (Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Ústav 
pamäti národa, Archiv bezpe nostní služby Ukrajiny, Instytut Pami'ci Narodowej, European 
Network of Official Authorities in Charge of the Secret-Police Files aj.), stejn# jako  innost 
publika ní (nové  íslo Sborníku Archivu bezpe nostních složek), v#decká (spolupráce na 
projektech) a prezenta ní (nap". Den otev"ených dve"í).  

 
V oblasti ekonomiky a provozu za al Archiv v r. 2015 "ešit závažný problém s jednou ze 

svých budov, jehož "ešení si vyžádá "adu let a nemalé investice: Kv$li podez"ení, že 
v dvoupodlažním objektu Kanice se vyskytuje azbest, nechal Archiv zpracovat stavebn# 
technický pr$zkum, zam#"ený na tuto otázku.  Pr$zkum v záv#re né zpráv# konstatoval masivní 
výskyt azbestu v celé budov#. Nelze tedy provád#t tém#" žádné zásahy do budovy, aniž by bylo 
ohroženo zdraví a životy zam#stnanc$. Archiv intenzívn# hledá možná východiska z této situace.  

 
Pokro ila také rekonstrukce budovy v Braníku, kde byly prostory p$vodní kotelny 

a uhelny p"ebudovány na depozitá". 
 
Tolik alespo% ve stru nosti k tomu hlavnímu, s  ím se Archiv v roce 2015 potýkal. 

Podrobné údaje najdou zájemci v jednotlivých kapitolách zprávy. Novinkou je tentokrát její 
 len#ní, kdy jsou výsledky v dané problematice podány komplexn#, bez toho, aby se – jako tomu 
bylo v minulosti – rozpadaly do pon#kud nep"ehledných informací o  innosti jednotlivých 
odd#lení. Na konci zprávy jsou umíst#ny souhrnné tabulky s  íselnými a jinými údaji. V#"íme, že 
tato podoba zprávy bude pro  tená"e srozumiteln#jší a tedy i atraktivn#jší.  
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2) Organizace Archivu bezpe#nostních složek  
 

Služební zákon spolu s navýšením rozpo tovaných míst byly hlavním d$vodem 
reorganizace Archivu. Zm#na organiza ní struktury, která vstoupila v platnost 1. února 2015, je 
nejv#tší od doby vzniku Archivu. P$vodn# trojstup%ový model "ízení byl nahrazen 
dvojstup%ovým, byly zrušeny odbory a skupiny. (editel Archivu má jednoho zástupce namísto 
p$vodních dvou. Podstatných zm#n doznala jednotlivá odd#lení – vzniklo nové odd#lení 
digitalizace a ochrany archiválií a odd#lení IT a evidencí, naopak t"i odd#lení v Kanicích splynula 
v jedno. Organiza ní schéma je obsaženo v p"íloze v záv#ru zprávy. 

 

  



&!
!

3)  innost Kancelá!e !editelky 
 

I.) Personální situace Archivu 
 

K 31. 12. 2015 pracovalo v Archivu 154 zam#stnanc$, z toho 26 na zkrácený pracovní 
úvazek. V roce 2015 nastoupilo do pracovního pom#ru v Archivu celkem 46 zam#stnanc$, 
pracovní pom#r ukon ilo 22 zam#stnanc$ (z toho jeden zam#stnanec byl propušt#n pro 
nadbyte nost, t"i zam#stnanci zrušili pom#r ve zkušební dob#, p#ti zam#stnanc$m skon il 
pracovní pom#r na dobu ur itou, jeden zam#stnanec zem"el, s deseti zam#stnanci byla uzav"ena 
dohoda o ukon ení pracovního pom#ru bez udání d$vod$, jeden zam#stnanec odešel do d$chodu 
a jeden zam#stnanec podal výpov#& bez udání d$vod$). 

 
Dle nového organiza ního "ádu se Archiv  lení na sedm odd#lení a kancelá" "editelky 

Archivu. Z celkového po tu 157 rozpo tovaných míst je 89 míst služebních a 68 pracovních míst. 
Faktický stav v etn# genderové statistiky ukazuje následující tabulka: 

 
P!ehled po#tu systemizovaných míst Archivu 
 

Rok 2015 

limit 157 

skute nost 154 

zam#stnanci - služební zákon 81 

zam#stnanci - zákoník práce 73 

Genderová statistika 

zam#stnanci - muži 61 

zam#stnanci - ženy 93 

 
P"epo tený stav zam#stnanc$ k 31. 12. 2015 byl 145, pr$m#rný p"epo tený po et státních 

zam#stnanc$ byl 12 a pr$m#rný p"epo tený po et zam#stnanc$ byl 1331. 
 
Realizované dohody o pracovní  innosti a o provedení práce 

 
V roce 2015 bylo realizováno 30 dohod o provedení práce. 

 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
!Jedná se o ekonomický p"epo et, jehož výsledek je dán tím, že k 1. 7. 2015 vstoupili do státní služby vedoucí 

odd#lení, zbytek státních zam#stnanc$ byl p"ijat do státní služby až k 1. 11. a 1. 12. 2015. 
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Mate!ské dovolené 
 

V roce 2015 nastoupila 1 žena na mate"skou dovolenou a 5 žen z mate"ské na 
rodi ovskou dovolenou. Po ukon ení rodi ovské dovolené se do zam#stnání vrátila 1 pracovnice. 
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II.) Vzd"lávání v Archivu 
 
Vzd#lávání zam#stnanc$ v Archivu se i v roce 2015 "ídilo sm#rnicí "editelky Archivu o 

vzd#lávání zam#stnanc$  . j. ABS 3897/2011 R a probíhalo v následujících oblastech: 
 

Vstupní vzd"lávání pro nové zam"stnance 

 
Vstupní vzd#lávání pro nové zam#stnance Archivu je povinné a probíhá ve dvou 

základních fázích jako vstupní vzd#lávání úvodní a vstupní vzd#lávání následné. 
 
Cílem vstupního vzd#lávání úvodního bylo zprost"edkování základních informací 

týkajících se problematiky Archivu nov# p"ijímaným zam#stnanc$m. Obsah byl zam#"en na 
studium základních vnit"ních p"edpis$ Archivu (sm#rnice "editelky Archivu a další platné vnit"ní 
normy) a na zaškolení pro zvládnutí základních dovedností spojených s pracovní  inností.  

 
Vstupní vzd#lávání následné bude upraveno v souvislosti s aplikací služebního zákona.  
 
Prohlubující vzd"lávání  
 
Zam#stnanci Archivu se ú astnili školení a kurz$ týkajících se služebního zákona, spisové 

služby a spisového a skarta ního "ádu, práce s programem PEvA a dále v souvislosti se zm#nami 
zákon$ v oblasti ú etnictví, sociálního a zdravotného pojišt#ní, daní.  

 
Celkem se t#chto akcí zú astnilo 42 zam#stnanc$. 

 
Jazykové vzd"lávání  
 
V rámci jazykového vzd#lávání zam#stnanc$ Archivu pokra ovala spolupráce 

s jazykovou školou EDUA Languages, s.r.o. v kurzech anglického jazyka, ur ených 
zam#stnanc$m, jejichž pracovní za"azení vyžaduje aktivní používání anglického jazyka. 

 
Byly dodrženy stejné podmínky pro výb#r student$ jako v minulých letech (aktivní 

používání anglického jazyka) a na základ# provedených test$ byli studenti rozd#leni do t"í skupin 
podle dosažené úrovn# a do t"í skupin podle místa pracovišt# – dv# skupiny v Praze a jedna 
v Brn#. Celkem bylo p"ihlášeno 10 zam#stnanc$. 

 
Kurzy n#meckého jazyka v roce 2015 nebyly požadovány.  
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III.) Právní  innost Kancelá!e !editelky 
 

Soudní spory 
 
V roce 2015 se "ešily jednak žaloby podané v letech p"edchozích a dále nov# podané 

žaloby.  
 
Na Archiv se obraceli žadatelé se žádostí o výmaz ze seznam$ spolupracovník$ StB. 

Takovýmto žádostem nelze vyhov#t, nebo) výmaz lze provést pouze na základ# pravomocného 
rozsudku soudu o neoprávn#né evidenci. Pokud Ministerstvo vnitra zaslalo Archivu pravomocný 
rozsudek, byl na jeho základ# proveden výmaz z elektronických seznam$ spolupracovník$ 
bývalé StB automaticky, aniž by žadatel musel ješt# o výmaz samostatn# žádat. Jiný postup není 
možný.  

 
V uplynulém roce se v této souvislosti "ešilo celkem 8 žalob o ochranu osobnosti, kdy 

žalobce požadoval výmaz svého jména  i jména osoby blízké z  evidencí prezentovaných na 
webových stránkách Archivu. 

 
Byly vydány t"i rozsudky M#stského soudu v Praze ve v#ci žaloby o ochranu osobnosti 

podané v roce 2012 a v roce 2014; žalovaným bylo Ministerstvo vnitra, Archiv prost"ednictvím 
Ústavu provedl na základ# rozsudku výmaz jména z elektronické evidence seznam$ 
spolupracovník$ bývalé StB.  

 
V dalších p#ti p"ípadech nebyla jednání dosud na"ízena, pop". ukon ena: 
 
Žaloba o ochranu osobnosti z roku 2014, kde byl Archiv jako druhý žalovaný (prvním 

žalovaným bylo Ministerstvo vnitra !R), byla podána u M#stského soudu v Praze. Ten vyslovil 
svoji v#cnou nep"íslušnost. Vrchní soud v Praze rozhodl o postoupení v#ci k dalšímu "ízení 
Obvodnímu soudu pro Prahu 3. Dosud nebylo ve v#ci rozhodnuto.  

 
Obvodní soud pro Prahu 7 ve v#ci další žaloby o ochranu osobnosti podané v roce 2014, 

kde byl Archiv op#t druhým žalovaným, dosud nena"ídil jednání.  
 
Další žaloba o ochranu osobnosti byla podána na Archiv v roce 2014, v roce 2015 se 

Archiv k žalob# vyjad"oval. Jednání ke dni 31. 12. 2015 nebylo na"ízeno. 
 
V roce 2015 byla podána žaloba o ochranu osobnosti, prvním žalovaným byl Archiv, 

druhým žalovaným bylo Ministerstvo vnitra. Ke dni 31. 12. 2015 nebyla v#c ukon ena.  
 
V roce 2015 byla podána p"ímo na Archiv jedna žaloba, "ízení nebylo ukon eno. 
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Kancelá" "editele v roce 2015 zadala provedení celkem 4 výmaz$ z evidencí na webových 
stránkách Archivu.  

 
Pokud jde o pracovn#-právní spory, pokra ovalo v roce 2015 soudní "ízení ve v#ci žaloby 

podané v roce 2014 bývalým zam#stnancem Archivu na neplatnost výpov#di z pracovního 
pom#ru, která mu byla na základ# uznaného nároku opakovan# p"edána. Ve v#ci dosud nebylo 
rozhodnuto.  

 
Vy!izování žádostí podle zákona  . 106/1999 Sb. za rok 2015 
 
Po et žádostí podaných podle zákona  . 106/1999 Sb., o svobodném p"ístupu 

k informacím, oproti roku p"edchozímu zna n# poklesl a dostal se tak na úrove% let 2008 až 
2013. Archiv vy"izoval v roce 2015 celkem 14 žádostí dle tohoto zákona. Podrobnosti jsou 
uvedeny v níže p"ipojené tabulce. 
 
