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I. PODMÍNKY ARCHIVU

Plánování činnosti Státního oblastního archivu v Praze stále výrazně ovlivňuje vývoj 
pandemické situace a to zejména na úseku pořádání přednášek, konferencí, seminářů, exkurzí 
a výstav, dále také v oblasti předarchivní péče a využívání archiválií. V maximální míře je 
plánováno využívání moderních komunikačních technologií. 

V oblasti rekonstrukcí je plánována v SOkA Kutná Hora rekonstrukce kotelny a 
opravy vzduchotechniky. Dále ve druhé polovině tohoto roku bude zahájena příprava nákupu 
vybavení pro restaurátorskou dílnu, která bude realizována v roce 2023. Pro SOkA Kladno – 
byla ukončena 1. fáze projektové dokumentace na výstavbu nového archivu, v prvním pololetí 
roku 2022 by mělo proběhnout územní řízení. SOKA Kolín – rekonstrukce půdy v roce 2023, 
v ve druhé polovině letošního roku budou zahájeny přípravy rekonstrukce – zahájení přípravy 
výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace. V SOkA Nymburk má dojít k 
rekonstrukci garáže v Lysé nad Labem na depozitář. V současné době bude probíhat výběrové 
řízení na dodavatele projektové dokumentace a následně v případě dostatku finančních 
prostředků také realizaci adaptace garáže na depozitář. SOkA Nymburk byl dále začleněn do 
dotačního programu ELENA. V případě schválení záměru snížení energetické náročnosti 
budovy rekonstrukcí stávající topné soustavy budou zahájeny projektové přípravy. Pro SOkA 
Příbram, která je již několik let v havarijním stavu, budeme usilovat o získání investičních 
prostředků na zahájení projektové dokumentace. V roce 2022 budou zpracovány podklady 
týkající se výměny oken a schodiště v SOkA Rakovník – SOkA Rakovník byl začleněn do 
dotaćního programu ELENA. V případě schválení záměru snížení energetické náročnosti 
budovy výměnou oken budou zahájeny projektové přípravy.

II.   CELKOVÉ   MNOŽSTVÍ  ARCHIVÁLIÍ   V ZÁKLADNÍ  EVIDENCI  NAD

Evidence NAD v programu PEvA bude vedena průběžně, především v souvislosti s 
přírůstky získanými ve skartačním a mimoskartačním řízení a v souvislosti se zpracováním 
fondů, případně revizí fondů. Zároveň je plánována průběžná aktualizace údajů u druhotné 
evidence NAD pro archiválie uložené v kulturních institucích Rok 2022 bude náročný pro 
všechny operátory i lokální správce IS PEvA II, kvůli proškolení s a práci s programem CAM. 
Plánuje se suprvize PEvA v jednotlivých odděleních, kontrola evidenčních listů NAD, 
doplňování databáze archivních pomůcek SOA v Praze v PEvA. V plánu je také supevize IS 
PEvA II pro dohlížené specializované archivy.
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III.   VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 
III. 1.   Spisová služba a předarchivní péče

I. oddělení

Dohled nad spisovnami:  Městský soud v Praze, obvodní soudy v Praze, Krajský soud 
v Praze, Krajské státní zastupitelství, Městské státní zastupitelství, obvodní státní 
zastupitelství, Finanční úřady, Česká obchodní inspekce, Inspektoráty práce, Správa 
sociálního zabezpečení, Úřad práce, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Probační a mediační služba, Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského.
Spolupráce s původci při tvorbě spisových norem: vysoké školy na území hlavního města 
Prahy, soukromé školy na území hlavního města Prahy – základní školy, střední školy, vyšší 
odborné školy.
Výběr archiválií ve skartačním řízení: Hygienická stanice hlavního města Prahy, Krajská 
hygienická stanice Středočeského kraje, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, 
Hasičský záchranný sbor Hlavního města Prahy, vysoké školy na území hlavního města 
Prahy, soukromé školy na území hlavního města Prahy - základní školy, střední školy, vyšší 
odborné školy, zdravotníci, Městský soud v Praze, obvodní soudy v Praze, Krajský soud 
v Praze, Krajský úřad Středočeského kraje, Finanční úřady, Česká obchodní inspekce, 
Inspektoráty práce, Správa sociálního zabezpečení, Úřad práce, Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Probační a mediační služba, Obvodní báňský úřad pro území Hlavního 
města Prahy a kraje Středočeského, Celní úřady, Krajská správa a údržba silnic. 
Výběr archiválií mimo skartační řízení: spolky, nadace.
Přejímání archiválií od původců: Hygienická stanice hlavního města Prahy, Krajská 
hygienická stanice Středočeského kraje, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, 
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, soukromé školy na území hlavního města 
Prahy - základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, vysoké školy na území hlavního 
města Prahy, Městský soud v Praze, obvodní soudy v Praze, Krajský soud v Praze, Krajský 
úřad Středočeského Kraje, Finanční úřady, Česká obchodní inspekce, Inspektoráty práce, 
Správa sociálního zabezpečení, Úřad práce, Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Probační a mediační služba, Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města 
Prahy a kraje Středočeského, Regionální rada regionu soudržnosti – Střední Čechy, Celní 
úřady.

II. oddělení

Dohled nad spisovnami: dle aktuální potřeby zejména v souvislosti s uložením matričních 
knih. 
Spolupráce s původci při tvorbě spisových norem: dle potřeby.
Výběr archiválií ve skartačním řízení: běžná skartační řízení na základě skartačních návrhů 
původců (očekává se mj. pokračování rozsáhlejších skartací na Státním pozemkovém úřadu – 
dokumenty někdejšího Pozemkového fondu; rozsáhlé průběžné přejímání matričních knih 
z matričních úřadů (v případě přijetí novelizace matričního zákona a změn skartačních lhůt u 
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matrik zemřelých a oddaných budou přejímky rozsáhlejší). První elektronická skartace pro 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. 
Výběr archiválií mimo skartační řízení: dle potřeby – různé akvizice během roku (koupě, dary 
atp.), rozsáhlé mimo skartační řízení u Českého svazu včelařů.
 

III. oddělení

Dohled nad spisovnami: konzultace s komerčními spisovnami.
Výběry archiválií ve skartačním řízení: budou nadále probíhat jak v analogové, tak 
elektronické podobě. Elektronická skartační řízení přes Národní archivní portál se týkají 
většiny veřejnoprávních původců v péči III. oddělení. Analogová skartační řízení budou 
probíhat u veřejnoprávních původců se spisovou službou v papírové podobě a u 
soukromoprávních původců podle § 7 odst. 2 zákona o archivnictví. 
Oddělení posuzuje ve skartačním řízení dokumenty vzešlé z činnosti jednotlivých oddělení 
SOA v Praze. V plánu je provést cca 700 skartačních řízení.
Výběr archiválií v mimo skartačním řízení: v souvislosti s rušením původců podle §11 odst. 2 
zákona o archivnictví mají původci povinnost žádat o výběr archiválií mimo skartační řízení. 
Výběr archiválií mimo skartační řízení při rušení původce bude tvořit většinu případů 
řešených III. oddělením. Počet mimo skartačních řízení u nalezených dokumentů bývá 
minimální. V plánu je provést cca 1600 mimo skartačních řízení a 100 projednání a vydání 
stanovisek. 
Budou dokončeny přejímky od: Agrobanka, a.s. v likvidaci, IČ 00411850, KOH-I-NOOR a.s., 
IČ 15891780, Odborový svaz KOVO ZO-KOH-I-NOOR, A.S., Odborné učiliště státních 
pracovních záloh KOH-I-NOOR, Profesionální investiční fond Garance, akciová společnost v 
likvidaci, IČ 45245070.
Koncese vedení spisovny: Oddělení posuzuje způsobilost k provozování živnosti vedení 
spisovny, a to s ohledem na personální a materiálně technické vybavení žadatelů dle 
podmínek stanovených zákonem o archivnictví. v plánu je posoudit dvě koncese. 

VIII. oddělení

V rámci metodické činnosti v oblasti předarchivní péče jsou plánovány činnosti v oblasti 
MOPED, prezentace a školení Národního archivního portálu pro zaměstnance i původce, 
konzultace, tvorba metodiky k vybraným úsekům spisové služby.

SOkA Benešov

Dohled nad spisovnami: dohled nad spisovnami je plánován celkem u 30 veřejnoprávních 
původců (přesunuto z roku 2021): 2 městyse (Křivsoudov, Maršovice), 28 obcí (Blažejovice, 
Bukovany, Červený Újezd, Čtyřkoly, Drahňovice, Dunice, Chmelná, Keblov, Kladruby, 
Kozmice, Krhanice, Krňany, Křečovice, Lešany, Miličín, Miřetice, Ostředek, Poříčí nad 
Sázavou, Psáře, Rataje, Ratměřice, Snět, Struhařov, Studený, Šetějovice, Tomice u Dolních 
Kralovic, Václavice, Vranov). 
Spolupráce s původci při tvorbě spisových norem: dle potřeby.
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Výběr archiválií ve skartačním řízení: dle potřeby; větší skartační řízení není plánováno.
Výběr archiválií mimo skartační řízení: dle potřeby se zvláštním zřetelem na předávání 
obecních i jiných kronik do archivu.
Přejímání archiválií včetně manipulačních prací: dle potřeby s ohledem na přírůstky a nutné 
manipulační práce v rámci třídění archiválií a přesunů archiválií v rámci depozitářů.

SOkA Beroun

Dohled nad spisovnami: obec Lážovice, školy - gymnázium Beroun, gymnázium Hořovice, 
obchodní akademie Berou, SOŠ Beroun, SOŠ Hořovice, střední zdravotnická škola Beroun, 
manažerská akademie Beroun, střední a základní (speciální) škola Beroun, podniky – Cembrit 
Beroun, Bilstein CEE Králův Dvůr, Saint-Gobain PAM Králův Dvůr, KD Foundry Králův 
Dvůr, KD Trans Králův Dvůr, Energo KD Králův Dvůr, Kešner Králův Dvůr, Agropodnik 
Beroun, Českomoravský cement, PAI Beroun, Cembrit Beroun, Saint-Gobain Hořovice, 
Mandík Hostomice.
Spolupráce s původci při tvorbě spisových norem: dle potřeby.
Výběr archiválií ve skartačním řízení: počítá se přibližně s 30 skartačními řízeními, především 
u státních úřadů, samosprávných úřadů a škol.
Výběr archiválií mimo skartační řízení: dle potřeby se zvláštním zřetelem na předávání 
obecních i jiných kronik do archivu.