 
Celkem žádostí 142  
Poskytnutí informací  6 
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 1 
Rozhodnutí o  áste ném odmítnutí 4 
Odloženo pro nezaplacení poplatku 2 
Odvolání 1 

- odvolání vyhov no 0 

- potvrzeno rozhodnutí 1. stupn  1 

Dosud neukon ené "ízení 0 
 

 
Šlo p"evážn# o žádosti o informace týkající se provozních a organiza ních záležitostí 

(uzavírání dohod o provedení práce, dohod o pracovní  innosti, výdaje na archivní pom$cky 
v letech 2008 až 2015, odm#ny zam#stnanc$). Žádosti o informace o  innosti Archivu byly 
v roce 2015 v menším po tu, jednalo se o dotazy na plán  innosti pro rok 2015, množství 
zpracovaných archiválií, právní pomoc formou právních rozbor$, uzavírané smlouvy o dílo, 
investice Archivu). 

 
 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!V jednom p"ípad# obdržel stejný dotaz Archiv i Ústav. Vzhledem k tomu, že problematika, na níž se 

žadatel dotazoval, byla v kompetenci Ústavu, odpov#d#l za rozpo tovou kapitolu Ústav. 
!
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4) Odborná archivní #innost 
 

I.) P!ejímky a delimitace archiválií a archivních soubor# 
 

Archiv bezpe nostních složek spravoval k 31. 12. 2015 celkem 769 archivních soubor$ 
o celkové metráži 17 362,05 bm. 

 
Archiválie jsou p"ejímány zejména v rámci skarta ních "ízení, na základ# skarta ních 

návrh$, zasílaných útvary Ministerstva vnitra !R, pop". Policie !R. Tyto návrhy slouží jako 
podklad pro zpracování protokol$ o skarta ním "ízení a týkají se písemností bezpe nostních 
složek vzniklých p"ed 15. 2. 1990 (datum zrušení Státní bezpe nosti), pop". 31. 12. 1992 (zánik 
federace). V r. 2015 získal Archiv malé množství archiválií také díky soukromým dárc$m, které 
budou do evidence NAD zaneseny v r. 2016. 

 
Skarta ní !ízení a vn"jší akvizice a delimitace 

 
V roce 2015 bylo do Archivu p"evzato v rámci skarta ního "ízení celkem 177 balík$ 

archiválií o celkové metráži 20,43 bm. Celkov# bylo vypracováno 8 skarta ních protokol$. 
 
Z Archivu bylo rovn#ž delimitováno malé množství dohledaných archiválií vzniklých po 

rozhodném datu 15. 2. 1990, které byly p"edány Vojenskému zpravodajství v celkovém množství 
1 karton, tj. celkem 0,11 bm. 

 
Podrobný soupis delimitací a akvizic je uveden v tabulce #. 1. 
 
Vnit!ní delimitace a st"hování 
 
V lo%ském roce byly dokon eny práce na novém depozitá"i v objektu Braník. Oproti 

p$vodním p"edpoklad$m trvala rekonstrukce a následné vysoušení depozitá"$ oproti 
p"edpokládanému termínu o n#kolik m#síc$ déle, takže bylo nutno odložit celkové sest#hování 
a vnit"ní p"esuny archiválií do dalšího roku. 
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II.) Zpracování a zp!ístup$ování archiválií a archivních soubor# 
 
V roce 2015 Archiv bezpe nostních složek plánoval rozsáhlejší zpracování archivních 

soubor$. Pr$b#h zpracování byl však bohužel ovlivn#n n#kolika negativními okolnostmi, 
p"edevším prodloužením rekonstrukce depozitá"e v budov# Braník, které se odrazilo v práci 
Odd#lení archivních fond$ operativních svazk$ a vyšet"ovacích spis$ (1. odd#lení) a  áste n# 
i Odd#lení archivních fond$ FMV (2. odd#lení). P"etrvávající rozd#lení zam#stnanc$ 1. odd#lení 
na t"i vzdálená pracovišt# vedlo v pr$b#hu roku k p"ehodnocení priorit. Bylo rozhodnuto 
o pomalejším zpracování n#kterých mén# významných fond$ (fondy Skarta ní komise 
a Skarta ní protokoly Vojenské kontrarozv#dky), pop". do asném pozastavení zpracování 
soubor$ z prostorových d$vod$ (nap". fond Objektových svazk$ nebo fond Agenturních svazk$).  

 
Po"ádací práce na 2. odd#lení zkomplikovalo (krom# nedostatku prostoru) také zjišt#ní, že 

fondy, jejichž zpracování bylo zahájeno ješt# v dob#, kdy byly ve správ# Archivu Ministerstva 
vnitra, vyžadují podstatn# rozsáhlejší míru manipulace, než se p$vodn# p"edpokládalo. Rovn#ž 
za"azení archiválií, které byly dohledány v p"ír$stcích, si vyžádalo v#tší  asovou dotaci. 

 
Zpracování na Odd#lení archivních fond$ MV !SR, StB a vojsk MV (3. odd#lení) bylo 

pro zm#nu negativn# ovlivn#no zdržením prací na softwaru pro zpracování archiválií, vyvíjeného 
v souladu se „Základními pravidly pro zpracování archiválií“ pod patronací Odboru archivní 
správy a spisové služby MV (pracovní název „ELZA“). Vytvá"ení inventá"$ za t#chto podmínek 
by bylo vzhledem k charakteru zpracovávaných fond$ mimo"ádn# neefektivní. I p"es uvedené 
skute nosti se v#tšinu z plánovaných úkol$ poda"ilo tém#" dokon it. 

 
Archiv p"evzal v pr$b#hu roku 2015 ve spojitosti s vnit"ními zm#nami v Ústavu do své 

plné správy elektronické evidence archiválií. To sebou p"ineslo celý komplex nových úkol$, 
souvisejících s rozvojem vyhledávacích databází a elektronických archivních pom$cek. 

 
Zpracování, po!ádání a inventarizace archiválií 

 
Zpracování archivních soubor$ se ubíralo t"emi hlavními sm#ry: První se zam#"il na 

postupné dokon ování archivních pom$cek, jejichž zpracování bylo p"erušeno po roce 2008 
prioritní orientací Archivu na digitalizaci. Jednalo se o fondy Správy sledování (NAD 38) 
a Správy kontrarozv#dky pro boj proti vnit"nímu nep"íteli (NAD 56). I p"es obtíže uvedené výše 
byla v#tšina obou fond$ zpracována a b#hem roku 2016 budou publikovány definitivní archivní 
pom$cky. Rovn#ž byla dokon ena archivní pom$cka fondu 7. brigády Pohrani ní stráže Sušice 
(NAD 206). 

 
Další zp$sob zpracování spo íval v manipulaci doposud nezpracovaných fond$ dle nové 

archivní metodiky, kterou ur ují „Základní pravidla pro zpracování archiválií“ z roku 2013. 
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D$raz byl kladen na dokon ení a publikaci manipula ních seznam$ k díl ím  ástem fondu 
Vyšet"ovacích spis$ (NAD 29). Vzhledem k charakteru fondu není k vytvá"ení manipula ních 
seznam$ nezbytn# nutný specializovaný software. První pom$cky tohoto druhu v Archivu, byly 
dokon eny a publikovány koncem roku 2015. Konkrétn# se jednalo o manipula ní seznamy 
k díl í  ásti fondu Vyšet"ovací spisy – Krajská správa ministerstva vnitra Liberec a Krajská 
správa ministerstva vnitra Karlovy Vary. Pr$b#žn# pokra ovalo zpracování podklad$ u fondu 
MTH (materiály trvalé hodnoty) I. správy a svazk$ Správy sledování. Ve 3. odd#lení prob#hly 
p"ípravné práce na vytvo"ení manipula ních seznam$ fond$ StB Jihomoravského kraje a KS 
SNB Hradec Králové. Vytvá"ení nových elektronických archivních pom$cek bude následovat po 
ukon ení vývoje výše zmín#ného softwaru pro zpracování archiválií.  

 
V neposlední "ad# Archiv p"istoupil k pr$zkumu doposud zcela nezpracovaných 

p"ír$stk$, který má za cíl vytvo"ení alespo% nejzákladn#jších soupis$ umož%ujících archivá"$m 
i badatel$m primární orientaci v archivních souborech, v nichž nebylo možno v$bec vyhledávat. 
Poda"ilo se dokon it verifikaci seznamu archiválií k  ásti fondu Zpravodajské správy 
Generálního štábu !SLA (ZSGŠ) – tzv. balíkový fond, a dokon it a verifikovat soupis  ásti 
p"ír$stku Muzea Policie !R. Dále se pokra ovalo v pr$b#žných soupisech spisové i svazkové 
 ásti fondu ZSGŠ, fondu Správy zpravodajské techniky a v pr$zkumu a t"íd#ní neuspo"ádaných 
archiválií k personální agend# MV. 

 
Celkový p"ehled o zpracování archiválií podává tabulka # 2. 
 
Rozvoj databázových vyhledávacích nástroj# Archivu 
 
Po p"evzetí správy vyhledávacích databází bylo nutno za ít pracovat na dlouho ne"ešeném 

problému deficitu dat v hlavním eviden ním systému oproti dat$m zve"ejn#ným na webových 
stránkách Archivu, jehož podrobnosti ur ila analýza probíhající v první polovin# roku 2015. 
Situace byla následn# vy"ešena p"idáním dat z p"epis$ pro internetové vyhledávání do hlavního 
systému. Další závada, kterou bylo t"eba odstranit, spo ívala v ob asných chybných výsledcích 
starého systému (systém nap". signalizoval, že k uvedené osob# se v n#m nenacházejí žádná data, 
a koliv to nebyla pravda). Rovn#ž tato chyba byla známa velmi dlouho a neúm#rn# zat#žovala 
obsluhu pracovišt# evidencí Archivu, protože všechny negativní výsledky bylo nutno opakovan# 
prov#"ovat. Pracovišt# IT Ústavu b#hem let 2013 – 2014 však nebylo schopno chybu opravit. 
B#hem roku 2015 – po analýze chyb – bylo rozhodnuto o vývoji nového systému vytvo"eného na 
základ# existujících databází, který do asn# nahradí dosavadní "ešení (tzv. “Lustrace 48“).  
Náro ný vývoj a testování systému prob#hlo v druhé polovin# roku 2015. Systém byl v záv#ru 
roku p"ipraven k ostrému nasazení. 

 
Archiv se rovn#ž zam#"il na postupné rozši"ování datových zdroj$, a to zejména 

v souvislosti s p"episem archivních pom$cek. Pouze minimum dosavadních archivních pom$cek 
bylo zve"ejn#no na webových stránkách Archivu v elektronické podob#, umož%ující jejich rychlé 
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prohledávání. Badatel byl v#tšinou odkázán na nepohodlný zp$sob pro ítání naskenovaných 
pom$cek (PDF soubory). B#hem roku 2015 bylo p"epsáno více než 70 000 záznam$ z inventá"$ 
tzv. "ady A (centrální útvary MV/FMV). Po dokon ení a publikaci na webových stránkách 
Archivu b#hem roku 2016 dojde k zásadnímu zlepšení badatelského komfortu, kdy si badatelé 
podle zadaných klí ových slov budou moci vyhledat pot"ebné archiválie z inventarizovaných 
archivních fond$. 

 
K dalšímu rozší"ení datových zdroj$ došlo dokon ením výpis$ z hlavní  ásti evidence 

emigrant$ a navrátilc$ (tzv. EMAN), kdy bylo zpracováno více než 10 000 záznam$. Po 
dokon ení a zavedení do centrálního eviden ního systému se tak pro badatelské využití otev"e 
rozsáhlý, doposud obtížn# využitelný soubor archiválií. 
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III.) Využívání archiválií, služby badatel#m a ú!ední  innost 
 

I v roce 2015 od erpávala ú"ední a „obslužná“  innost Archivu a práce spojené 
s dohledáváním a p"edkládáním archiválií badatel$m mimo"ádnou  ást jeho odborné kapacity. 
Zásadní vliv m#lo pokra ující prioritní zam#"ení na agendu dle zákona  . 262/2011 Sb., 
o ú astnících odboje a odporu proti komunismu. Náro nost celého procesu byla opakovan# 
popisována ve vyhodnoceních za uplynulé roky. Dlouhodob# stálý je rovn#ž vysoký po et 
badatel$ a badatelských návšt#v v Archivu a s tím spojený objem vy"izování badatelských 
žádostí. Na rozdíl od mnoha jiných archiv$ nejde o pouhé dohledání p"esn# specifikované 
archiválie v depozitá"i, ale vy"ízení každého požadavku znamená v podstat# rešerši, vyžadující 
zpravidla dosti složitou kooperaci mezi zam#stnanci pracovišt# evidencí a v#tšiny archivních 
odd#lení. Jen tak je možno zaru it vysoký badatelský komfort, který se Archiv snaží udržet. 
V neposlední "ad# Archiv zpracovává množství dalších agend, jako je poskytování sou innosti 
a podklad$ pro vy"izování lustra ních osv#d ení (zákon  . 451/1991 Sb.), bezpe nostního "ízení 
(zákon  . 412/2005 sb.), ov#"ování státního ob anství (zákon  . 193/1999 Sb.), z nichž v#tšina 
vykazuje stálý objem práce, a n#které dokonce výrazn# rostou. Díky p"ijatým racionaliza ním 
krok$m a posílení klí ových úsek$ se da"í udržet vy"izování všech agend na úrovni minulých let, 
nebo je i p"ed it. 

 
Provoz badatelen 
 
Provoz badatelen byl od po átku roku do dubna 2015 omezen pokra ující rekonstrukcí 

st"echy nad badatelnou v objektu Siwiecova. Toto omezení se ovšem nijak nepromítlo do po tu 
badatel$, který byl v lo%ském roce op#t vysoký. T"i badatelny Archivu v roce 2015 
zaregistrovaly 1738 badatel$, kte"í vykonali 4179 badatelských návšt#v. P"edloženo jim bylo 
celkem 39 324 signatur, což v posledních letech p"estavuje rekordní po et, který se p"ibližuje 
hodnotám let 2009-2010, kdy byla ovšem odlišná metodika po ítání p"edložených signatur. 
U svazk$ byly zapo ítány všechny jeho  ásti, zatímco dnes je nap". objektový svazek o t"iceti 
dílech po ítán jako jedna signatura. Je tak více než pravd#podobné, že v lo%ském roce bylo 
badatel$m p"edloženo nejvíce archiválií v historii Archivu i jeho p"edch$dc$. Lze usuzovat, že se 
snižuje po et badatel$, kte"í se p"ijdou podívat pouze na sv$j svazek, pop". na svazek jiné osoby, 
a naopak se zvyšuje po et badatel$, kte"í Archiv navšt#vují za ú elem historického bádání, které 
pochopiteln# vyžaduje prostudování v#tšího množství archiválií. Tento zájem je mimo"ádn# 
pot#šující skute ností a dokazuje, že problematika represivních složek doby nacismu 
a komunismu je stále žádané téma. 
 

Mimo tradi ní badatelské okruhy, jako je pátrání po rodinné historii, zpracování d#jin StB 
 i Pohrani ní stráže, nacistické a komunistické perzekuce, v#ze%ství, církevní problematiky aj., 
se mezi tématy, která badatelé v lo%ském roce studovali, objevilo nap". zkoumání historie 
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služební kynologie, sportu po roce 1948, arizace židovského majetku v Olomouci nebo témata 
 erného obchodu a „veksláctví“.  

 
Badatelny Archivu p"ijaly na své p$d# badatele a studenty z mnoha domácích 

i zahrani ních institucí. Nejhojn#jší byly návšt#vy badatel$ z "ady vysokých škol z celé !eské 
republiky, Ústavu pro soudobé d#jiny AV !R  i Vojenského historického ústavu, r$zných muzeí 
(Muzeum Skute , Muzeum exilu Brno),  i zájmových sdružení (Post Bellum, Ob anské sdružení 
Pam#) aj.). Ze zahrani í p"ijížd#li p"edevším slovenští (univerzity, Slovenská akadémia vied, 
Ústav Pamäti národa), rakouští a n#me tí badatelé (nap". univerzity ve Vídni, Brémách). Objevili 
se i badatelé ze vzdálen#jších institucí (University of Texas, University of Pennsylvania, 
Univesity of Chicago, Université de Strasbourg, Université de Geneve, University of Warwick) 
nebo mén# obvyklých destinací (Bosna a Hercegovina, Belgie, Kanada, Dánsko, B#lorusko, 
Srbsko). 

 
Badatelny také v sedmi p"ípadech posloužily jako prostor pro natá ení nejr$zn#jších 

dokument$ (Olga Hepnarová, V#ra !áslavská atd.).  
 
Celkový p"ehled  innosti badatelen je uveden v tabulkách #. 3, 4, 5 a 6. 

 
Ú!ední  innost a zpracování badatelských žádostí 

 
 Po et vy"izovaných ú"edních i badatelských žádostí, jejichž celkový p"ehled ukazuje 
tabulka #. 7, z$stává dlouhodob# vícemén# nezm#n#n. Archiv bezpe nostních složek b#hem 
roku odeslal celkem 3116 odpov#dí na badatelské a ú"ední žádosti. V roce 2015 byl zm#n#n 
zp$sob výpo tu statistiky badatelských a ú"edních žádostí. Do celkového množství p"estaly být 
zahrnovány díl í odpov#di, které vypracovávají jednotlivá odd#lení v rámci vy"izování stejné 
žádosti. Nedochází tak již ke zkreslení a ve statistice se objevují jen po ty reáln# odeslaných 
odpov#dí. V rámci p"ípravy odpov#di bývají zpracovávány mnohdy velmi obsáhlé rešerše. Z t#ch 
zajímav#jších z lo%ského roku m$žeme zmínit nap". tematické rešerše k buddhist$m 
v !eskoslovensku, hnutí Hare Krišna, cisterciák$m ve Vyšším Brod#,  innosti rozv#dky 
v Latinské Americe, obcím Hranice a Trojmezí na Chebsku, vystavování a zabezpe ení 
korunova ních klenot$, jugoslávské emigrace v !eskoslovensku nebo výzkumným útvar$m 
Správy operativní techniky. 

 
Z ú"edních žádostí stojí za zmínku zna né navýšení agendy státního ob anství, kdy bylo 

zpracováno 201 odpov#dí. Jedná se o více než 75% nár$st oproti roku 2014.  
 
Nezbytným p"edpokladem pro dohledávání archiválií a vy"izování ú"edních požadavk$ je 

kvalitní  innost eviden ního pracovišt#, které provádí rešerše v elektronických evidencích 
archivu (tzv. lustra ní agenda). Po et prov#"ovaných jmen z$stává v posledních letech stabilní – 
mezi 25 a 30 000 ro né. Celkový p"ehled je uveden v tabulce #. 8. 
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Agenda zákona  . 262/2011 Sb. 
 

Stejn# jako v p"edchozích letech byla i v roce 2015 agenda zákona  . 262/2011 Sb. jednou 
z nejd$ležit#jších priorit. Z celkového souhrnu, který je uveden v tabulce #. 9, plyne, že ve 
sledovaném období Archiv p"ijal a zaevidoval m#sí n# pr$m#rn# asi 14 nových Žádostí 
o spolupráci ve v#ci agendy zákona  . 262/2011 Sb. Ve druhé polovin# roku zaznamenal Archiv 
nár$st dopl%ujících druhých, resp. t"etích Žádostí ze strany MO.  

 
Zp$sob vy"izování žádostí je shodný se systémem osv#d eným v minulých letech. Do 

proces$ spojených se zpracováním žádosti (prov#"ení jmen v elektronických databázích, další 
podrobné rešerše v archivních fondech, digitalizace dohledaných archiválií, vyhodnocení 
dostupných podklad$ a vypracování odborného stanoviska, vypálení kopií archiválií na 
CD/DVD, jejich odeslání Ministerstvu obrany) je krom# pracovník$ samostatného Odd#lení 
agendy zákona  . 262/2011 Sb. zapojeno více než 60 pracovník$ Archivu, kte"í rovn#ž 
vykonávají i další agendu v souladu s platnou legislativou. 

 
V zá"í 2015 z d$vodu racionalizace práce a snahy o zvýšení po tu zpracovaných 

stanovisek došlo k omezení popisu  innosti doty né osoby dle § 3 zákona  . 262/2011 Sb., která 
již není na základ# dokument$ provenience bývalých bezpe nostních složek tak podrobn# slovn# 
popsána. Stalo se tak i na základ# argumentu Ministerstva obrany, že zam#stnanci p"íslušného 
odd#lení MO, kte"í tuto agendu zpracovávají, velmi podrobn# studují zaslané digitální kopie 
archiválií a na jejich základ# sami popisují formy odboje a odporu proti komunismu, vyvíjené 
danou osobou. Bylo tedy zbyte né tuto  innost zdvojovat.  
 

Na kvalit# odborného stanoviska se p"itom nic nezm#nilo. I nadále jsou velmi podrobn# 
popsány dohledané archiválie, p"ekážky bránící vydání osv#d ení a stru n# je shrnuto, v  em 
spo ívala  innost doty ného. Následuje velice detailní odkaz na jednotlivé – pro daný p"ípad 
d$ležité – digitální kopie archivních dokument$. V odborném stanovisku se dále upozor%uje na 
to, s jakými dalšími žádostmi tento p"ípad souvisí (a kde byl detailn# popsán), pop". na dostupnou 
odbornou literaturu, pam#)ové webové portály a další prameny, i kam se p"ípadn# obrátit se 
žádostí o další archiválie. 
 

Opat"ení byla úsp#šná a ve 4.  tvrtletí r. 2015 došlo k výraznému nár$stu odeslaných 
stanovisek. 
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IV.) Ochrana archiválií a digitalizace 
 
 Hlavní zm#nou pro restaurátory v roce 2015 bylo spojení s digitaliza ním pracovišt#m do 
nov# z"ízeného Odd#lení digitalizace a ochrany archiválií (5. odd#lení) v souvislosti s výše 
popsanou reorganizaci k 1. únoru 2015. Ochrana archiválií v Archivu bezpe nostních složek 
v roce 2015 jinak probíhala dle dlouhodob# osv#d eného modelu. Zam#stnanci za"azení v 
odd#leních spravujících archiválie v sou innosti s pracovníky Odd#lení digitalizace a ochrany 
archiválií zajiš)ovali základní ochranu archiválií, monitoring klimatických podmínek, pr$b#žnou 
vým#nu archivních obal$ a p"ípravu archiválií na odkyselení. Na restaurátorském pracovišti pak 
probíhaly specializované restaurátorské a konzervátorské práce. Finan ní a prostorové podmínky 
dlouhodob# neumož%ují posílení tohoto pracovišt#, takže jeho  innost se zam#"uje primárn# na 
ambulantní zásahy spojené s p"ípravou na digitalizaci nebo jiné urgentní zákroky.  