SOkA Kladno

Dohled nad spisovnami původců: je realizován zpravidla současně s archivní prohlídkou 
v rámci skartačního řízení, ev. v souvislosti s metodickou návštěvou. V roce 2022 
předpokládáme dohledy u cca 20 veřejnoprávních původců (organizační složky státu, 
příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem, obce, školy). 
Spolupráce s původci při tvorbě spisových norem: konzultace na vyžádání, anebo při detekci 
poruch ve vedení spisové služby během archivních dohlídek a skartačních řízení. Je 
odhadováno 20 posouzení spisových řádů za rok. 
Výběr archiválií ve skartačním řízení: bude probíhat flexibilně v návaznosti na požadavky a 
potřeby veřejnoprávních i soukromoprávních původců. Integrální součástí skartačních řízení 
budou i místní šetření se záměrem obeznámení se se stavem vedení spisové služby a 
fyzického uložení dokumentů. Orientační odhad počtu provedených skartačních řízení 
osciluje kolem čísla 60. 
Výběr archiválií formou mimo skartačního řízení: bude pouze v případě, že nebude možné 
realizovat řízení skartační. Takovým případem je např. dodatečné posouzení hodnoty 
dokumentů nalezených u původce během dohledu nad spisovnou nebo během skartačního 
řízení (dokumenty stojící mimo základní evidenci dokumentů původce). Výběr v mimo 
skartačním řízení bude rovněž aplikován v rámci posuzování dokumentů zanikajících 
soukromoprávních původců (společností v likvidaci). Pro r. 2022 je plánováno provedení cca 
50 mimo skartačních řízení u likvidovaných společností. 
Skartační řízení je plánováno u těchto původců: Statutární město Kladno (různé odbory 
magistrátu), město Slaný, obce Běloky, Jarpice, Koleč, Plchov, Podlešín, Neprobylice, 
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Neuměřice, Zvoleněves, Město Buštěhrad, Městys Zlonice; u školských zařízení Střední 
odborné učiliště a Praktická škola Kladno-Vrapice, Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. 
Šípka 187, Základní škola Otvovice, Základní škola Kladno, Brjanská 3078; u státních 
organizací OSSZ Kladno, KÚSK KP Kladno, KÚSK KP Slaný, CÚSK ÚP Kladno, KHS SK 
Kladno; ostatní Divadla Kladno s.r.o.  
Přejímání archiválií od původců: bude vázán na výsledek výběru archiválií ve skartačním 
resp. mimo skartačním řízení. Počet přejímek je odhadován na 20 za rok.

SOkA Kolín

Dohled nad spisovnami: V souvislosti se skartačními řízeními či dle požadavků původců 
plánujeme dohlédací a metodickou činnost u původců dle Služebního předpisu 16/2018.
Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartačním řízení: prioritním úkolem bude plošná 
akvizice nedobytných kronik obcí okresu Kolín. Jedná se o celkem 65 původců. 
Předpokládáme proto významný nárůst agendy výběru archiválií ve skartačním i mimo 
skartačním řízení. 
Další činnosti plánované v této kapitole budou probíhat na základě požadavků původců.                           
Výběr archiválií ve skartačním řízení: s konkrétními přejímkami pak bude souviset rozsah 
manipulační prací a přesunů archiválií. Rozsáhlejší skartační řízení jak analogová, tak z 
elektronických systémů spisové služby nebyla k datu vyhotovení plánu hlášena. Jedinou 
výjimku představuje Okresní soud Kolín, v jeho případě je plánováno skartační řízení 
dokumentů z let 1964-2009, zatím nespecifikovaného rozsahu. V souvislosti se skartačními 
řízeními či dle požadavků původců plánujeme dohlédací a metodickou činnost u původců dle 
Služebního předpisu 16/2018. 

SOkA Kutná Hora

Dohled nad spisovnami: archiv plánuje zaměřit se na metodiku spisové služby u části 
obecních úřadů v obvodu své působnosti, zaměřenou též na vyřazování dokumentů a výběr 
archiválií ve skartačním řízení. Metodika bude probíhat podle epidemiologické situace buď 
prostřednictvím osobních návštěv, nebo korespondenčním způsobem. Celkem půjde zhruba o 
20 veřejnoprávních původců, především z řad menších obecních úřadů. Průběžný dohled nad 
spisovnami je plánován rovněž při skartačním řízení s dalšími veřejnoprávními původci. U 
významných veřejnoprávních původců, především u obou obcí s rozšířenou působností 
(Kutná Hora, Čáslav) metodická činnost archivu je prováděna průběžně, zejména v souvislosti 
s elektronickým skartačním řízením, které u obou původců probíhá několikrát ročně.
Spolupráce s původci při tvorbě spisových norem: bude probíhat v rámci výše uvedené 
činnosti především u menších obecních úřadů.
Výběr archiválií ve skartačním řízení: Je plánován přibližně u 50 veřejnoprávních původců – 
především obecní úřady, školy, pověřené městské úřady, státní instituce; dále přibližně u 10 
soukromoprávních původců v závislosti na počtu přijatých skartačních návrhů. V případě 
soukromoprávních původců jde obvykle o komerční spisovny, které vyřazují uložené 
písemnosti podnikatelských subjektů. Rozsáhlejší skartační řízení bude probíhat v závislosti 
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na epidemiologické situaci u Okresního státního zastupitelství Kutná Hora (plánováno 
přibližně 27 bm).
Výběr archiválií mimo skartační řízení: probíhá obvykle na základě iniciativy 
soukromoprávních původců. Podle situace v minulých letech očekáváme přibližně 10 výběrů 
– např. osobní pozůstalosti (dary), farní úřady, nákupy archiválií, likvidované firmy.

SOkA Mělník

Dohled nad spisovnami: dle potřeby.
Spolupráce s původci při tvorbě spisových norem: – dle potřeby a na vyžádání.
Výběr archiválií ve skartačním řízení: Základní škola Horní Počaply, ŽS Hostín u Vojkovic, 
ZŠ V. Havla Kralupy nad Vltavou, ZŠ a MŠ V. Třebízského, Kralupy nad Vltavou, ZŠ 
Komenského nám. Kralupy nad Vltavou, ZŠ Neratovice, ul. 28. října, ZŠ Ing. Plesingera-
Božinova, Neratovice, ZŠ Veltrusy, Městský úřad Neratovice, Obecní úřad (OÚ) Jeviněves, 
OÚ Křenek, OÚ Lhota, OÚ Nedomice, OÚ Záryby, e-skartační řízení – Městský úřad 
Kralupy nad Vltavou, Městský úřad Mělník, Městský úřad Neratovice.
Výběr archiválií mimo skartační řízení: dle potřeby.

SOkA Mladá Boleslav

Dohled nad spisovnami: v předarchivní péči je plánováno 26 dohlídek na spisovny obecních a 
městských úřadů a 10 dohlídek na spisovny škol a školských organizací. V souvislosti 
s novým stavebním zákonem č. 283/2021 Sb. bude nutné zaměřit pozornost na vedení spisové 
služby u stavebních úřadů působících při obecních a městských úřadech.
Výběr archiválií ve skartačním řízení: V roce 2022 můžeme očekávat skartační návrhy 
největších určených původců, kteří skartují s jednoroční periodicitou (Magistrát města Mladá 
Boleslav, Městský úřad Mnichovo Hradiště, Městský úřad Benátky n. J. a Bělá p. Bezdězem, 
Finanční úřad - ÚzP Mladá Boleslav, Celní úřad - ÚzP Kosmonosy, Úřad práce – KP Mladá 
Boleslav). S potřebnou rezervou je počítáno rovněž na přejímání těchto archiválií a 
manipulační práce s nimi. V roce 2022 počítáme s provedení dvaceti řádných a čtyř 
zkušebních eSkartací. 
Výběr archiválií formou mimo skartačního řízení: dále očekáváme přibližně 110 skartačních 
návrhů od soukromoprávních původců, které jsou archivu předávány převážně komerčními 
spisovnami nebo likvidátory. 
Přejímání archiválií od původců: archiv v roce 2022 převezme od Okresního soudu v Ml. 
Boleslavi rozsáhlý fond Státní notářství Mladá Boleslav (1964-1992) 70,00 bm. Dále je 
plánováno převzetí 1 300 ks kartonů odboru výstavby ONV Ml. Boleslav (1953-1990) a 
referátu výstavby a územního plánování Okresního úřadu Ml. Boleslav (1990-2002) od 
Magistrátu města Mladá Boleslav. V roce 2022 by měl archiv převzít všechny obecní kroniky 
uzavřené do roku 2000, které se nacházejí ještě na úřadech. Odhadem by se mělo jednat asi o 
6,00 bm.
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SOkA Nymburk

Bude proveden dohled nad spisovnami těchto úřadů: : ObÚ: Bříství, Dlouhopolsko, Hrubý 
Jeseník, Chotěšice, Semice, Úmyslovice, Vrbice, Žehuň. Základní školy: ZŠ Běrunice, Žehuň; 
Poděbrady-ZŠ při léčebně Dr. L. Filipa, ZŠ V. Havla; Nymburk-Dětský domov-Praktická 
škola, ZŠ a MŠ; Lysá n. L. SŠ oděvního a grafického designu; Poděbrady – Hotelová škola, 
Gymnázium Jiřího z Poděbrad, SOU společného stravování, SZŠ a SOU.
Spolupráce s původci při tvorbě spisových norem: bude probíhat v obcích průběžně na 
základě kontroly ze strany archivu a zaslaných dokumentů ze strany původců. Bude 
prověřeno plnění zjištěných nedostatků z archivních dohlídek.
Výběr archiválií ve skartačním řízení: bude provedeno analogové skartační řízení u obecních 
úřadů, které prováděly poslední skartační řízení před 5 lety: ObÚ Bříství, Dlouhopolsko, 
Dymokury, Hrubý Jeseník, Chotěšice, Jiřice, Jizbice, Libice n. Cidlinou, Mcely, Opolany, 
Ostrá, Semice, Sloveč, Sokoleč, Stratov, Úmyslovice, Vlkov pod Oškobrhem, Vrbice, 
Všechlapy, Záhornice, Žehuň. Dále bude pokračovat skartační řízení v Nemocnici Nymburk. 
Budou dokončena analogová skartační řízení započatá v roce 2021: ObÚ Bobnice, Křinec, 
Oskořínek a Vestec. Budou dokončena započatá elektronická skartační řízení: Krajská 
hygienická stanice Nymburk, ObÚ Krchleby a další, která během roku vyplynou 
z připravenosti jednotlivých původců na tento typ skartačního řízení. 
Bude provedeno skartační řízení u okresních institucí, které provádějí pravidelně skartační 
řízení jedenkrát za rok 
Výběr archiválií formou mimo skartačního řízení: bude prováděn výběr u soukromoprávních 
původců podle předložených návrhů.