 
Díky reorganizaci mohl Archiv bezpe nostních složek v roce 2015 kone n# p"evzít 

odpov#dnost za pr$b#h, výsledky a kvalitu digitalizace archiválií ve své správ#. Úkol vybudovat 
vlastní digitaliza ní pracovišt# nebyl jednoduchý. Vzhledem ke snaze o minimalizaci p"evoz$ 
archiválií, které mají negativní vliv na jejich fyzický stav, bylo rozhodnuto o z"ízení t"í lokálních 
pracoviš) v každé budov# Archivu. Výrazným p"ínosem tohoto "ešení je i v#tší flexibilita p"i 
vy"izování neplánovaných požadavk$, nap". digitalizace archiválií pro pot"eby agendy zákona 
 . 262/2011 Sb. nebo pro badatelské pot"eby Ústavu.  

 
Bylo nutno upravit prostory pro nová digitaliza ní pracovišt#, provést p"íslušné zm#ny 

v IT síti a zau it nové zam#stnance a rovn#ž p"est#hovat a provést kalibraci skenovacích za"ízení, 
z nichž  ást poskytl Ústav. Ústav nem#l pot"ebné technologie ur ené k digitalizaci negativ$. 
Archiv proto zakoupil dva skenery Epson Perfection V 850 Pro, díky nimž se poda"ilo vy"ešit 
problémy s  konverzí tohoto typu p"edloh do elektronické podoby.  

 
P"edevším však bylo nezbytné uvést do praxe nové pracovní postupy, které zajistí nejen 

náležitou ochranu archiválií a kvalitu výstupu digitalizace, ale p"edevším sníží na minimum 
množství chyb, které d"íve p"i digitalizaci vznikaly. Tyto postupy byly po interní diskuzi 
v Archivu vt#leny do nových sm#rnic o p"íprav# archiválií k digitalizaci a sm#rnice o digitalizaci, 
platných od kv#tna 2015. Hlavní zm#na spo ívá v nastavení dvoustup%ové kontroly digitalizace. 
Archiválie jsou v#tšinou p"ipravovány a p"edávány na digitalizaci v dávkách cca 5-10 karton$. 
Každá dávka prochází po digitalizaci 100% kontrolou oproti originálu p"ímo na pracovišti 
digitalizace. Kontroluje se p"edevším úplnost a obrazová kvalita digitalizát$. Po ukon ení 
digitalizace a vrácení archiválií zp#t p"íslušnému odd#lení je z dané dávky vybrán kontrolní 
soubor p"ibližn# 10% archiválií, které jsou následn# op#tovn# kontrolovány. V p"ípad#, že by 
v kontrolním souboru bylo nalezeno více než jedno procento chyb, dávka by byla digitalizována 
znovu a navíc by bylo nutno okamžit# prov#"it organizaci práce na daném digitaliza ním 
pracovišti, protože by se jednalo o zjevné systémové selhání. Výsledky zvoleného postupu 
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zp$sobu kontroly jsou prozatím výborné. V první fázi kontroly (100% proti originálu) se 
odhalená chybovost na jednotlivých pracovištích digitalizace pohybovala mezi 0,05 a 0,1% a ve 
druhé fázi (10% proti originálu) se prozatím žádnou chybu nepoda"ilo objevit. 

 
St#hování, instalace a zaškolování vedly b#hem tohoto roku k výpadk$m p"i digitalizaci. 

Nejjednodušší byla situace na pracovišti Struha, nebo) zde již lokální pracovišt# existovalo, 
složit#jší byla situace v Kanicích, kde bylo t"eba instalovat klimatiza ní za"ízení a provést drobné 
stavební úpravy. Pracovišt# bylo uvedeno do provozu v dubnu 2015. Nejkomplikovan#jší byla 
situace na pracovišti Braník. Z d$vodu postupné rekonstrukce budovy bylo možno práci zahájit 
až po átkem  ervna. Zam#stnanci byli po tuto dobu nasazeni na kontrolu digitalizace kartotéky 
Studijního ústavu MV. B#hem léta se nový zp$sob digitalizace stabilizoval a všechna pracovišt# 
odvádí maximální výkon.  

 
Archiv zahájil také kontrolu d"íve po"ízených elektronických reprodukcí archiválií oproti 

originálu, což je sice náro ná, ale nezbytná práce, díky níž by m#lo být postupn# odstran#no 
množství chyb vzniklých v minulých letech. Bez této kontroly není možné zaru it shodu sken$ 
z let 2008–2014 s originály archiválií. Vzhledem k obrovskému množství digitalizát$, po"ízených 
v minulosti bez "ádné kontroly, bude tato  innost bohužel velmi dlouho vázat množství 
pracovních sil, které nebude možno využít k výkonu jiných pot"ebných  inností. 
 

Ochrana archiválií 
 

Jednotlivá odd#lení spravující archiválie provád#la pr$b#žnou kontrolu fyzického stavu 
archiválií, vým#nu poškozených karton$ a obal$. Rozsáhlé vým#ny prob#hly v souvislosti 
s p"ípravou na st#hování u fond$ Vyšet"ovacích spis$, Objektových svazk$, fond$ tzv. krajských 
S (svazky k jednotlivým osobám nebo skupinám osob, nap". záznamy o zat ení, trestní oznámení, 
informace o pobytu, záznamy o emigraci - v#tšinou soust"ed#ny p"ed zapo etím trestního "ízení 
nebo p"edáním v#ci jiné bezpe nostní složce) nebo fondu Správy sledování. Celkem bylo 
vym#n#no 5200 karton$. Na této práci se podíleli i pracovníci restaurátorského pracovišt#, kte"í 
jinak v rámci preventivní pé e zajiš)ovali monitoring klimatických podmínek v depozitá"ích 
s d$razem na nový depozitá" v budov# Braník. 

 
V rámci pr$zkumu fyzického stavu archivních fond$ restauráto"i Archivu pokra ovali 

v detekci tzv. octového syndromu u filmových archiválií. Celkov# bylo zkontrolováno 393 
z celkového množství 791 film$. Pr$b#žn# probíhal dlouhodobý pr$zkum spojený s m#"ením 
hodnot pH u v#tšího celku archiválií odkyselených v letech 2010–2013, jehož cílem je získat 
orienta ní informace o zm#nách hodnot pH archiválií po odkyselení technologií Neschen b#hem 
stárnutí papírové podložky. V rámci preventivní revize  ásti fondu Vyšet"ovacích spis$ Ústí 
nad Labem kv$li možnému výskytu mikrobiologického napadení bylo zkontrolováno celkem 114 
signatur. 
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Odborná restaurátorská a konzervátorská  innost 

 
Vzhledem k omezeným personálním možnostem restaurátorského pracovišt# se tato 

 innost zam#"ila zejména na ambulantní zásahy p"ed digitalizací nebo hromadným odkyselením 
(ošet"eno celkem 29 signatur) a akutní zásahy na základ# požadavk$ jednotlivých odd#lení 
(ošet"eno 14 signatur nebo jednotlivin). Dlouhodobým úkolem z$stává komplexní restaurování 
prozatím jediné archivní kulturní památky Archivu – vyšet"ovacího spisu V-6301 MV „Akce 
St"ed“. Do postupu prací nep"ízniv# zasáhla kontrola kvality digitalizace spisu. Díky nutným 
opravám d"íve nekvalitn# digitalizovaných  ásti došlo k rozsáhlejší manipulaci se spisem. Jeho 
 ásti byly mechanicky o išt#ny, prob#hlo vyrovnání list$, sejmutí starších oprav a fixace trhlin. 
Po dokon ení redigitalizace bylo z d$vodu zvýšení ochrany originálu rozhodnuto o odkyselení 
všech  ástí spisu p"ed samotným pokra ováním restaurování. Odkyselování pr$b#žn# probíhalo 
v druhé polovin# roku 2015. P"esto se poda"ilo dokon it restaurování t"í  ástí spisu. 
 

Na restaurátorském pracovišti pokra ovalo odkyselování pomocí technologie Neschen. 
B#hem roku bylo ošet!eno celkem 89029 list$ archiválií (kompletn# ošet"ené listy v etn# desek 
spis$, p"ipravené k expedici; do tohoto po tu nejsou zahrnuty drobné p"ílohy, fotografie atd.). 
Jedná se o v$bec nejvyšší po et za dobu používání této technologie. Ve sledovaném období bylo 
dokon eno odkyselování fond$ 310 – Velitelství StB a 425 – Židovské organizace (správcem 
fondu je Odd#lení archivních fond$ FMV). Vzhledem k rychlosti odkyselování za ala být pro 
tento proces v p"edstihu p"ipravována 1.  ást fondu Sekretariát Federálního ministerstva vnitra 
(fond A 2/1). Celkem bylo k odkyselení p"ipraveno 141 karton$ archiválií.  

 
P!íprava archiválií na digitalizaci  

 
Nová sm#rnice o p"íprav# archiválií k digitalizaci zp"esnila a rozvedla n#které pracovní 

postupy, používané p"i p"íprav# archiválií, zejména negativ$ a velkoformátových p"edloh. V roce 
2015 bylo p"ipraveno k systematické digitalizaci 207 karton$, 24 knih a 315 personálních 
spis$ - celkem 3518 inventárních jednotek (signatur). Oproti plánu byl na základ# smluvních 
závazk$ Archivu (zejména v$ i Ústavu a Ústavu pamäti národa) p"ipraven dvojnásobný po et 
personálních spis$. Kv$li tomu se zpomalila p"íprava  ásti archiválií fond$ Ve"ejné bezpe nosti 
(H 1). V d$sledku nedokon eného zpracování fondu Správy kontrarozv#dky pro boj proti 
vnit"nímu nep"íteli (viz  ást 4.II této Výro ní zprávy) byla odložena p"íprava na redigitalizaci 
tohoto fondu. Naopak se zvýšily požadavky na digitalizaci nesystematickou – p"edevším pro 
agendu zákona  . 262/2011 Sb. a pro badatelské projekty Ústavu. Celkov# bylo pro ostatní 
digitalizaci p"ipraveno 619 jednotlivých archiválií (signatur),  asto rozsáhlých operativních 
svazk$ a vyšet"ovacích spis$. 
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Digitalizace archiválií a její kontrola 

 
V roce 2015 bylo celkem digitalizováno 6802 inventárních jednotek (signatur) a po"ízeno 

605 718 soubor$ (sken$). Z toho  ást byla digitalizována ve spolupráci s digitaliza ním 
pracovišt#m Ústavu (226 946 sken$). Hlavní pozornost byla v#nována dokon ení digitalizace 
fondu Velitelství StB (fond 310), 3.  ásti fondu Sekretariát Federálního ministerstva vnitra (fond 
A 2/3) a digitalizaci personálních spis$.  

 
V rámci kontroly archiválií byl kladen d$raz na kontrolu tzv. kartotéky bývalého 

Studijního ústavu MV (zkontrolováno cca 400 000 karet) a fondu 425 (Židovské organizace). 
Kontrola probíhala také u ú"edn# vyžádaných archiválií a archiválií p"ipravovaných ad hoc pro 
badatele, a to dle personálních možností jednotlivých odd#lení. Celkem bylo zkontrolováno 4092 
i.j. (signatur), z toho p"es 614 odesláno k opravám nebo celkové redigitalizaci. Sumární statistiku 
 inností souvisejících s digitalizací obsahuje tabulka #. 10. 
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V.) V"decká, publika ní a prezenta ní  innost  
 
 Archiv, který své výsledky neprezentuje dostate n# razantn# ve"ejnosti, u ní budí dojem 
uzav"enosti. Proto je pot"eba v#novat prezentaci archivu adekvátní pozornost a využívat k ní 
všech dostupných prost"edk$. P"estože Archiv má v této oblasti ješt# rezervy, ú astnili se jeho 
zam#stnanci konferencí doma i v cizin#, publikovali v recenzovaném Sborníku Archivu 
bezpe nostních složek i jinde, reprodukce archiválií byly sou ástí "ady výstav a  innost Archivu 
byla p"edstavena návšt#vám a exkurzím z !eské republiky i zahrani í.  
 