SOkA Praha-venkov

Dohled nad spisovnami: dle potřeby, u původců s povinností vedení spisové služby. 
Poskytování konzultací.
Výběr archiválií ve skartačním řízení: probíhá na základě skartačního návrhu původce. Archiv 
v některých případech aktivně vyzývá původce k provedení skartačního řízení. Děje se tak na 
základě průběžných dohlídek nad spisovou službou původců, kontrol, odborných konzultací 
nebo v případě, kdy původce dlouhodobě nepředává do archivu dokumenty archivní hodnoty. 
Počet předpokládaných skartačních řízení se s ohledem na trvající špatnou epidemickou 
situaci v ČR obtížně odhaduje. Za normální situace bychom předpokládali u obou archivů cca 
100–150 skartačních řízení. 
Výběr archiválií mimo skartační řízení: se obvykle provádí na žádost či nabídku původce 
nebo vlastníka dokumentu. Je-li předávajícím subjektem soukromoprávní osoba, archiv 
uzavírá darovací nebo kupní smlouvu. Analogicky k předchozímu období lze očekávat cca 
10-15 protokolů. Archiv dále na žádost likvidátorů projednává zabezpečení dokumentů 
zanikajících obchodních společností a v rámci této agendy rovněž vyhotovuje protokoly o 
výběru archiválií mimo skartační řízení. Jde o značně zatěžující činnost, množství nabízených 
dokumentů s hodnotou archiválie je minimální. Analogicky k předchozímu období lze 
očekávat 150-200 takových projednání.
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Přejímání archiválií od původců: Při výběru archiválií je prováděna očista, základní třídění, 
popis a uložení v archivních obalech. Na začátku roku 2022 dojde ke sloučení evidencí 
dřívějších okresních archivů pro Prahu-západ a Prahu-východ do jediné databáze pro Prahu-
venkov. Vedení průběžné evidence se věnuje jeden pracovník, v plánu je vyškolení druhého 
pracovníka jako zálohy. V plánu pro rok 2022 je též optimalizace vedení kmenových spisů, a 
to zejména u okresu Praha-východ.    

SOkA Příbram

Dohled nad spisovnami: archiv bude poskytovat metodickou pomoc původcům spadajícím 
pod metodický dohled SOkA Příbram na úseku spisové služby a spolupracovat s původci (cca 
15) při tvorbě a aktualizaci spisových norem (spisových a skartačních řádů) a při zavádění a 
aktualizaci elektronické spisové služby. 
Předarchivní péče u původců bude zajišťována u původců, kteří o ni požádají, a u těch 
původců, kde se tato péče ukazuje vzhledem k výsledkům generální inventury jako naléhavá. 
V roce 2022 bude pokračovat cílený výběr obecních úřadů, které v posledních letech 
neprováděly skartační řízení z prostorových, personálních a jiných důvodů. 
Výběr archiválií ve skartačním řízení: v rámci skartačního řízení bude archiv poskytovat 
metodickou pomoc týkající se spisoven ohledně jejich technických parametrů, požární 
bezpečnosti a uložení dokumentů u původců - plánováno u 20 veřejnoprávních a 
soukromoprávních původců. Bude vyhotoveno 80 protokolů pro veřejnoprávní a 
soukromoprávní původce. Při přípravě skartačního řízení bude archiv poskytovat metodickou 
pomoc při přípravě návrhu na převzetí dokumentů.
Výběr archiválií mimo skartační řízení: bude projednáváno zabezpečení dokumentů cca 10 
zanikajících původců.Výběr bude probíhat po dohodě s vlastníky archiválií, obvykle probíhá 
několik mimo skartačních řízení ročně.
Přejímání archiválií od původců: archiválie budou přejímány a následně budou prováděny 
manipulační práce.

SOkA Rakovník

Dohled nad spisovnami: archiv plánuje 38 dohlídek a revize spisoven institucí samosprávy, 
státní správy, školských zařízení, společenských organizací a podnikatelských subjektů 
(obecní úřady – Břežany, Hřebečníky, Kněževes, Kozojedy, Kounov, Krakov, Krakovec, 
Krupá, Křivoklát, Lašovice, Malinová, Přerubenice, Přílepy, Pustověty, Řeřichy, Skryje, 
Srbeč, Václavy, městyse Pavlíkov a Mšec, městské úřady Jesenice, Rakovník a Nové 
Strašecí), základní školy – ZŠ a MŠ Kolešovice, ZŠ a MŠ Zbečno, ZŠ a MŠ Křivoklát, ZŠ a 
MŠ Pavlíkov, ZŠ a MŠ Jesenice, 1. ZŠ Rakovník, 2. ZŠ Rakovník, 3. ZŠ Rakovník, ZŠ a MŠ 
Mutějovice, ZUŠ Rakovník, ZUŠ Nové Strašecí, Gymnázium J. A. Komenského Nové 
Strašecí, CRC Technik, s.r.o. Rakovník, Eberspächer spol. s.r.o. Rakovník a Rakotrans CZ 
s.r.o. Rakovník).
Spolupráce s původci při tvorbě spisových norem: na požádání budou archivem poskytovány 
metodické konzultace u obecních úřadů a samosprávných úřadů a všech typů škol.                                           
Stávajícím a novým zaměstnancům spisoven těchto subjektů dle potřeb poskytne archiv 
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proškolení a informace dle nové legislativní úpravy zaměřené na vlastní spisovou službu, 
funkci archivu, vyřazování dokumentů při skartačním řízení a ukládání archiválií s trvalou 
dokumentární hodnotou do okresního archivu. Konzultovány budou i případné dotazy 
související s AZ a vyhláškou o podrobnostech výkonu spisové služby včetně e-skartace.
Metodická pomoc bude rovněž zajištěna ze strany archivu všem spisovnám, které o 
konzultace požádají. 
Předběžně o tuto pomoc na rok 2022 požádal Okresní soud Rakovník a příspěvkové 
organizace zřízené SK – Střední škola, základní škola a mateřská škola Rakovník, p. o. 
Dětský domov a školní jídelna Nové Strašecí, p. o. Střední odborné učiliště Nové Strašecí p. 
o. a Domov Krajánek Jesenice, p. o.
Výběr archiválií ve skartačním řízení: archiv počítá v průběhu roku se skartačními řízeními u 
institucí působících v těchto oblastech – státní správa a samospráva, školství, kultura, sport, 
zdravotnictví, justice.
Výběr archiválií mimo skartační řízení: uplynulé roky potvrzují vzestupnou tendenci u 
materiálů přijatých mimo skartační řízení.  
Přejímání archiválií od původců: archiv zajistí případná převzetí archiválií zaniklých 
soukromoprávních původců. Realizovány budou rovněž případné nabídky vlastníků 
dokumentů poskytnuté archivu darem nebo ke koupi a nalezených dokumentů. Převzaty 
budou materiály fy František Otta Rakovník, nepřevzaté v roce 2021 z důvodu koronavirové 
situace.

VI. oddělení

V rámci péče o fyzický stav archiválií plánuje VI. oddělení mechanickou očistu znečištěných 
archiválií vysavačem s protiplísňovým filtrem, především těch, které byly dezinfikovány ve 
sterilizační lince. VI. oddělení se bude podílet také na přebalování archiválií do vhodných 
kartonů. Mělo by se jednat především o archiválie, které se budou stěhovat, z depozitáře 
Poboří do Kutné Hory, ale také o vybrané fondy II. a III. oddělení. Manipulační práce budou 
souviset s hromadnou dezinfekcí archiválií a s digitalizací.

III.2.  Kontroly 
III.2.1. Kontrolní činnost spisové služby

Podle zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, bude 
provedena kontrola dodržování povinností původců na úseku archivnictví a spisové služby 
následujících subjektů:

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha - Pobočka Beroun, Pod Hájem 
324, Králův Dvůr 26701

Obec Předboj, Hlavní 18, Předboj, 250 72 Kojetice

Obec Mukařov, Příčná 11, 251 62 Mukařov



11

Obec Lichoceves, 252 64  Lichoceves 20

Obec Domousnice, Domousnice 19, 294 48 Domousnice

Město Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly

Obec Sulice, Sulická č. p. 155, 251 68 Sulice

Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim 

Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem

Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav

Středočeský inspektorát české školní inspekce, Arabská 683, 160 66 Praha 6

Obvodní soud pro Prahu 10, 28. pluku 1533, 100 00 Praha 10 – Vršovice

Okresní soud Praha-západ, Karmelitská 377, 118 15 Praha 1 - Malá Strana

Povodí Vltavy, s. p., Grafická 429, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Vlastivědné muzeum ve Slaném, Masarykovo nám. 159, 274 01 Slaný

Městské divadlo Kolín, Smetanova 557, 280 02 Kolín

Plánované kontroly budou provedeny podle možností s ohledem na aktuální 
epidemiologickou situaci. 
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III.3.   Zpracování archiválií  

III.3. a) Dokončené soubory

SOA V PRAZE strana 1

70,00 172,45
6,24 11,47

0,35 0,35
7,68 7,68
5,97 5,97
7,00 7,00

Velkostatek D. Kralovice, 1643-1949 - dod. 0,26 0,26
Velkostatek Konárovice, 1777-1947-dodatek 1,55 1,55

4,28 4,28
0,15 0,15

0,09 0,09
0,10 0,10
0,28 0,28
0,30 0,30
0,55 0,55
6,62 6,62
3,66 3,66
0,68 0,68

1,10 1,10
1,10 1,10
1,76 1,76
3,61 3,61
0,69 0,69
0,24 0,24
2,99 2,99
1,84 1,84
3,22 3,22
1,21 1,21
3,38 3,38

136,90 0,00 0 0 244,58

Šrůta Josef OF, 1898-1975

Okresní spořitelna a záložna Beroun 1948 - 1953
Sbírka fotografií Berounsko [1890] - [2000]

CELKEM - strana 1

Místní národní výbor Hředle 1945 - 1990
Místní národní výbor Drozdov-dodatky 1958 - 1992
Konzumní a úsporný spolek Beroun 1910 - 1925
Základní škola Všeradice 1869 - 1953
Národní škola Vysoký Újezd 1869 - 1953

Občanská záložna Vlašim 1858-1949
Městská spořitelna Benešov 1886-1954

Městská spořitelna Beroun 1903 - 1948

Městská spořitelna Neveklov 1902-1952

SOkA Beroun
Archiv obce Hostim 1850 - 1945
Místní národní výbor Hostim 1945 - 1976
Archiv obce Hředle 1850 - 1945

Zkatalog. 
evidenčních 

jednotek

II.oddělení
OF L.Pokorný -os.fond 1915-2000

Zpracováno 
bm za rok

Zrejstříkováno 
evidenčních 

jednotek

Finanční odbor SKNV 1949-1990

Počet 
katalog. 
záznamů

Celkový počet 
inventarizovaných 

bm souboru 
Název archivního souboru

I.oddělení

VŹ při MLS Praha 1945-1948

AO Broumovice 1867-1945

SOkA Benešov
AO Blaženice 1865-1945
AO Blažim 1895-1945
AO Bolina 1850-1945
AO Bořeňovice 1889-1945

Velkostetk Liteň 1711-1950 - dodatek
Ukrajinský emigrant-os.fond 1752-1943

ZT Holding a.s. 1991-2020

Švestka Karel OF, 1899-1977
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0,18 0,18
0,22 0,22
0,94 0,94
0,41 0,41
0,29 0,29
0,72 0,72

0,40 0,40
0,29 0,29
0,69 0,69
0,56 0,56
2,28 2,28
1,45 1,45
2,29 2,29

3,10 3,00
3,10 3,00
2,00 2,00
0,20

1,13 1,13
0,71 0,71
1,42 1,42
5,00 5,00
0,98 0,98
1,18 3,14
3,00 3,00
0,68 0,68
3,43 3,43
3,21 3,21

39,86 0,00 0 0 41,42
176,76 0,00 0 0 286,00CELKEM

Národní škola Dřínov 1870-1979
AM Kostelec nad Labem 1328-1945
Národní škola Kokořín 1903-1964

Archiv obce Byšice 1609-1945

CELKEM - strana 2

Národní škola Minice 1830-1962

SOkA Mělník
Archiv obce Hořín 1850-1945 
Národní škola Kanina 1901-1956
Národní škola Liblice 1876-1978
MNV Úžice 1945-1990
AO Hostín u Vojkovic 1856-1945

SOkA Kutná Hora
MNV Rašovice 1945-1990
MNV Úžice 1945-1990
JZD Vlkaneč 1952-1976
Toman Hugo, JUDr. 1838-1898

AO Nunčice 1864-1945
MNV Dobřichov  1926-1990
MNV Hradové Střimelice 1943-1963
JZD Libenice 1952-1973

SOkA Kolín
AO Miškovice 1883-1948
AO Němčice 1869-1949
AO Nová Ves II 1850-1945

JZD Makotřasy 1952-1965

Zkatalog. 
evidenčních 

jednotek

Počet 
katalog. 
záznamů

Celkový počet 
inventarizovaných 

bm souboru 

SOkA Kladno

Zrejstříkováno 
evidenčních 

jednotek

Místní školní rada Pozdeň 1873-1948

Název archivního souboru

DPREE Klobouky 1922-1948
AO Velká Dobrá 1891-1958
JZD Vinařice - Švermov 1950-1973
JZD Švermov 1951-1970

Zpracováno 
bm za rok
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2,31 2,31
1,33 1,33
1,10 1,10
2,61 2,61
3,31 3,31
6,94 6,94

26,94 26,94
0,62 0,62
4,42 4,42
5,54 5,54
2,54 2,54
1,76 1,76

10,40 10,40
1,16 1,16
1,73 1,73
5,55 5,55
1,32 1,32
2,07 2,07
0,15 0,15
3,33 3,33

1,56 1,56
12,90 12,90

0,24 0,24

2,30 2,30
18,21 18,21

4,20 4,20
0,87 0,87
0,62 0,62
0,45 0,45
0,22 0,22
0,35 0,35

127,05 0,00 0 0 127,05
303,81 0,00 0 0 413,05

SOkA Příbram

CELKEM - strana 3
CELKEM

OÚ Branov 1990-2008

SOkA Rakovník
MNV Velká Buková 1945-1990
MěNV Nové Strašecí 1945-1990
MěÚ Rakovník 1990-2014
Úřad Městyse Pavlíkov 1990-2005
OÚ Svojetín 1990-2005
OÚ Hřebečníky 1990-2004
OÚ Lašovice 1990-2000

AO Zvole 1841-1945

NŠ Orlické Zlákovice 1869-1958
AM Dobříš 1604-1958
Nešuta Bohuslav 1839-1952

MNV Řitka 1945-1990
AO Řitka 1850-1945
AO Hostivice 1850-1945

MNV Zbožíčko 1902-1991

SOkA Praha-venkov

AO Nedvězí 1840-1945
Barták Jan 1894-1941
MNV Dobřichovice 1945-1990

OSP Praha-východ 1960-1990

Obecná škola Stratov 1835-1976

SOkA Nymburk
MNV Milovice 1908-2000

MNV Kamenné Zboží 1945-1990
AO Dymokury 1706-1945

AO Kamenné Zboží 1705-1945

SOkA Mladá Boleslav
AO Katusice 1776-1945
AO Čachovice 1859-1941
NŠ Strážiště 1874-1981
Berní úřad Bělá pod Bezdězem 1856-1949

Zkatalog. 
evidenčních 

jednotek

Počet 
katalog. 
záznamů

Celkový počet 
inventarizovaných 

bm souboru 

Správa a údržba silnic Mn. Hradiště 1952-2010
OF J. Antoš, Benátky nad Jizerou 1930-1991

Název archivního souboru
Zpracováno 
bm za rok

Zrejstříkováno 
evidenčních 

jednotek



15

Rekapitulace

Název archivního souboru Zpracováno
 bm za rok

Zrejstříkováno 
evidenčních 

jednotek

Zkatalog. 
evidenčních 

jednotek

Počet 
katalog. 
záznamů

Celkový 
počet 

inventarizo
vaných bm 

souboru 

I.oddělení 76,24    183,92
II.oddělení 27,24    27,24
SOkA Benešov 12,28    12,28
SOkA Beroun 21,14    21,14
SOkA Kladno 2,76    2,76
SOkA Kolín 7,96    7,96
SOkA Kutná Hora 8,40    8,00
SOkA Mělník 20,74    22,70
SOkA Mladá Boleslav 17,60    17,60
SOkA Nymburk 41,82    41,82
SOkA Praha-venkov 25,71    25,71
SOkA Příbram 14,70    14,70
SOkA Rakovník 27,22    27,22
      
      
CELKEM 303,81 0,00 0 0 413,05
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III.3. b) Rozpracované soubory  

SOA V PRAZE strana 1

22,00 8,60
4,64 4,64

200,86 10,00
814,04 15,00 120

8,25 1,44

786,00 30,00
12,63 5,00

98,76 10,00

0,08 0,08
0,52 0,52
0,30 0,30
0,43 0,43
0,23 0,23
6,09 6,09
0,84 0,84
0,77 0,77
2,37 2,37
0,16 0,16
0,50 0,50
0,48 0,48
0,30 0,30
0,26 0,26
0,47 0,47
0,30 0,30
0,37 0,37
0,20 0,20
0,10 0,10
0,33 0,33
0,42 0,42
0,90 0,90

15,36
20,88
73,00

2 072,84 101,10 0 0 120

Spořitelna města Votic 1885-1948
ONV Benešov 1945-1992
organizační odbor
vnitřní odbor
zemědělský odbor

Všeobecná záložna Benešov 1913-1948

CELKEM - strana 1

ČtS Ostředek 1912-1945
ČtS Pyšely 1918-1945
ČtS Týnec nad Sázavou 1914-1945
ČtS Vlašim 1918-1945
Občanská záložna Benešov 1930-1944
Živnostenská záložna Benešov 1913-1948

MNV Radošovice 1945-1992
MNV Václavice 1945-1985
ČtS Postupice 1918-1945
ČtS Popovice 1919 - 1945
ČtS Petroupim 1925-1945
ČtS Načeradec 1945

AO Radošovice 1898-1945
AO Tatouňovice 1874-1945
AO Václavice 1864-1945
MNV Bystřice 1945-1988
MNV Ctiboř 1945-1990
MNV Čakov 1964-1990

III.oddělení
Československé automobily GŘ 1959-1989

SOkA Benešov
AO Ctiboř 1891-1945
AO Čakov 1850-1945

Okresní finanční ředitelství 1890 1936

II.oddělení
Sbírka listin k matričním knihám 1573-1949
RA Thurn-Taxis 1630-1945

I.oddělení
Literární akademie 1999-2015
OLÚ TRN Nová Ves pod Pleší 1910-1975
Krajský soud Mladá Boleslav 1850-1949
KSO Praha 1857-1949 - rejstřík

Název archivního souboru
Zkatalog. 

evidenčních 
jednotek

Počet 
katalog. 
záznamů

Zrejstříkováno 
evidenčních 

jednotek

Celkem
bm

souboru

Zpracováno 
bm

za rok
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56,58 5,00
27,18 5,00
35,58 5,00

175,45 3,00
14,00 3,00

5,94 0,05
230,53 1,00

0,68 0,68

0,25 0,25
0,35 0,35
0,36 0,36
6,48 4,32

122,00 9,20
74,00 1,00

555,00 2,00
76,00 5,00
68,00 7,00

12,00 0,12
35,63 0,48

Kriminální soud Mladá Boleslav 1601-1850 29,02 1,50
54,49 39,00

Sbírka soudobé dokumentace Mladá Boleslav 39,20 0,30

262,25 10,00
498,46 10,00

2 379,43 113,61 0 0 0
4 452,27 214,71 0 0 120

Zkatalog. 
evidenčních 

jednotek

Počet 
katalog. 
záznamů

Zrejstříkováno 
evidenčních 

jednotek
Název archivního souboru

Celkem
bm

souboru

Zpracováno 
bm

za rok

Okresní úřad Slaný 1850-1945
ONV Kladno I 
Okresní prokuratura Slaný 1949-1960

CELKEM - strana 2

SOkA Beroun
Buzuluk, s. p. Komárov 1945-1991
CEVA Beroun, S. p. 1949-1991
Pražská železářská, Králův Dvůr 1909-1945

SOkA Kladno

Okresní soud Slaný 1850-1959
Národní škola Třebusice 1932-[1977]

SOkA Kolín
AO Ohaře1901-1948
AO  Oleška 1877-1945
AO Opatovice 1881-1944
AM Kolín, manipulace C, 1850-1872

SOkA Kutná Hora
Archiv města Čáslav 1341-1945
Horní a mincovní fond KH 1401-1894
ONV Kutná Hora II 1960-1990
MěstNV Kutná Hora 1945-1990
MÚ Kutná Hora 1990-2019

SOkA Mělník
Sbírka fotografií Kralupy nad Vltavou 1870-1980
Sbírka soudobé dokumentace okresu Mělník 

MěNV Benátky nad Jizerou 1945-1990

Okresní úřad Poděbrady 1850-1945

SOkA Mladá Boleslav

CELKEM

ONV Nymburk 1945-1990

SOkA Nymburk
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Rekapitulace

Název archivního 
souboru

Celkem
bm

souboru

Zpracováno bm
za rok

Zkatalog. 
evidenčních 

jednotek

Počet 
katalog. 
záznamů

Zrejstříkováno 
evidenčních 

jednotek

I.oddělení 1 049,79 39,68  120
II.oddělení 798,63 35,00    
III.oddělení 98,76 10,00    
SOkA Benešov 125,66 16,42    
SOkA Beroun 119,34 15    
SOkA Kladno 426,60 7,73    
SOkA Kolín 7,44 5,28    
SOkA Kutná Hora 895,00 24,20    
SOkA Mělník 47,63 0,60    
SOkA Mladá Boleslav 122,71 40,80    
SOkA Nymburk 760,71 20,00    
SOkA Praha-venkov 39,03 13,00    
SOkA Příbram 468,16 36,20    
SOkA Rakovník 465,59 5,32    
      