Publika ní  innost a ú ast na konferencích 
 

Koncem roku 2015 vyšlo další, již t"inácté  íslo Sborníku Archivu bezpe nostních složek, 
ovšem tentokrát s novou obálkou a zajímavým logem otev"eného zámku, jehož symbolika je 
jasná - kde je zámek odem ený, není pot"eba klí . Archiválie bezpe nostních složek bývalého 
režimu jsou p"ístupné všem, kdo o jejich studium mají zájem. Na více než  ty"ech stech stranách 
m$že  tená" najít p"edevším osm obsáhlých odborných studií, dále rozbory pramen$ uložených 
v Archivu, zprávy z konferencí, jichž se pracovníci Archivu zú astnili, tradi ní rubriku Archivní 
A-Ž s krátkými,  tivými p"ísp#vky,  asto s humorným nádechem a rozsáhlé obrazové a textové 
p"ílohy. P"ehled publika ních po in$ pracovník$ Archivu ve Sborníku i mimo n#j obsahuje 
tabulka #. 11.  

 
Seznam konferencí s aktivní ú astí zam#stnanc$ Archivu je uveden v tabulce #. 12. Na 

tomto míst# zmi%me alespo% dv#, na nichž p"edneslo své p"ísp#vky n#kolik zam#stnanc$ 
Archivu. První z nich, "!innost  eskoslovenských zpravodajských služeb v Rakousku v letech 
1945-1989“, se konala v Bratislav# ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2015 a byla v po"adí již t"etím 
mezinárodním setkáním nad tímto tématem. Byly zde prezentovány výsledky bádání v projektu, 
který byl zahájen v r. 2010. Tehdy dv#  eské instituce, Ústav a Archiv, p"ijaly nabídku 
spolupráce, s níž p"išel profesor Karner, vedoucí rakouského Ludwig Boltzmann Institutu a jeho 
kolegové.  Jako velmi nosné se ukázalo téma, které se sice už objevovalo v izolovaných studiích, 
nicmén# komplexn# zpracováno nebylo. Druhou konferencí, kterou stojí za to p"ipomenout, byla 
"50. léta v ochran# státní hranice", probíhající 18. – 19. 11. 2015 v Technickém muzeu v Brn#. I 
ta navazovala na p"edchozí akce s touto tematikou, jejichž výsledkem byly již dva zajímavé 
sborníky.  
 

Prezenta ní  innost 
 

Archiv se také snaží p"ispívat ke zvýšení všeobecného pov#domí o archivá"ské práci mezi 
laickou i odbornou ve"ejností. Sou ástí této snahy je po"ádání exkurzí, jejichž po et stále roste. 
Návšt#vníci se seznamují s tím, k  emu Archiv slouží a co v n#m mohou najít, což je jim 
prezentováno i na zajímavých ukázkách archiválií.   
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Archiv, jeho fondy a možnosti bádání byly "editelkou Archivu prezentovány také na p$d# 
Masarykovy i Karlovy univerzity. P"ednáška v Brn# se uskute nila v rámci výb#rového kurzu 
"Vybrané problémy  eského archivnictví" a byla ur ena student$m archivnictví, pomocných v#d 
historických a dalším zájemc$m. Navázala na ni diskuse o budoucnosti zp"ístup%ování archiválií 
k našim nejnov#jším d#jinám v souvislosti s návrhem na zrušení § 37 odst. 11 Archivního 
zákona. P"ednáška na kated"e PVH AS na FF UK byla ur ena frekventant$m kursu „Praktické 
právní a správní otázky pro archivá"e“. 

 
Po úsp#chu dne otev"ených dve"í konaného u p"íležitosti Mezinárodního dne archiv$, 

k n#muž se Archiv p"ipojil v roce 2014, bylo opakování této akce zcela p"irozené. Prob#hla 19. 6. 
2015 a tentokrát byla rozší"ena i na budovy Kanice a Siwiecova (kde se zam#stnanci Archivu 
podíleli na obdobné akci Ústavu). B#hem komentovaných prohlídek si zájemci vyslechli úvodní 
slovo o historii a sou asnosti pracoviš) Archivu, zhlédli vybrané dokumentární filmy 
s bezpe nostní tématikou a za doprovodu pracovník$ Archivu si prohlédli depozitá"e 
a reprezentativní druhy archiválií. Na vlastní k$ži mohli dokonce zažít i výslech StB z 50. let. 
O zájmu o den otev"ených dve"í sv#d í i skute nost, že byl v n#kolika živých vstupech p"enášen 
!eskou televizí, reportážní p"ísp#vek zazn#l i na Radiožurnálu  i na Regin#. Celkov# Archiv 
navštívilo n#kolik stovek zájemc$. 

 
 P"ehled exkurzí a ostatních aktivit lze nalézt v tabulce #. 13. 
 
 Reprodukce archiválií spravovaných Archivem bezpe nostních složek se v r. 2015 staly 
žádanou sou ástí "ady výstav. Za všechny uve&me alespo% následující: 
 

- výstava v Guttmannov# galerii Židovského muzea v Praze v#novaná povále ným nad#jím 
židovských navrátilc$ a migrant$ do !eskoslovenska; 

- festival populárn#-v#deckého filmu Academia Film Olomouc, sekce AFO Retro ; 
- výstava "Vladimír Helfert. 70. výro í tragického úmrtí zakladatele Odd#lení d#jin hudby 

Moravského zemského muzea";  
- instalace expozice  eskoslovenské exilové kinematografie na nekomer ní studentské 

výstav# v Muzeu Montanelli; 
- výstava „N#me tí antifašisté na Jihlavsku“ v Muzeu Vyso iny Jihlava; 
- výstava „Zapomenutá místa nacistické nucené práce“, p"ipravená Institutem Terezínské 

iniciativy; 

- putovní výstava "By Any Means. Communist Secret Police and People's Everyday Life". 
Na této výstav#, která je výsledkem spolupráce Evropské sít# oficiálních institucí 
spravujících fondy tajné policie, se Archiv p"ímo podílel. 

 
Archiv se prost"ednictvím pouta $ prezentoval také na 16. archivní konferenci, která se 

konala v dubnu 2015 v Pod#bradech. 
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5) Spolupráce Archivu bezpe#nostních složek s dalšími institucemi 
 
Spolupráce s Ústavem pro studium totalitních režim# 
 
Z domácích institucí z$stával nejbližším spolupracovníkem Archivu Ústav. Naši 

zam#stnanci se podíleli na n#kolika jeho badatelských projektech, nap". na vytvá"ení hesel do 
p"ipravovaného „Biografického slovníku vedoucích funkcioná"$ KS! (1921–1989)“ nebo na 
projektu „!eskoslovenská justice v letech 1948–1989 a její role p"i trestn#právní perzekuci 
odp$rc$ režimu“. Pracovníci Ústavu zpracovali pro Archiv malou  ást odborných stanovisek (cca 
4%), zasílaných Ministerstvu obrany v rámci agendy zákona  . 262/2011 Sb., a to na základ# 
Dohody o spolupráci, uzav"ené "editeli obou institucí v dubnu roku 2012 a obnovené v zá"í roku 
2015.  
  

Ústav rovn#ž z ásti participoval na digitalizaci archiválií dle metodik obdobných t#m, 
které byly zavedeny v Archivu. Zam#stnanci IT odd#lení Ústavu m#li neopomenutelný podíl na 
správ# IT, zálohování dat a vývoji n#kterých aplikací. St#žejním úkolem byla kooperace na 
vývoji prost"edí dálkového p"ístupu k digitálním reprodukcím archiválií, kde Ústav výrazn# 
spolupracoval na programátorské práci a pln#ní datovými zdroji. 

 
 Spolupráce s ostatními domácími institucemi 

 
Vzhledem k ustanovením zákona  . 262/2011 Sb. Archiv úzce spolupracoval 

s Ministerstvem obrany a Etickou komisí !R, která rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím 
Ministerstva obrany ve v#ci osv#d ení ú astníka odboje a odporu proti komunismu. Zástupci 
Archivu se pravideln# ú astnili otev"ených  ástí jednání Etické komise i slavnostního udílení 
osv#d ení ú astník$m t"etího odboje.  

 
Archiv a Ústav podepsaly deklaraci s Americkým fondem o. p. s. se sídlem v Brn#, v níž 

vyjád"ily svou v$li spolupracovat na projektech Amerického fondu o. p. s., p"edevším na projektu 
zp"ístupn#ní protiatomového krytu na Husov# ulici v Brn#. Jedná se p"edevším o odbornou gesci 
a spolupráci v oblasti p"ípravy digitálních a jiných výstav, jejich p"ípadné spolupo"adatelství, 
dále p"i organizaci odborných seminá"$ a dalších aktivit v oblasti popularizace historie. Na tuto 
deklaraci navázala rámcová dohoda mezi Archivem a Americkým fondem, jejímž p"edm#tem 
byla partnerská spolupráce na stálé expozici s pracovním názvem Život v totalitním režimu. 

 
Další rámcovou dohodu uzav"el Archiv s Univerzitou Palackého v Olomouci ve v#ci 

partnerské spolupráce na festivalu populárn#-v#deckého filmu Academia Film Olomouc.  
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Zahrani ní spolupráce  

 
V roce 2015 navázal Archiv spolupráci s ma&arským Výborem národní pam"ti 

(Nemzeti Emlékezet Bizottsága – NEB), který vznikl v roce 2014 za ú elem studia mocenského 
fungování komunistického režimu v Ma&arsku. P"i své návšt#v# v Praze dne 4. b"ezna 2015 si 
p"edsedkyn# NEB Réka Földváryné Kiss a její spolupracovníci prohlédli pracovišt# Archivu Na 
Struze, kde se seznámili s  inností Archivu i liberální legislativou v oblasti zp"ístup%ování 
archiválií bývalých bezpe nostních složek. Ma&arské hosty zaujaly doklady spolupráce 
 eskoslovenských a ma&arských bezpe nostních složek z doby komunistického režimu 
i archiválie související s ma&arským povstáním v roce 1956. Následn# prob#hlo v budov# Ústavu 
spole né jednání vedení všech t"í institucí o navázání spolupráce a o p"ípadných spole ných 
projektech. 

 
Na úvodní seznamovací sch$zku pak navázal pobyt zástupc$ Ústavu a Archivu 

v Budapešti ve dnech 11. – 13. listopadu 2015, b#hem n#jž byla kooperace Ústavu, Archivu 
a Výboru národní pam#ti stvrzena podpisem smlouvy o spolupráci. Sou ástí programu byla také 
odborná debata o lustracích, která vzbudila tak velký zájem ma&arských expert$ a akademik$, že 
se stane hlavním tématem p"íštího setkání. !eská delegace si prohlédla budovu ma&arského 
Národního shromážd#ní, kde byla p"ijata místop"edsedou Národního shromážd#ní Gergelym 
Gulyásem.  