      
CELKEM 5 425,05 269,23 0 0 120

32,58 10,00
6,45 3,00

438,07 30,00
25,89 2,00

4,20 4,20

460,59 5,12

5,00 0,20

972,78 54,52 0 0 0
5 425,05 269,23 0 0 120

Zkatalog. 
evidenčních 

jednotek

Počet 
katalog. 
záznamů

Zrejstříkováno 
evidenčních 

jednotek
Název archivního souboru

Celkem
bm

souboru

Zpracováno 
bm

za rok

ONV Rakovník 1960-1990

Sbírka soudobé dokumetace

SOkA Praha-venkov
AM Čelákovice 1366-1945
DÚ Brandýs nad Labem 1618-1955

SOkA Příbram
ONV Příbram 1945-1990

SOkA Rakovník

CELKEM - strana 3
CELKEM

DÚ Březnice 1620-1968
Sbírka soudobé dokumentace 1848-2006
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VI. oddělení
I nadále budou prováděny finální práce na elektronických archivních pomůckách 

vytvořených v programu JANUS a jejich následné dálkové zpřístupnění na internetu (aplikace 
VadeMeCum). Pro rok 2022 se počítá s přírůstkem několika desítek nových pomůcek. 

SOkA Kladno
V rámci možností se bude pokračovat ve zpracování digitalizovaných kartoték 

(policejní přihlášky, lístky pro domácnost apod.), které byly v r. 2014 skenovány 
v digitalizačním centru Středočeského kraje. 

Pokračujícím klíčovým úkolem bude příprava materiálů sčítacích operátů z let 1869 – 
1921 z fondů Okresní úřad Slaný (NAD 12; 8,85 bm), resp. Okresní úřad Kladno (NAD 1202; 
4 bm) k digitalizaci (příprava zahrnuje správné řazení částí sčítacích archů, jejich příp. 
konzervaci a editaci popisných (archivních) metadat). 

Bude dokončen přepis rozpracovaných starých archivních pomůcek, na jejichž přepisu 
se pracovalo v roce 2021 v období uzavření archivu.

V r. 2022 budou dále pokračovat fotodokumentační práce k projektu „Pomníky 
padlých na obcích“, který byl v SOkA Kladno řešen v 90. letech 20. stol. a zabýval se 
evidencí památek na padlé v 1. světové válce.

SOkA Kolín
Prioritním úkolem roku 2022 je přestěhování více než 500 běžných metrů archiválií z 

rušeného depozitáře  v Poboří do depozitáře v Kutné Hoře. Je plánováno přestěhování, očista 
a adjustace archiválií do nových ukládacích jednotek, jejich popis a uložení (1. etapa 
stěhování). Dalších 450 běžných metrů (fondy historických okresních soudů) se bude 
připravovat, v depozitáři v Poboří na přesun do desinfekční linky NA v roce 2023 (2. etapa 
stěhování). 

Práce v kapitole zahrnují důležitou činnost dokončování archivních pomůcek a 
lektorování inventářů v rámci oblasti.

Na zpracování archiválií bude využíván program ELZA. SW JANUS bude použit 
pouze u dokončování rozpracovaných fondů.

Všechna oddělení plánují v této kapitole s průběžnými souvisejícími pracemi - 
přepisování, štítkování, manipulace s fondy za účelem aktualizace lokačních seznamů a 
získání ukládacích prostor pro nové přírůstky.

III.4.   Využívání archiválií, badatelská agenda, rešerše

Nahlédací a badatelská agenda zahrnují kontinuálně podstatnou část aktivit archivu. 
V této oblasti se věnujeme laické i odborné veřejnosti, stejně jako orgánům státní správy a 
územní samosprávy. S ohledem na probíhající pandemii, počítáme s přibližně stejným počtem 
badatelských návštěv jako v loňském roce. Pokračovat budou i telefonické a písemné odborné 
konzultace, vyřizování badatelských dotazů včetně zodpovídání badatelských dotazů 
uživatelů aplikace eBadatelna. Samostatnou výraznou a nepominutelnou součást agendy 
budou matriční výpisy, rešerše, výpisy, opisy a kopie pro badatele i orgány státní správy, 
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samosprávy justičních orgánů a dalších institucí. Zde je zahrnuto i vyhledávání podkladů pro 
účely důchodového zabezpečení. 

Přepis archivních pomůcek do programu ELZA.
Doplňování evidence původců v systému PEvA dle pokynu AS MVČR č. 3/2017 

upravujícího nově evidenci původců v evidenci NAD.

III.5.     Knihovna

Vedle běžných prací nákup knih a periodik, kompletace regionálních tisků, výpůjčky a 
jejich evidence, digitální katalog se plánuje doplňování databáze České knihy o publikace 
SOA v Praze, dohled nad nákupy publikací pro knihovnu centrály a jednotlivé knihovny 
SOkA a jejich následná realizace ve spolupráci s ekonomickým oddělením SOA v Praze v 
rámci přidělených finančních prostředků, objednávky periodik včetně zpracování faktur, 
příprava bibliografie zaměstnanců SOA v Praze za rok 2021.  Plánuje se pokračování v práci 
na revizi základního fondu centrální knihovny, zpracování knihovny bývalého podnikového 
archivu Českých drah a pokračování v evidenci bývalé knihovny Středočeských 
kamenouhelných dolů Kladno. 

V letech 2020  - 2021 došlo ke sloučení knihoven okresních archivů Praha-východ a 
Praha-západ do jediného celku. V roce 2022 budou pokračovat práce na novém uspořádání 
knihovny, katalogizace přírůstků, výpůjční protokol. Bude vyhotoven soupis regionální 
literatury a provedena revize sbírky obecních zpravodajů. 

Součástí prací v této kapitole jsou práce na webových stránkách archivu a jejich 
průběžná aktualizace a průběžná aktualizace intranetu.

IV.   STAV ARCHIVÁLIÍ
IV.1. Prověrky fyzického stavu archiválií

V rámci kontroly fyzického stavu archiválií budou prováděny stěry ze stávajících i 
nově přijatých archiválií, s následným vyhodnocením výsledků. Kontaminované archiválie 
budou ukládány do karanténních depozitářů k budoucí dezinfekci ve sterilizační lince 
Národního archivu. Plánuje se další mikrobiologický průzkum archiválií uložených 
v depozitáři v Poboří (SOkA Kolín) a v depozitáři v Hroněticích (SOkA Nymburk), před 
stěhováním do SOkA Kutná Hora.

IV.2. Extrémní naměřené teploty a relativní vlhkosti podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 
645/2004 Sb. odst. II.

Pravidelně bude sledován stav a měřena teplota a relativní vlhkost v depozitářích 
archivu a podle finančních možností budou prováděny potřebné zásahy.
Mikroklima v depozitářích bude podle možností v některých archivech i nadále monitorováno 
prostřednictvím automatického systému měření a regulace (MaR), jehož výsledky jsou 
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pravidelně vyhodnocovány a zálohovány. Plnohodnotné měření lze provádět např. v SOkA 
Beroun, Kutná Hora a Příbram.

IV.3. Digitalizace archiválií a studijní kopie

Nadále budou digitalizovány matriční přírůstky a prováděna nová digitalizace 
některých matrik dříve digitalizovaných z mikrofilmů.

Pokračovat bude digitalizace sčítacích operátů bývalého politického okresu Slaný 
(SOkA Kladno), dokončeny budou ročníky 1880 a 1890. Další sčítací operáty budou 
digitalizovány v návaznosti na postup přípravných prací, vedle SOkA Kladno probíhá 
příprava také v SOkA Mělník a SOkA Nymburk.

Dále se plánuje digitalizace pozemkových knih a soupisů poddaných z vybraných 
fondů (Vs Mnichovo Hradiště, Vs Poděbrady, Vs Kovanice, Vs Vlčkovice, Vs Zhoř, Vs 
Odlochovice, Vs Starý Knín), pergamenových listin (zejména ze SOkA Benešov), 
fotografických archiválií (např. Sbírka fotografických archiválií Městského archivu Čáslav ze 
SOkA Kutná Hora, soubor diapozitivů z obce Zbuzany ze SOkA Praha-venkov), kronik 
z okresních archivů, skleněných negativů SOkA Příbram, dokončení digitalizace fondu 
Giacomo Casanova, pokračování v digitalizaci topografie Jana Bartáka (Praha-venkov).

 Ostatní archiválie budou digitalizovány podle aktuálních potřeb. Prováděny budou 
práce související se správou digitálních dat (ukládání, zálohování, kontrola apod.). Pokračovat 
bude rovněž projekt zakázkové digitalizace pro vědecké badatele a studenty.

Probíhat bude tvorba popisných metadat k digitalizovaným archiváliím zveřejněným 
na eBadatelně. Studijní kopie digitalizovaných archiválií budou nahrávány rovněž na síťové 
úložiště do složky s přístupem pro badatele archivu.

Průběžně budou prováděny práce související s údržbou přístrojů a technických 
zařízení. 

Fotograf archivu bude průběžně vytvářet fotografickou dokumentací akcí archivu.

V. KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ
V.1. Restaurátorská dílna SOA v Praze

Pro rok 2022 se plánuje restaurování následujících archiválií:
(plán restaurátorských prací zahrnuje archiválie, které byly do restaurátorské dílny 
k restaurování předány, ale nepředpokládá se, že budou v roce 2022 restaurovány všechny).

Matriky:
Brandýs nad Labem 54 – rozpracováno z roku 2020
Jesenice (Rakovník) 16
Kladno-oú 7 – rozpracováno z roku 2020
Kounice 18
Nová Ves 13
Plaňany 32
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Řepín 2
Slivice 13 – přeházené stránky
Svatý Kilián 37

II. oddělení:
Vs Červené Pečky inv. č. 686, kniha – rozpracováno z roku 2017
Vs Dolní Břežany, inv. č. 5b, separační protokol po arcibiskupu Salmovi, 1810 – 
rozpracováno z roku 2021
Vs Dolní Břežany, inv. č. 10, výpisy z katastrů tereziánského a josefského – rozpracováno 
z roku 2021
Vs Dolní Kralovice, inv. č. 1879 z kt. 371, kniha
Vs Kosmonosy 31, kniha
Vs Kostelec nad Černými lesy, urbář panství – „Zlatá kniha“- oprava „in situ“
Vs Kostelec nad Černými lesy, inv. Č. 3144, kniha – rozpracováno z roku 2021
Vs Mníšek, autochromy z kt. 278
Vs Praha-Vinoř, inv. č. 10-14 – pergamenové listiny (nové uložení) 
Vs Radim, inv. Č. 430/a, pauzovací papír
Vs Vrchotovy Janovice, inv. č. 732, kniha
Vs Zbiroh, kniha, inv. č. 1 – odkyselení MMMK, oprava „in situ“- rozpracováno z r. 2019

SOkA Benešov:
pergamenové listiny – přebalení – rozpracováno z roku 2017
Osobní fond Kolaříkovi z Bukovce, kniha

SOkA Beroun:
Farní škola Tetín, katalogy píle 1819-1848
Farní Úřad Borek – seznamy farníků, 1773-1887

SOkA Kladno: 
AM Buštěhrad, 1789-1945 (1951), inv. č. 386, kniha č. 172
Sbírka map a plánů okresu Kladno, katastrální mapy Stehelčevsi 1840-1900, 3ks

SOkA Kutná Hora:
AM Kaňk, inv. č. 70, kniha trhová, 1541-1743 – rozpracováno z roku 2019
Stolní společnost kosů Čáslav – 4 plakáty, 1867-1871 – rozpracováno z roku 2020

SOkA Mělník:
AM Kostelec nad Labem, pergamenové listiny – nové uložení – rozpracováno z roku 2018
AM Mělník, radní protokol, kniha z let 1825-1827

Praha-venkov:
Archiv města Čelákovice, pamětní kniha, prozatímní č. 14 (1562)
skleněné a plastové negativy
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SOkA Příbram:
Fotoateliér Václav Petřík, skleněné negativy – rozpracováno z roku 2014

SOkA Rakovník:
AM Rakovník, inv. č. 211 (kniha 196), radní manuál 1501-1603
AM Rakovník, inv. č. 264 (kniha 249), radní manuál 1584-1591 – rozpracováno z roku 2021
AM Rakovník, inv. č. 265 (kniha 250), kancelářská registra odesl. korespondence 1591-1597
Archiv obce Lišany, polohopisný plán k. ú. Lišany z r. 1943, pauzovací papír
Archiv obce Lodenice, Regulační plán obce 1896 – rozpracováno z roku 2021
Pohlednice Jesenice (2 ks)
Staroměstské mostní mlýny 1848
Plakáty (2 ks) – Národopisná výstava
Nebeská mapa noční oblohy (hvězdná mapa)
Sv. Barbora – plátno (nalezeno 1962 na faře v Kolešovicích)
Městečko Čistá, výstavba 1912, kt. 27, inv. č. 90, pauzovací papír
Fotografie „Muži s půllitry“, nález ve škole v Krupé, nedatováno, neevidováno.

Kromě restaurování naplánovaných archiválií budou prováděny ambulantní opravy 
archiválií před jejich digitalizací.

Plánují se také přípravné a kontrolní činnosti související s externím restaurováním na 
Vyšší odborné škole grafické a Střední průmyslové škole grafické (Hellichova, Praha).

Plánuje se výroba faksimile nejstarší městské knihy města Čelákovic a pokračování 
výroby faksimile Ius Regale Montanorum.

Plánuje se postupné vytváření metodických listů pro zaměstnance archivu, týkajících 
se péče o fyzický stav archiválií.

VI.        DALŠÍ ODBORNÁ A VĚDECKÁ ČINNOST ARCHIVU
VI.1.     Vydavatelská a publikační činnost

Periodicky vydávané sborníky

1) Středočeský sborník historický č. 47/1 a 2/2021 a 48/1 a 2/2022
2) Sborník Vlastivědných prací Podblanicka 53/1 a 53/2
3) Antiqua Cuthna č. 13 
4) Boleslavica 21-22
5) Studie a zprávy. Historický sborník z pražského okolí 10/1 a 2/2022
6) Podbrsko č. 29
7) Rakovnický historický sborník č. 17 a 18

Monografie, ročenky a další

• Ročenka ČAS v roce 2020-2021 - vyjde roce 2022 (M.Sejk)
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• Biografie Jindřicha Waldese (M.Sovák) 
• Katalog výstavy Jindřich Waldes. Podnikatel. Sběratel. Mecenáš
• Edice deníku Arnošta Chotka (H. Hloušková)
• Jak ukládat matriční knihy vzniklé po 31.12.1949? (J.Smitka a kol.)
• Otázky z historie V – České schisma (R. Mayerová a J. Krško)
• Přístup k dokumentům, archiváliím a informacím, Univerzitní skripta vydaná na 

Univerzitě J. E. Purkyně (M. Čtvrtník)
• Světové a české archivnictví v současnosti Univerzitní skripta vydaná na Univerzitě J. 

E. Purkyně (M. Čtvrtník)
• Správní vývoj okresu Mladá Boleslav

Studie a příspěvky

Breburdová, Miroslava - Uhlířová, Marcela: Rodinný archiv Veselí-Kloudovi (pro 
Středočeský sborník historický)

Buchtele, Pavel: soupis příslušníků druhého zahraničního odboje (1939–1945) z okresu 
Praha-západ

Hradecká Vladimíra: Zemřela Jitka Lochová (Středočeský sborník historický, odevzdáno)

Hradecká Vladimíra: 20 let SOA v nové budově v Praze na Chodovci (Středočeský sborník 
historický, odevzdáno)

Hradecká Vladimíra: Mezinárodně uznávaný historik a střední Čechy. Rozhovor 
s univerzitním profesorem Jaroslavem Pánkem (Středočeský sborník historický, odevzdáno)

Hradecká Vladimíra – Sovák Martin: Státní oblastní archiv v Praze – 4. oddělení (Středočeský 
sborník historický)

Hrubešová, Zuzana: Udavači souzení Mimořádným lidovým soudem Litoměřice. Sborník 
z XXIX. Ročníku česko-slovenského semináře, konaný v r. 2019 v Liberci, TUL v Liberci

Jedličková, Lucie: Demografický vývoj regionu za hladomoru v letech 1771-1772

Jetmarová, Markéta: příprava edice Přestavba domu ve Staré Boleslavi na vilu pro arcivévodu 
Karla Salvátora Toskánského (1861)- ve spolupráci s Evou Gregorovičovou z NA

Kaňa, Patrik (rec.): Zpráva o workshopu Prameny mlčí… naší vinou? Perspektivy výzkumu 
serielních pramenů v kontextu ochrany osobních údajů (Středočeský sborník historický, 
odevzdáno)

Kaňa, Patrik (rec.): Zpráva o konferenci Osobní údaje v archivech: soukromí a otevřenost 
v informačním věku (Archivní časopis – odevzdáno)
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Kernalová, Alena: Dějiny zemědělsko-lesnického archivnictví ve středních Čechách (pobočka 
Mnichovo Hradiště, Středočeský sborník historický)

Koucký, Karel: hesla z oblasti digitalizace, e-Governmentu a dlouhodobého uchovávání dat 
do Slovníku moderní archivní terminologie (projekt OAS MV ČR), který by měl být v r. 2022 
dokončen a publikován

Krško, Jan: T. G. Masaryk a pokus o náboženský převrat Církve československé. Stranický 
postup nebo rozmary hradního pána 

Krško, Jan: Spoluužívání kostelů Církve československé (HOP)

Novotný, Robert Radim: Efemérní využití „organizationis registraturae“ tarnovské biskupské 
konsistoře z roku 1831 v registratuře Farního úřadu Koleč (pro Studie a zprávy)

Novotný, Robert Radim: „Pracujíce na této turnovské vinici Páně….“ Rekatolizace 
Turnovska ve druhé polovině 17. století (Sborník Historica Olomucensia, odevzdáno)

Novotný, Robert Radim: Studie o literátském bratrstvu ve Velvarech v barokním období

Pejša, Jaroslav: Kolínská předměstí. Díl III. Předměstí Kutnohorské

Smitka, Jiří: Utváření a vývoj sítě regionálních zemědělsko-lesnických archivů (sborník 
z konference „Československá a česká státnost v archivních pramenech českých a 
zahraničních archivů“ (vyjde jako supplementum SAP, vydání zpožděno na straně 
vydavatele)

Smitka, Luboš: Zapomenutá historie – vzpomínky rakovnického starosty Antonína Urbana

Smitka, Luboš: Soupis rakovnických pomníků, památníků a desek

Státník, Dalibor: Rusíni před perestrojkou – sborník z konference pořádané ÚSTR a 
Jihočeským muzeem v Č. Budějovicích v r. 2019

VI.2.     Přednášky

Přednášky pro širší veřejnost bude možné uskutečnit pouze v případě příznivého vývoje 
epidemiologické situace.

• Mikuláš Čtvrtník: přednášková činnost pro katedru historie Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem. Vyučované předměty pokrývají oblast archivnictví, správy 
dokumentů a spisové služby.

• Jiří Smitka: na FF MU v Brně – předmět Patrimoniální správa
• Martin Sovák a Beata Kempná: odborné přednášky pro žáky základní škol, studenty 

středních a vysokých škol. Spolupráce s Českou televizí na dokumentu o Jindřichu 
Waldesovi.
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• Zuzana Hendrychová: pedagogická činnost na Vyšší odborné škole grafické a Střední 
průmyslové škole grafické.

• Marie Procházková: ESSL Elisa pro zaměstnance SOA Praha, Národní archivní portál 
pro zaměstnance SOA Praha a Národní archivní portál pro původce.

• SOkA Benešov: budou realizovány dle potřeby (jak popularizační přednášky, tak 
odborné a pedagogické příspěvky).

• SOkA Beroun: budou realizovány dle potřeby, počítá se 2-3 přednáškami pro místní 
školy s tématikou regionální historie.

• SOkA Kladno: také v r. 2022 se uskuteční pravidelné setkání s obecními kronikáři. 
V případě potřeby budou v rámci metodického působení v oblasti předarchivní 
realizovány hromadné konzultace pro původce k problematice vedení spisové služby.

• SOkA Kolín: bude realizována dle požadavků veřejnosti.
• SOkA Kutná Hora: bude uskutečněna přednáška spojená s prezentací archiválií 

v rámci Mezinárodního dne archivů, která proběhne ve vybraném místě 
kutnohorského regionu (bude případně upřesněno). Přednášku připraví PhDr. Jana 
Vaněčková a PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D. PhDr. Jana Vaněčková dále připraví 
přednášku spojenou s vlastivědnou vycházkou na téma z historické topografie Čáslavi 
ve spolupráci s Klubem rodáků a přátel města Čáslavi. 