 
Intenzívní byly kontakty se slovenským Ústavom pamäti národa (ÚPN).! (editelka 

Archivu se zú astnila slavnostního zahájení mezinárodní v#decké konference "!innost 
 eskoslovenských zpravodajských služeb v Rakousku v letech 1945–1989", kterou organizoval 
slovenský Ústav pam#ti národa, rakouský Ludwig Boltzmann-Institut pro výzkum následk$ 
války, Ústav pro studium totalitních režim$ a Archiv bezpe nostních složek. Šlo již o t"etí setkání 
v rámci projektu, který byl zahájen v r. 2010.  

 
(editel Ústavu Zden#k Hazdra a zástupce "editelky Archivu Petr Zeman p"ijali pozvání 

p"edsedy Správní rady ÚPN Ondreje Kraj%áka a ve dnech 14. a 15. listopadu 2015 v Bratislav# 
navštívili Mezinárodní multižánrový Festival slobody, po"ádaný ÚPN. Byli hosty p"edstavení 
o Adolfu Eichmannovi v divadle Skrat a zú astnili se slavnostního oce%ování osobností, které se 
zasloužily o obnovu svobody a demokracie na Slovensku, resp. v bývalém !eskoslovensku. 

 
V rámci napl%ování „Realiza ní smlouvy  . 2“ k „Dohod# o spolupráci“ ze dne 6. 

listopadu 2008, podepsané v prosinci 2014, byly pro interní pot"eby ÚPN p"edány kopie 
a p"episy registra ních a archivních protokol$ bývalé I. a III. správy FMV. 
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Ve dnech 13. – 16. dubna 2015 navštívili p"edstavitelé Archivu a Ústavu Albánii. Cílem 
cesty, kterou iniciovala a koordinovala  eská velvyslankyn# v Albánii Bronislava Tomášová, 
byla jednání se zástupci politických a odborných institucí Albánie o otázkách zp"ístupn#ní 
archiválií z doby komunistického režimu a o zkušenostech s procesem vyrovnávání se s totalitní 
minulostí v !eské republice a ve st"ední Evrop#. Albánští p"edstavitelé byli seznámeni s  eskou 
zkušeností v oblasti lustrací a zp"ístup%ování archiválií bývalých bezpe nostních složek, 
s legislativou v této oblasti, jejím vývojem a implementací. V Albánském institutu pro 
mezinárodní studia byl zainteresované ve"ejnosti prezentován jak Archiv bezpe nostních složek, 
tak Ústav pro studium totalitních režim$. Navázané kontakty budou v budoucnu rozvíjeny. 

 
To se ostatn# projevilo již 25. kv#tna 2015, kdy Ústav a Archiv navštívil pan Bilal Kola, 

"editel albánského Institutu pro integraci politicky pronásledovaných bývalým režimem, a paní 
Ermira Shtino, "editelka pro politiku pronásledovaných bývalým režimem z albánského 
ministerstva mládeže a sociálních v#cí. S "editeli Ústavu a Archivu prodiskutovali zejména 
problematiku lustrací, rehabilitace a odškod%ování bývalých politických v#z%$  i otázky 
zp"ístupn#ní spis$ bezpe nostních složek z doby komunismu. 

 
25.  ervna 2015 zavítala do Ústavu návšt#vu z vratislavského odd#lení polského 

Instytutu Pami%ci Narodowej (IPN). Hosté byli seznámeni rovn#ž s  inností Archivu 
a p"íslušnou legislativou. 

 
V roce 2015 pokra ovala spolupráce s Archivem Bezpe#nostní služby Ukrajiny. Na 

dvoudenní návšt#vu p"ijeli dne 12. srpna 2015 "editel archivu Igor Kulyk a histori ka Natalia 
Serdjukova. Seznámili se s  inností Ústavu i Archivu, zajímali se p"edevším o proces digitalizace 
a systém lustrací. Igor Kulyk se pod#lil se zkušeností s nov# zavedeným zákonem 
o dekomunizaci na Ukrajin#, na jehož p"íprav# se podílel. Podle dalšího zákona, který byl na 
Ukrajin# p"ijat, by se m#ly archivy všech komunistických bezpe nostních složek v plné mí"e 
zp"ístupnit. V tomto sm#ru byla  eská zkušenost pro ukrajinské partnery podle Igora Kulyka 
velkou inspirací. 

 
P"edstavitelé Ústavu a Archivu se ve dnech 18. – 20. "íjna 2015 zú astnili v Berlín# 

každoro ního setkání zástupc$ institucí sdružených v Evropské síti oficiálních institucí 
spravujících fondy tajné policie (European Network of Official Authorities in Charge of the 
Secret-Police Files). Na jednání, jehož sou ástí bylo i p"ednesení zpráv o  innosti za uplynulý 
rok, se partne"i vzájemn# informovali o svých aktuálních aktivitách a vym#nili si zkušeností 
v oblasti archiv$ tajných služeb ve východní Evrop# a jejich zp"ístupn#ní. Sou ástí 
doprovodného programu bylo zahájení putovní výstavy "By Any Means. Communist Secret 
Police and People's Everyday Life", na níž se podílel i Archiv bezpe nostních složek. 

 
Nejvýrazn#jším výsledkem n#kolikaleté spolupráce s Institutem Ludwiga Boltzmanna 

byla výše zmín#ná konference v Bratislav#.  
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6) Ekonomika, provoz a správa IT 
 

I.) Stru ný p!ehled hospoda!ení Archivu  
 
Archiv bezpe nostních složek hospoda"il v roce 2015 podle deklarované zásady hospodárnosti, 
efektivnosti a ú elnosti vynakládaných výdaj$ na základ# § 14 zákona  
 . 219/2000 Sb., o majetku !eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Díky 
optimaliza ním opat"ením a využití elektronického tržišt# a zadávání ve"ejných zakázek malého 
rozsahu i pod ur eným limitem došlo k poklesu výdaj$ ve srovnání s rokem 2014.  

 
V souvislosti se snahou o vytvo"ení digitaliza ního pracovišt# v Archivu, p"evzetí správy 

 ásti IT systém$ a zvýšení efektivity agendy zákona  . 262/2011 Sb., o ú astnících odboje a 
odporu proti komunismu, byl kapitolou 355 v r. 2014 vznesen požadavek na navýšení 
rozpo tovaných míst pro Archiv z p$vodních 127 na 157, a to v oblasti mzdové i personální. 
Požadavek byl v plné výši akceptován a rozpo et pro r. 2015 byl v této položce navýšen o  ástku 
12 346 895 K  v etn# p"íslušenství. Adekvátn# tomu byly za ú elem materiálního zabezpe ení 
t#chto agend navýšeny také b#žné výdaje, a to o 3 182 000 K .  

 
Do kapitálových – profilujících výdaj$ byla uvoln#na  ástka 2 376 000 K , která 

umožnila realizovat investi ní akci v jednom roce.  
 
P!íjmy  

 
Archiv nem#l pro rok 2015 rozpo tované p"íjmy, nicmén# ze své  innosti vykázal ke 

konci roku 2015 p"íjmy ve výši 514 195,23 K , které odvedl do státního rozpo tu. Struktura 
p"íjm$ podle jednotlivých položek rozpo tové skladby je uvedena v následující tabulce: 

 
Celkový p!ehled p!íjm" Archivu v tis. K# 

          
  Rozpo et 2015 

Kone ný 
rozpo et Skute nost           

2015 
% 

pln#ní 
Ukazatel schválený 

po 
zm#nách 

2015 

            1 2 3 4 5=4:2 

          P"íjmy Archivu celkem       514,20   

    2111     P"íjmy z poskytování služeb a výrobk$ 0 0 0 117,68   

    2132     
P"íjmy z pronájmu ost. nemovitostí a 
jejich  ástí 0 0 0 18,30   

    2324     P"ijaté nekapitálové p"ísp#vky a náhrady 0 0 0 141,52   

    3113     
P"íjmy z prodeje ost. hmotného 
dlouhodobého majetku 0 0 0 7,10   

    4132     P"evody z ostatních vlastních fond$ 0 0 0 229,60   
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Jednalo se o p"íjmy z badatelen Archivu za vyhotovení kopií, pravidelnou platbu 
pronájmu z nebytového prostoru v budov# v Braníku, uhrazené p"e erpané telefonní hovory, 
stravenky, vrácení p"eplatk$ elektrické energie a vodného-sto ného v etn# prodeje nepot"ebného 
majetku. Finan ní  ástka na položce 4132 je z$statek nevy erpané výše p"id#lených mzdových 
prost"edk$ a jejich p"íslušenství. 
 

Výdaje 
!

Struktura výdaj$ rozpo tu Archivu vycházela ze schváleného zákona  . 345/2014 Sb., 
o státním rozpo tu !eské republiky na rok 2015, kterým bylo stanoveno, že Archiv bude 
hospoda"it s finan ními prost"edky ve výši 81 615 643 K . Na základ# žádosti kapitoly 355 
schválené Vládním usnesením  . 567 ze dne 13.  ervence 2015 byl proveden p"evod nárok$ 
z nespot"ebovaných neprofilujících výdaj$ ve výši 2 500 000 K  na kapitálové výdaje.  Finan ní 
prost"edky 5 376 000 K  vedené v IS EDS/SMVS Archivu se tím navýšily na  ástku 7 876 000 
K .  

 
Dále došlo na základ# Usnesení vlády  . 748/2015 pro m#síce listopad a prosinec 2015 

k navýšení mzdových prost"edk$ o 3% v etn# p"íslušenství ve výši 281 077 K . Tím rozpo et 
vzrostl na  ástku 81 896 720 K .  

 
Na základ# žádosti kapitoly 355  . j. USTR 54-4/2015 ze dne 14. "íjna 2015, schválené 

Ministerstvem financí !R, bylo provedeno rozpo tové opat"ení, kterým byly p"evedeny finan ní 
prost"edky ve výši 1 359 556 K  z Archivu do Ústavu,  ímž zárove% došlo ke snížení 
specifického ukazatele – Výdaje na zabezpe ení pln#ní úkol$ Archivu bezpe nostních složek 
o  ástku ve výši 1 359 556 K , tj. z  ástky ve výši 81 896 720 K  na  ástku ve výši  
80 537 164 K .  

 
Sou ástí výdaj$ se v roce 2015 staly nároky z nespot"ebovaných výdaj$ v celkové výši 

10 101 315,71 K . Tento rozdíl mezi kone nými a skute nými výdaji vznikl nevy erpáním 
prost"edk$ b#žných i kapitálových výdaj$. Kapitálové výdaje se podílely sumou 
3 544 348,30 K , která byla využita na investi ní akce v roce 2015. Nespot"ebované výdaje 
pokryly plánovanou další  ást rekonstrukce objektu Archivu Braník, nákup nehmotného majetku 
v podob# licencí nutných k implementaci zákona o státní služb# a b#žné nákupy materiálu pro 
archivá"e.  

 
Všechny výdaje hrazené z prost"edk$ státního rozpo tu byly využity v souladu se 

zákonem  . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm#n# n#kterých souvisejících zákon$,  
a zákonem  . 219/2000 Sb., o majetku !eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
ve zn#ní pozd#jších p"edpis$.  
 



")!
!

     Ke všem výdaj$m byly vystavovány doklady o p"edb#žné "ídící kontrole tak, aby nedošlo 
k p"e erpání finan ních prost"edk$ jednotlivých závazných ukazatel$. 
!!!!!

!!!!! 