• SOkA Mělník: podle potřeb, na vyžádání škol, obcí a organizací (D. Státník a další)
• SOkA Mladá Boleslav: pokud to epidemiologická situace na jaře dovolí, uskuteční se 

v Benátkách nad Jizerou odložená přednáška PhDr. R. Ferklové k výročí Zdeňka 
Kalisty. Na podzimní termín budou směrovány přednášky ke genealogii.

• SOkA Nymburk: exkurze do archivu pro žáky základních a studenty středních škol (I. 
Votoupal).

• SOkA Praha-venkov: přednášky budou poskytovány na vyžádání, největší zájem je 
zejména ze strany místních škol, spolků a obcí.

• SOkA Příbram: bude uspořádán cyklus přednášek k dějinám Svaté Hory a další dle 
aktuální potřeby a požadavků spolupracujících subjektů.

• SOkA Rakovník: pro Gymnázium Hostivice, připraví R. Mayerová, v rámci projektu 
Učíme se moderně – výzkum, vývoj a vzdělávání přednášku „Rakovnicko na konci 
druhé světové války“.
R. Mayerová připraví a přednese pro Muzeum TGM Rakovník, Muzejní spolek města 
Jesenice, Naše Lány, Městskou knihovnu Rakovník a Domov seniorů, poskytovatele 
sociálních služeb V. cyklus přednášek tematicky zaměřených na historii a památky 
Rakovníka a regionu – „Cesta za historii - Rakovníkem a regionem křížem krážem – 
Zaniklé památky regionu“.
R. Mayerová přednese pro Akademii Volného času v Rakovníku historické přednášky 
– Cesty do minulosti – „Vývoj rakovnického archivu ve vztahu k regionálnímu 
dějepisectví“ a „Sídelně historický vývoj Rakovníka od raného středověku po 19. 
století“. 
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VI.3.      Konference, semináře, exkurze, výstavy, spolupráce s jinými institucemi

I. oddělení

Organizace workshopu: V rámci projektu „Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích“ 
(kód: VI20192022125) realizovaného v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České 
republiky v letech 2015 – 2022 (BV III/1 – VS) Ministerstva vnitra. 

Vystoupení PhDr. Mikuláše Čtvrtníka, Ph.D. na mezinárodní konferenci v Paříži „Strategien 
der Verhinderung. Der Zugang zu Archivalien in Frankreich und Deutschland im 
internationalen Vergleich“ („Strategies of blockade. Access to archive records in France and 
Germany in an international perspective“). Příspěvek bude pronesen v německém jazyce. 
Příspěvek bude jedním z výsledků projektu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra 
„Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích“.

II.oddělení

Česká divadelní encyklopedie – smluvní spolupráce s Kabinetem pro studium českého 
divadla.
Spolupráce s Národním archivem na bázi historické fotografie (všestranná).

III. oddělení

Posudky na práce studentů VŠ.
Účast na konferencích a seminářích.

IV. oddělení

B. Kempná a M. Sovák účast v pracovní skupině k plánovanému projektu panelové výstavy a 
přednášek pro genealogy, který proběhne u příležitosti předsednictví České republiky EU 
v druhé polovině roku 2022. Pro M. Sovák a B. Kempnou se plánuje participace v projektu 
konference – blahoslavený Karel I. (2022) a sv. Prokop (rok 2024). Sem počítány pravidelné 
výstavy nových přírůstků do knižního fondu SOA v Praze pro pracovníky SOA i NA včetně 
jejich vyhledávání a zakládání (M. Zdrubecká, S. Baranová).

VI. oddělení

Restaurátorská dílna a digitalizační pracoviště zajišťují odborný výklad pro exkurze do SOA 
Praha. Při vystavování archiválií provádějí související činnosti – posuzování výstavních 
prostor a archiválií žádaných na výstavy. 
Zaměstnanci oddělení se budou účastnit seminářů, konferencí a exkurzí dle aktuální nabídky, 
např. seminář konzervátorů v Ostravě, pořádaný Technickým muzeem v Brně.
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VIII. oddělení

M. Jetmarová vystoupí na konci března na konferenci Blahoslavený Karel I. v Olomouci 
s příspěvkem „Pořádek musí být“ (IV. spisová manipulace ve fondu Velkostatek Brandýs nad 
Labem).

SOkA Benešov

Archiv bude spolupořadatelem odborné konference u příležitosti výročí vysídlení 
Neveklovska za účelem zřízení cvičiště SS.
V červnu se archiv zapojí do oslav Mezinárodního dne archivů. Plánovaná je v rámci tohoto 
svátku výstava a den otevřených dveří u příležitosti 20 let nové archivní budovy. 

SOkA Beroun

Archiv pro letošní rok se počítá s pořádáním několika exkurzí berounských a hořovických 
škol do prostor archivu.
K Mezinárodnímu dni archivů (9. 6.) se plánuje návštěva jedné venkovské školy, ve které 
proběhne beseda s žáky nad ukázkami archiválií, pokud to umožní pandemická situace.
Dále je Plánována pravidelná výstava ke Dnům evropského dědictví v září 2022, tentokrát na 
téma historie povodní na Berounsku 1872-2002.

SOkA Kladno

V průjezdu objektu na Floriánském nám. 103 budou pořádány tematické výstavy. Jsou 
naplánovány min. dvě výstavy, např. s tematikou prezentace zajímavých jednotlivin z 
archivních fondů SOkA Kladno nebo archivní knihovny. 
Pracovníci SOkA Kladno se budou v průběhu roku pasivně účastnit celé řady seminářů a 
konferencí pořádaných jinými institucemi. Zvažováno je aktivní vystoupení na 12. sjezdu 
českých historiků (R. R. Novotný; doposud nebyl zveřejněn termín konání konference, ani 
názvy tematických panelů).

SOkA Kolín

U příležitosti Mezinárodního dne archivů dne 9. 6. 2022 je plánována komentovaná výstava 
(Školy a školní budovy v Kolíně od druhé poloviny 19. století do současnosti) nebo 
komentovaná projekce filmu Den brannosti mládeže v Kolíně (1937).
Spolupráce s centrálou SOA Praha na výstavě Středočeské kořeny velkých Evropanů, 
zaměstnanec SOkA Kolín aktivním členem přípravné skupiny.
Černokostelecký pivovar, výstav s pracovním názvem Židé na Kolínsku a Českobrodsku od 
středověku do 20. století.
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SOkA Kutná Hora

Archiv plánoval uspořádat v dubnu roku 2020 odbornou dvoudenní konferenci na téma Kutná 
Hora a husitství, a to ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové a 
s Nadací pro dějiny kultury ve střední Evropě. Tato konference byla plně připravena, nemohla 
však proběhnout v souvislosti s protiepidemickými opatřeními vlády ČR a její uskutečnění 
bylo odloženo na neurčito. Konference pravděpodobně proběhne v roce 2022.
Exkurze do archivu bude možné uskutečnit pouze v případě příznivé epidemiologické situace 
a s ohledem na probíhající rekonstrukci kotelny.

SOkA Mělník

Odložená konference Československo v letech 1989-1992. Konference k nejnovějším dějinám 
ČSSR pořádaná již tradičně  ÚSTR ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Č. Budějovicích, 
květen 2022 (D. Státník).
Mělnické vinařské poutě jako národní mobilizační prostředek. Narativ o víně a krajině. In: 
Terra Viniatica – kultúra vinohradníctva a vína v stredoeurópskom priestore, konf. Pořádaná 
Malokarpatským muzeem v Pezinku – náhradní termín za podzim 2021 (D. Státník).
Školství a víra mezi Rusíny. In: Multietnicita a její vplyv na společenský, politický, 
vzdelanostný a kultúrny vývoj periférných oblastí stredoeuropského regionu v prvej polovici 
20. storočia, konf. pořádaná Prešovskou univerzitou v Prešově - náhradní termín za podzim 
2021.
12 sjezd historiků (Z. Hrubešová, P. Fiedler, P. Ledl).
XXXI. ročník semináře česko-slovenské vztahy pořádaný Katedrou historie Fakulty 
přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (Z. Hrubešová).

SOkA Mladá Boleslav

Pokud to epidemiologická situace dovolí, je v plánu uskutečnit několik akcí.
Na základě komunikace s obecními kronikáři je v plánu uspořádat spolu se Sdružením 
kronikářů Čech, Moravy a Slezska jednodenní seminář pro obecí kronikáře. Dále plánujeme 
uskutečnit alespoň jedno hromadné školení původců k výkonu spisové služby.   
I pro letošní rok se počítá s pořádáním několika exkurzí škol do prostor archivu, které budou 
spojeny s krátkým výkladem přibližující činnost archivu a prohlídkou piaristické knihovny. 
V termínu 1. 4. – 30. 6. 2022 by se měla uskutečnit v prostorách archivu výstava s názvem 
„Die Freiheit winkt! Die Sorben und die Minderheitenfrage nach 1918“ (Svoboda na dosah 
ruky! Lužičtí Srbové a menšinová otázka po roce 1918), kterou doplní odborné přednášky.
V plánu je pokračovat v pořádání pravidelných nearchivních výstav (Okresní myslivecká 
výstava trofejí a Výstava kaktusů).
Archiv se bude, stejně jako v roce 2021, podílet s Muzeem Mladoboleslavska na akcích 
propagujících Mladoboleslavský hrad, a tedy i archiv (např. Mezinárodní den památky obětí 
holokaustu (leden); Otevíráme bránu Mladoboleslavského hradu (duben); Muzejní noc 
(květen).   
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V plánu je rovněž pokračování výstavní spolupráce s Muzeem Mladoboleslavska, Muzeem 
města Mnichovo Hradiště a jinými institucemi včetně obecních úřadů a škol. Spolupráci 
s ČsOL zajišťuje její jednatel Mgr. J. Juřena. Užší spolupráci s Pekařovou společnosti 
Českého ráje zajišťuje Mgr. T. Herian. 
 

SOkA Praha-venkov

Spolupráce na výstavách a dalších akcích se Středočeským muzeem v Roztokách, 
Regionálním muzeem v Jílovém u Prahy, Oblastním muzeem v Brandýse nad Labem. 
Pořádáme též exkurze a drobné výstavy pro původce. 

SOkA Příbram

Zaměstnanci se budou nadále věnovat prezentaci archivu na veřejnosti. Pravidelně budou 
zasílat anonci o archivních akcích do médií. Na internetových stránkách archivu budou 
pravidelně aktualizovány informace o publikační činnosti a pořádaných akcích archivu. Bude 
připraven Den otevřených dveří v archivu v rámci Mezinárodního dne archivů. Zaměstnanci 
budou nápomocni představitelům měst a obcí při přípravách oslav lokálních výročí. Je 
plánováno 10 exkurzí studentů SŠ a VŠ a žáků ZŠ.