 

 

 

Celkový p!ehled výdaj" Archivu v tis. K# 

          
  Rozpo et 2015 

Kone ný 
rozpo et 

Skute nost 
2015 

% pln#ní 

Ukazatel schválený po zm#nách 2015 

            1 2 3 4 5=4:2 

Výdaje celkem   81 615,64 80 537,16 90 638,48 74 392,07 92,37 

Kapitálové výdaje   5 376,00 5 376,00 11 420,40 3 463,67 64,43 

B"žné výdaje     56 610,27 56 891,35 56 892,31 56 223,87 98,83 

v tom osobní výdaje   41 935,71 42 143,92 42 144,88 41 701,69 98,95 

  v tom platy zam. v pracovním pom#ru 27 296,02 36 402,80 36 402,80 36 041,93 99,01 

  v tom platy státních ú"edník$ 14 345,02 5 446,45 5 446,45 5 366,45 98,53 

    OPPP     294,67 199,43 200,39 198,07 99,32 

      odstupné 0,00 95,24 95,24 95,24 100,00 

        povinné pojistné 14 258,15 14 328,94 14 328,94 14 108,09 98,46 

          FKSP 416,41 418,49 418,49 414,09 98,95 

Ostatní b"žné výdaje celkem 19 629,37 18 269,81 22 325,77 14 704,53 80,49 
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Jak již bylo "e eno, od 1. ledna vstoupil v platnost zákon  . 234/2014 Sb., o státní služb#, 
do kterého je Archiv zahrnut. V rozpo tu pro rok 2015 byla vytvo"ena nová položka platy 
státních ú"edník$,  ímž došlo k rozd#lení ukazatele platy na dv#  ásti.   
 

P!ehled výdaj" na platy zam stnanc" Archivu v tis. K# 

          
  Rozpo et 2015 

Kone ný 
rozpo et Skute nost 

2015 
% 

pln#ní 
Ukazatel schválený 

po 
zm#nách 

    2015 

            1 2 3 4 5=4:2 

Výdaje na platy o OPPP v#etn" p!ísl. a FKSP 56 610,27 56 891,35 56 892,31 56 223,87 98,83 

Výdaje na platy o OPPP v etn# p"ísl. bez FKSP 56 193,86 56 472,86 56 473,82 55 809,78 98,83 

z toho                 

  výdaje na platy a OPPP 41 935,71 42 143,92 42 144,88 41 701,69 98,95 

v tom                   

  v tom platy zam. v pracovním pom#ru   27296,02 36402,80 36402,80 36041,93 99,01 

  v tom platy státních ú"edník$   14345,02 5446,45 5446,45 5366,45 98,53 

  v tom OPPP     294,67 199,43 200,39 198,07 99,32 

    z toho odstupné     95,24 95,24 95,24 100,00 

 pojistné placené zam#stnavatelem         14258,15 14328,94 14328,94 14108,09 98,46 

 p"evod do FKSP         416,41 418,49 418,49 414,09 98,95 

!

 

Kapitálové výdaje 
 

V roce 2015 realizoval Archiv výdaje položek 6121 – Budovy a haly, 6125 – Výpo etní 
technika. P"ehled kapitálových výdaj$ je uveden v následující tabulce: 
 
 P!ehled financování reprodukce majetku Archivu v tis. K# 

          
  Rozpo et 2015 

Kone ný 
rozpo et Skute nost 

2015 
% pln#ní 

Ukazatel schválený po zm#nách 2015 

            1 2 3 4 5=4:2 

Kapitálové výdaje Archivu celkem 5376 5376 11420,4 3463,67 64,43 

z toho                 

    nehmotný majetek     400,00 225,79   

    hmotný majetek 5376,00 5376,00 11020,40 3237,88 60,23 

 

Archiv m#l po zm#nách rozpo továny kapitálové výdaje ve výši 5 376 000 K , z nichž 
vy erpal finan ní prost"edky ve výši 3 463 661,15 K , tj. 64,42 %. 
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Archiv  erpal finan ní prost"edky na kapitálové výdaje v následující struktu"e: 
 

− Položka 6121 – Budovy, haly a stavby  inila 3 237 875,15 K ; jednalo se o sou et  ástky 
za p"estavbu bývalé kotelny a uhelny na depozitá" v objektu Braník v celkové hodnot# 3 
120 287,15 K , doplatku za kolaudaci stavby plynofikace objektu Braník v hodnot# 14 
738 K  (ke kolaudaci hotové stavby došlo až v prvním  tvrtletí roku 2015) a ceny za 
projektovou dokumentaci k p"ipravovanému zateplení celého objektu Braník ve výši 102 
850 K .   
 

− Položka 6111 – Programové vybavení byla  erpána v celkové výši 225 786 K ; jednalo se 
o nákup modul$ pro systém PAM a PER v souvislosti s implementací zákona o státní 
služb# a dále byl rozší"en po et licencí pro spisovou službu z d$vodu navýšení po tu 
systemizovaných míst a nov# p"íchozích zam#stnanc$ do Archivu.  

 
 Projektová dokumentace „Zateplení obvodového plášt# budovy  . p. 777/2“ byla 
zpracována na základ# výb#rového "ízení z dubna 2015, projednávání s p"íslušnými orgány státní 
správy a ostatními ú astníky "ízení probíhalo v období duben – zá"í 2015. Žádost o stavební 
povolení mohla být tak podána až v zá"í 2015. P"edpokládaná lh$ta 2 m#síce pro vydání 
stavebního povolení se prodloužila z d$vod$ p"ipomínek p"edevším odboru životního prost"edí. 
Tyto p"ipomínky bylo nutno zapracovat do projektové dokumentace. V sou asné dob# jsou 
veškeré požadavky stavebního ú"adu pro Prahu 4 vy"ešené a vydání stavebního povolení se 
p"edpokládá v únoru 2016. 
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II.) Správa IT 

 
 V pr$b#hu roku zajiš)ovalo Odd#lení informa ních technologií a evidencí (6. odd#lení) 
provoz, instalaci a konfiguraci veškeré výpo etní techniky a administraci vzdálených 
uživatelských stanic. Zajiš)ovalo rovn#ž konzulta ní  innost pro zam#stnance a podklady pro 
nákupy informa ních technologií. Komplikovaný úkol p"edstavovalo zabezpe ení provozu 
nových program$ a konektivity v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími se zavedením zákona 
o státní služb#. Odd#lení se zásadním zp$sobem podílelo rovn#ž na p"íprav# aplikace dálkového 
p"ístupu k archiváliím. Import sken$ do systému odhalil velké množství chyb, vzniklých 
nedodržováním jednotnosti popisu p"i ukládání skon$ na odd#lení digitalizace Ústavu v období 
2008–2014. !išt#ní datových zdroj$ a odstra%ování chyb v popisu je zdlouhavé a jen díky 
mimo"ádnému nasazení zam#stnanc$ správy IT bylo možno p"ipravit testovací fondy ke 
zkušebnímu provozu. 
 
 
 
        Mgr. Sv#tlana Ptá níková 
               "editelka Archivu 
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Tabulka  . 1 – pokra ování 
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Tabulka  . 10 – pokra ování  
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*;31%B(%"
$&'"

42*2.+0().="
-#B(#,0)"

""
..2"ZW"

42;0#(3?!X!"
,+@(20A;"

""

]#(0;#&2"$+@+02&+C2.'"7"'&'40;#(+.45-"
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*;31%B(%"
$&'"
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""
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Tabulka  . 10 – pokra ování  
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Tabulka  . 10 – pokra ování  
F.E.2&6.G&%5$
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j#($AQ"

$+@+02&+C#76(#"
+I>I"
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G]h"
WZSZ"+I>I" ! VWZ" h'2&+C#76(#"c_mhI"
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Tabulka  . 10 – pokra ování  
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""
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HWI"W!I"!XWZ"
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HWI"W!I"!XWZ"
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 V"+I>I" !WHH" h'2&+C#76(#"c_mhI"
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""
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#*';20+7()"
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*';,#(6&()",*+,9"
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Tabulka  . 11 
I=36.:&C/B$C.//012$

`rh_s]L"m#-68T"^2@#;#72"7%C'()I"e(T"]#;',*#($'(.'"e72(2"^2;0+(2"t+;#A,'"2"tA&+2(9"t+;#A,#75"uO=#>"-+&6/4AuL"m#;,0"!XWUI"

"\OD]fL"^+;#,&27T"^+(+,0';,07#"7(+0;2"7"#06C.'";''-+@;2.'"2";'*20;+2.'"*#"*;7()"2"$;A=5",7%0#75"76&.'I"e(T"_1#;()4"O`_L"/I"WH?!XWZL"O`_"!XWZL",I"HWiU I"

"
\OD]fL"^+;#,&27T"g',45L",&#7'(,45"2"/',4#,&#7'(,45"$%>+(9I"nI";#/()4"-'C+(6;#$()"7%$'.45"4#(j';'(.'"Po;2$'."];6&#75L"HWI"HI"d"WI" I"!XWZQI"e(T"_1#;()4"O`_L"/I"WH?!XWZL"O`_"!XWZL",I"HVViHRXI"

"

\OD]fL"^+;#,&27T"^'C+",#.+6&()-"2"*#&+0+.4<-";2$+42&+C-'-"WSWRdWSHSI"^'C+(6;#$()"7%$'.46"4#(j';'(.'"P`;20+,&272L"HI"d" I"UI"!XWZQI"e(T"_1#;()4"O`_L"/I"WH?!XWZL"O`_"!XWZL",I"HSViHSSI"
"

^e]r\]OL"t+:)T"v219"(2"42B$5"/'0(+.45",02(+.+"19&2"C2&#B'(2"4;#(+42I"a2-60()49"/'0(+.4<.=",02(+."P;',*'40+7'",02(+."_b`Q",'"C7&680()-"C:'0'&'-"4">'>+.="'K+,0'(.+"*#"eeI",7%0#75"76&.'I"e(T"
G984#7,4<",1#;()4L";#/I"nL"^JO"`;(#i_f4O"G984#7L"_&274#7"A"`;(2"!XW L",I"WRWi!X I" "
^e]r\]OL"t+:)T"ow($'"=#.=L"1#9,x"J2$;B'()"/09:"2-';+.4<.="7#>643"!RI",;*(2"WSV!"('$2&'4#"o#;()"o;2(+/(5"P#4;',"D='1Q"2">'>+.="7<,&'.= !e(T"a27'&"G2(%4"2"4#&IT"f.=;2(2",060()"=;2(+.'"7"
,'$-$',60<.="&'0'.="!XI",0#&'0)L"m'.=(+.45"-AC'A-"7"`;(%"!XWZL",I"RHiRRI"

"^e]r\]OL"t+:)T"a';,#(6&()",*+,"*:),&A8()42"_b`">24#"*;2-'("4"$%>+(6-"/,I"C2=;2(+/()=#"#$1#>'"C2"$;A=5",7%0#75"76&49I"t#,'j"_'$&6:I"e(T!_1#;()4"O`_L"/I"WH?!XWZL"O`_"!XWZL",I"HUSiHVUI"
"

ahOpy]L"^2;0+(T"]#(j';'(.'"OA,"$'("z+j0,.=;w(4'("$',"]#--A(+,-A,"P`';&)(L"!RI"d"HXI" I"!XWZQI"e(T"_1#;()4"O`_L"/I"WH?!XWZL"O`_"!XWZL",I"HRWdHR I"
"

ahOpy]L"^2;0+(T"^#B(#,0+"79AB+0)"7#>'(,45"=+,0#;+'"7"*:)*;27%"7#>'(,4<.="*;#j',+#(6&3I"]#(j';'(.'"420'$;9"7#>'(,45=#"A-%()"r(+7';C+09"#1;2(9"P`;(#L"HI"d" I"/';7(2"!XWZQI"e(T"_1#;()4"O`_L"
/I"WH?!XWZL"O`_"!XWZL",I" XWd XHI"

"_\OGs]L"m#-68T"ZXI"&502"7"#.=;2(%",060()"=;2(+.'I"e(T"_1#;()4"O`_L"/I"WH?!XWZL"O`_"!XWZL",I" XZd XVI"

"rh`yb[]L"^+;#,&27T"a#/6049"4#(.3"_7%0#75"76&49"7"2;.=+7().="$#4A-'(0'.=I"J*;672"#"7<,027%"Pt+=&272L"WHI"ZI"d"!WI"UI"!XWZQI"e(T"_1#;()4"O`_L"/I"WH?!XWZL"O`_"!XWZL",I"HRZdHSUI"

"GOb{]L"a27'&T"^+4A&#7"i";#4"*#05I"]#(j';'(.'"4"7<;#/)"C-%(",0:'B'()"=;2(+.'I"e(T"_1#;()4"O`_L"/I"WH?!XWZL"O`_"!XWZL",I" XSd WXI"
"

GOb{]L"a27'&T"J*;672"#"4#(j';'(.+"ZXI"&502"7"#.=;2(%",060()"=;2(+.'I"e(T"a2-%l"2"$%>+(9L"/I" ?!XWZL"c_mh"!XWZL",I"WHHI"
"

J5:20?1:K$H01=4:7L$?5%5/G5$

`rh_s]L"m#-68T""t+:)"^2.43I"f,A$#75"4#(.#749I"D"|"]L"a;2=2"!XW L"WWW",I"e(T"a2-%l"2"$%>+(9L"/I"W?!XWZL"c_mh"!XWZL"",I"WHR"

"^e]r\]OL"t+:)T"\'40#;,4<"*#,A$'4"(2"/&6('4"a:'$*#4&2$9"2"7<,&'$49",*#>'('.45=#"1#-12;$#76()"q&A@-#0#;}';4'"f,0-2;4"`;~((*;#"_1#;()4"u`;(#"7"-+(A&#,0+"2"$(',uL"/I"!R?!XWZI"
"

^e]r\]OL"t+:)T"\'40#;,4<"*#,A$'4"(2"-#(#@;2j++"t2(2"`:'/49"^#;27,45"_&#76.4#"2"/',4#,&#7'(,45"7<,2$4#75"#*';2.'"C'"J6*2$A"7"&'0'.="!I",7%0#75"76&49L"^#;27,45"C'-,45"-AC'A-"`;(#L"
!XWZI" "

^e]r\]OL"t+:)T"h'.'(C'"4(+=9"^&20'/'4"]2;'&"2"4#&IT"G6B2(9"(2$"\+027#AI"G6B2(9"(2$"\+027#A"!XW!L"e(T"G984#7,4<",1#;()4L";#/I"nL"^JO"`;(#i_f4O"G984#7L"_&274#7"A"`;(2"!XW L",I"HWHiHWUI"
"

 
  



ZZ"
"

Tabulka  . 12 
D:2.;/B$MC&12$/&$:0/N5?5/%B%>$

^@;I"m#-68"`A;,)4T"Y/2,0"(2",'-+(6:+"ug+((#,0"_060()=#",#A$A"2"Y&#=2"^_"*:+"*#&+0+.45"*';C'4A.+u"P!XI"WXI"!XWZL"a;2=2Q","*:),*%74'-T""#$#%$#!&'()*!+#(#%,-(.!/%'0*%12*%3!4!5'*615(7!5218!
9,),(. "

"
^@;I"m#-68"`A;,)4T"Y/2,0"(2"4#&#47+A"ug',4#,&#7'(,45"7%C'N,07)"7"VXI"2"RXI"&'0'.="!XI",0#&'0)u"P!UI"WWI"!XWZL"a;2=2Q","*:),*%74'-T":'%;3!8!6#50'5-'8#(50<;!8=>#?528.!8!@A !1!BA !-#2#CD "

"^@;I"\A1#8"]#4'8T"Y/2,0"(2"4#(j';'(.+"ug+((#,0"/',4#,&#7'(,4<.=",*;27#$2>,4<.=",&AB+'1"7"h24Y,4A"7";#4#.="WS ZiWSRS?eeeu"PHXISI"d"!IWXI!XWZL"`;20+,&272Q","*:),*%74'-T"E*%7%!&%1(C'*>50<!
21F(<!5-*G93!H1(!I1$#0!1!F#D'!6J(('52!8!K#50'5-'8#(50*!1!"10'*50* "

"
^@;I"^+;#,&27"\2.4#T"Y/2,0"(2"4#(j';'(.+"ug',45L",&#7'(,45"2"/',4#,&#7'(,45"$%>+(9"!XI",0#&'0)u"PHWI"HI"d"WI" I"!XWZL"o;2$'."];6&#75Q","*:),*%74'-T"L%'9-#;12J01!>1;=52(1('52J!%#/12%J1(2M "

"
^@;I"^+;#,&27"\2.4#T"Y/2,0"(2"4#(j';'(.+"u^'$C+",#.+6&(9-"2"*#&+0+.4<-";2$+42&+C-#-"WSWRdWSHS"PHI"d" I"UI"!XWZL"`;20+,&272Q","*:),*%74'-T""#/12%J1(2J!8!/152J!%1)J01-J5;* "

"`.OI"]20':+(2"^#09/4#76L"`.OI"e;'(2"o#-#&#76T"Y/2,0"(2"4#(j';'(.+"uZXI"&502"7"#.=;2(%",060()"=;2(+.'u"PWRI"d"WSI"WWI"!XWZL"`;(#Q","*:),*%74'-T"E';/-#N(.!%#521*%'8,(.!;1/3!>!&'()*!O !
9%JP,)3!L'D%1(J6(.!52%,G#!Q('F;' "

"^@;I"oA1';0"f($;2T"Y/2,0"(2"4#(j';'(.+"ug+((#,0"/',4#,&#7'(,4<.=",*;27#$2>,4<.=",&AB+'1"7"h24Y,4A"7";#4#.="WS ZiWSRS?eeeu"PHXI"SI"d"!I"WXI"!XWZL"`;20+,&272Q","*:),*%74'-T"KJ(('52!I.)#?50<!
%#>J)#(2*%3!6#50'5-'8#(50<!%'>8=)03!8!RA !-#2#CD "

"`.I"^2;0+("a;2B64T"Y/2,0"(2"4#(j';'(.+"uZXI"&502"7"#.=;2(%",060()"=;2(+.'u"PWRI"d"WSI"WWI"!XWZL"`;(#Q","*:),*%74'-T"S>8 !581>0'8,!1P#()1!T2,2(.!9#>/#6('52J!8#!8>21D*!0!'CD%1(=!52,2(.!D%1(JC#I"

"`.I"^2;0+("a;2B64T"c/2,0"(2"4#(j';'(.+"uOA,"$'("z+j0,.=;w(4'("$',"]#--A(+,-A,u"P!RI"d"HXI" I"!XWZL"`';&)(Q","*:),*%74'-T"UCC#55!2'!&'()5!'&!2D#!U%CDJ8#5!'&!2D#!T#C*%J23!T#%8JC#5V!1%CDJ81-!
/%'C#55J(P!1()!%#5#1%CD!'/2J'(5!2'!;J('%J23!J55*#5 "

"`.I"^2;0+("a;2B64T"c/2,0"(2"4#(j';'(.+"u^#B(#,0+"79AB+0)"7#>'(,45"=+,0#;+'"7"*:)*;27%"7#>'(,4<.="*;#j',+#(6&3u"PHI"d" I"UI"!XWZL"`;(#Q","*:),*%74'-T"W8'F.!28,X!')9'F#!8#!&'()#CD!U%CDJ8*!
9#>/#6('52(.CD!5-'G#0 "

"^@;I"m#-68"_&27)4T"Y/2,0"(2"4#(j';'(.+"uZXI"&502"7"#.=;2(%",060()"=;2(+.'u"PWRI"d"WSI"WWI"!XWZL"`;(#Q","*:),*%74'-T"Y%P1(J>16(.!878'F!ZR !9%JP,)3!LT!8!/%8(.!/'-'8J(=!RA !-#2 "

"^@;I"e(@I"a27'&"G2(%4L"a=EIT"Y/2,0"(2"4#(j';'(.+"uZXI"&502"7"#.=;2(%",060()"=;2(+.'u"PWRI"d"WSI"WWI"!XWZL"`;(#Q","*:),*%74'-T"E!'%P1(J>16(.;!>;=(,;!8!L'D%1(J6(.!52%,GJ!8!/'-'8J(=!RA !-#2 "

"^@;I"e(@I"a27'&"G2(%4L"a=EIT"Y/2,0"(2"4#(j';'(.+"u`;6(2"4'",7#1#$%"i"m#;"CA;"q;'+='+0u"P!XI"WWI"!XWZL"f_"a2-%lL"^+4A&#7Q","*:),*%74'-T"H10!83/1)1-1!G#-#>(,!'/'(1 "

" 
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Tabulka  . 13 
OP:=?G5$

7'$#A.)"*;#=&)$49" $20A-" -),0#" *#*+,"

"

^@;I"n'(+'"a'()B4#76"

! I" I"!XWZ" `;2()4" [K4A;C'",0A$'(03"z9-(6C+2"J&)("i"\',()"/07;l"

"!HI"SI"!XWZ" `;2()4" _0A$'(0+"z9-(6C+2"`;(#i�'/4#7+.'L"*I#I"

"W!I"RI"!XWZ" `;2()4" J2-%,0(2(.+"A4;2>+(,45=#"2;.=+7A"_'.A;+09",';7+.'"#j"r4;2+('"

"

a=E;I"t+042"`)&4#76"

WVI"!I"!XWZ" _+}+'.#72" _0A$'(0+"C2=;2(+/()",06B'"4A;CA"_02&+(+,-"+("[2,0';("[A;#*'"d"r(+7';,+09"_0A$+',"O1;#2$"D#(,#;0+A-"d"2(@&+.49"

"!UI"!I"!XWZ" _0;A=2" _0A$'(0+"�2&$#;j,45"84#&9"a:)1;2-""

" I"HI"!XWZ" _0;A=2" E'&'@2.'"-2�2;,45"D#--+0''"#j"b20+#(2&"h'-'-1;2(.'"Pb'-C'0+"[-&54'C'0"`+C#00,6@2Q"d"2(@&+.49"

"SI"HI"!XWZ" _0;A=2" _0A$'(0+"O(@&#iO-';+.2("r(+7';,+09"d"2(@&+.49"

"WXI"HI"!XWZ" _+}+'.#72" ]A16(80)"240+7+,05"PC*;#,0:'$4#76(#"*:',"(2$2.+"g&#7%4"7"0),(+Q"

"HXI"HI!"XWZ" _0;A=2" _0A$'(0+"\+0';6;()"242$'-+'""

"!I" I"!XWZ" _0;A=2" _0A$'(0+"q24A&09"=A-2(+0().=",0A$+)"#1#;A"f;6&()"=+,0#;+'"d"_#A$#15"$%>+(9"

"WZI" I"!XWZ" _+}+'.#72" G)0%C#75",0A$'(0,45",#A0%B'"[A,0#;9"

"!VI" I"!XWZ" _+}+'.#72" _0:'$()"#$1#;(5"84#&9"2"_0:'$()=#"#$1#;(5=#"A/+&+80%"_g^_E"p20'."d"_+}+'.#72"
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Tabulka  . 13 – pokra ování  
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