SOkA Rakovník

Ve spolupráci se SOkA Beroun pokračují odborné a organizační přípravy dvoudenní 
mezioborové konference „Krajina Křivoklátska a středních Čech v proměnách času“ 
(plánována na rok 2023).
U příležitosti Mezinárodního dne archivářů archiv pro veřejnost připraví 9. 6. 2022 Den 
otevřených dveří (pro školy i ve dnech od 10. do 29. 6. 2022). 
Na základě spolupráce z předchozích let archiv připraví pro vybrané základní, odborné školy 
a gymnázia z Rakovníka, Jesenice a Nového Strašecí v průběhu roku odborné exkurze 
zaměřené na činnost, historii archivu, pomocných věd historických, historii Rakovníka a 
regionu.                                                                                                                        
V prostorách badatelny archiv připraví výstavu „Rakovnické osobnosti v 19. a první poloviny 
20. století (badatelna archivu 9. 6. až 31. 12. 2022).
V prostorách Muzea TGM Rakovník ve spolupráci s archivem bude připravena výstava 
„Návštěvy významných osobností v Rakovníku“ (2. polovina roku 2022). 
Archiv ve spolupráci s Muzeem TGM Rakovník a Sládečkovým vlastivědným muzeem v 
Kladně uspořádá v prostorách badatelny archivu výstavu Počátky cyklistiky na Rakovnicku a 
Novostrašecku (přednáškový sál archivu 9. 6. až 31. 12. 2022).
V rámci přípravy výstavy Středočeské kořeny velkých Evropanů budou spolupracovat L. 
Smitka a R. Mayerová.
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VI. 4.    Projekty a výzkumná činnost archivu

Pokračování výzkumného projektu „Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích“ 
řešeného v letech 2019‒2022 v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 
2015‒2022 vyhlašovaného Ministerstvem vnitra ČR, jehož hlavním nositelem je Státní 
oblastní archiv v Praze. Hlavní řešitel: PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D, oddělení fondů veřejné 
správy plní v tomto projektu klíčovou úlohu, když zde probíhá hlavní část empirických 
průzkumů pro potřeby tohoto projektu.
Projekt řeší osobní údaje v archiváliích v českých veřejných archivech v obecné působnosti 
Ministerstva vnitra, jejich ochranu, bezpečné uložení, nakládání s nimi a možnosti 
zpřístupňování archiválií obsahujících takové údaje v měnícím se legislativním prostředí. Na 
podkladě průzkumu archivní praxe a analýzy archivních fondů a příslušných legislativních 
úprav včetně analýzy procesních postupů archivů u nás i v zahraničí je realizováno více 
výstupů v oblasti metodiky, legislativy, vědeckých textů publikovaných formou odborných 
studií v českém a anglickém jazyce a na konci projektu závěrečné odborné monografie

K. Koucký bude participovat na výzkumném projektu Archivu hl. m. Prahy „Testování 
archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti“ (na pozici metodického garanta).  

Centrální archivní modul pro správu archivních záznamů  - spolupráce s OASSS MV ČR

• Soupis vedut
• Soupis urbářů z území středních Čech a Prah
• Soupis pečetí a typářů do r. 1526 
• Katalogizace a vědecké využívání sbírky historických fotografií
• Edice česky psaných deníků Arnošta Chotka
• Projekt NAKI zaměřený na Vltavu a proměny její historické krajiny, zpřístupňování, 

digitalizace a restaurování mapových děli nadměrných formátů 
• Projekt TAČR správa území v prostoru a čase (s ČVUT v Praze)
• Regesta listin z doby Václava IV. uložených ve středočeských archivech
• Dětská práce, Česko-německé vztahy
• Demografický projekt Sčítací operáty jako historický pramen – příprava sčítacích 

operátů pro digitalizaci v rámci institucionální podpory
• Retribuce na Mělnicku 1945-1948 
• Mikrohistorie měst a obcí
• Mlýny na potoce Pšovka a další živnosti u potoka
• Mělnicko v 19. a 20. století
• Archivní metodika pro finanční úřady po roce 1850 
• Společný projekt s Muzeem Mladoboleslavska na webovém lexikonu města Ml. 

Boleslav (historie, osobnosti, události atd.)



32

• Internetová databáze mostů a tunelů, mostních staveb přes Jizeru, historie dálnice D10 
a mladoboleslavském industriálu a historie mladoboleslavských restaurací

• Soupisu příslušníků druhého zahraničního odboje (1939–1945) z okresu Praha-západ
• GAČR č. 19-00611S s názvem „Iluminované rukopisy v muzeích na území Čech“ 

řešený MÚ a Archivem AV ČR, v.v.i. - součinnost

VI.5.     Zahraniční cesty

1. PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. (SOA v Praze - centrála) + 7 osob: Slovenská republika, 
Štátny archív v Nitre – odborná exkurze s cílem seznámit se s výkonem kompletní škály 
archivních činností počínaje předarchivní péčí, přes archivní zpracování až po podobu 
archivního využívání a prezentace ve Štátnym archívu v Nitre na Slovensku.
Termín: v jednání s partnerskou stranou

2. PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. (SOA v Praze - centrála): Maďarská republika, Šoproň – 
účast na sjezdu maďarských archivářů.
Termín: červenec 2022

3. Mgr. Dalibor Státník, Ph.D. (SOkA Mělník): Slovenská republika, Štátny archív 
v Košicích, Štátny archív v Prešově včetně jejich poboček a Slovenský národný archív – 
dokončení výzkumu národnostních a náboženských poměrů na severovýchodním Slovensku – 
komparativní studie k okresu Mělník.
Termín: září, říjen nebo listopad 2022 – 5 dnů

4. Mgr. Dalibor Státník, Ph.D. (SOkA Mělník): Slovenská republika, Pezinok 
(Malokarpatské múzeum v Pezinku) – aktivní účast s referátem na vědecké konferenci Terra 
Vineatica. 
Termín: první polovina roku 2022 – 3 dny

5. PhDr. Karel Koucký (SOkA Kladno): Lotyšsko, Talinn, Tartu, Estonský národní archiv 
(The National Archives of Estonia; Rahvusarhiiv on Eesti) - seznámení se s aktuálními 
celosvětovými trendy v oblastech ochrany osobních údajů v archiváliích, digitalizace, výběr a 
uchovávání digitálních archiválií, stavba archivních budov.
Spolucestující: PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D.
Náklady na cestu budou pokryty z projektu VI20192022125.
Termín: září 2022 – 3 dny

6. PhDr. Karel Koucký (SOkA Kladno): New York, Washington D.C., USA - Montréal, 
Totonto, Ottawa, Kanada - seznámení se s aktuálními celosvětovými trendy v oblastech 
ochrany osobních údajů v archiváliích, digitalizace, výběr a uchovávání digitálních archiválií, 
stavba archivních budov.
Spolucestující: PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D., Mgr. Zbyšek Stodůlka (Národní archiv)
Náklady na cestu budou pokryty z projektu VI20192022125.
Termín: jaro nebo podzim 2022 – 12 dní

7. PhDr. Karel Koucký (SOA v Praze - centrála): Slovenská republika, Bratislava - 
seznámení se s aktuálními celosvětovými trendy v oblastech ochrany osobních údajů v 
archiváliích, srovnání přístupu v aplikační praxi.
Spolucestující: Mgr. Markéta Munková, Mgr. Karolína Šimůnková (Národní archiv)



33

Náklady na cestu budou pokryty z projektu VI20192022125.
Termín: březen 2022 – 2 dny

8. PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D. (SOA v Praze - centrála): Londýn a Liverpool, Spojené 
království Velké Británie a Severního Irska - seznámení se s aktuálními celosvětovými trendy 
v oblastech ochrany osobních údajů v archiváliích, digitalizace, výběr a uchovávání 
digitálních archiválií, stavba archivních budov.
Náklady na cestu budou pokryty z projektu VI20192022125.
Termín: léto 2022 – 7 dní

9. PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D. (SOA v Praze - centrála): Lotyšsko, Talinn, Tartu, 
Estonský národní archiv (The National Archives of Estonia; Rahvusarhiiv on Eesti) - 
seznámení se s aktuálními celosvětovými trendy v oblastech ochrany osobních údajů v 
archiváliích, digitalizace, výběr a uchovávání digitálních archiválií, stavba archivních budov.
Spolucestující: PhDr. Karel Koucký
Náklady na cestu budou pokryty z projektu VI20192022125.
Termín: září 2022 – 3 dny

10. PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D. (SOA v Praze - centrála): New York, Washington 
D.C., USA - Montréal, Totonto, Ottawa, Kanada - seznámení se s aktuálními celosvětovými 
trendy v oblastech ochrany osobních údajů v archiváliích, digitalizace, výběr a uchovávání 
digitálních archiválií, stavba archivních budov.
Spolucestující: PhDr. Karel Koucký, Mgr. Zbyšek Stodůlka (Národní archiv)
Náklady na cestu budou pokryty z projektu VI20192022125.
Termín: jaro nebo podzim 2022 – 12 dní

11. PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D. (SOA v Praze - centrála): Řím, Italská republika - 
účast na konferenci Mezinárodní archivní rady s názvem „Archives bridging the gap“ (9th 
Annual conference of the International Council on Archives) 
Termín: 19. - 23. 9. 2022 – 7 dní

12. PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D. (SOA v Praze - centrála): Paříž, Francouzská republika 
-  aktivní účast na konferenci Strategies of blockade. Access to archive records in France and 
Germany in an international perspective s vlastním příspěvkem Mikuláše Čtvrtníka na téma 
Access to archives, tools restricting access, personality rights and privacy protection 
International comparison and the situation in the Czech Republic. 
Náklady na cestu budou pokryty z projektu VI20192022125.
Termín: září 2022 – 12 dní

13. Mgr. Markéta Munková (SOA v Praze - centrála): Polská republika, Varšava - 
seznámení se s aktuálními celosvětovými trendy v oblastech ochrany osobních údajů v 
archiváliích.
Spolucestující: Mgr. Dorota Müllerová (Národní archiv)
Náklady na cestu budou pokryty z projektu VI20192022125.
Termín: listopad 2022 – 4 dny

14. Mgr. Markéta Munková (SOA v Praze - centrála): Maďarská republika, Budapešť - 
seznámení se s aktuálními celosvětovými trendy v oblastech ochrany osobních údajů v 
archiváliích.
Spolucestující: Mgr. Karolína Šimůnková (Národní archiv)
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Náklady na cestu budou pokryty z projektu VI20192022125.
Termín: květen 2022 – 4 dny

15. Mgr. Markéta Munková (SOA v Praze - centrála): Slovenská republika, Bratislava - 
seznámení se s aktuálními celosvětovými trendy v oblastech ochrany osobních údajů v 
archiváliích, srovnání přístupu v aplikační praxi.
Spolucestující: PhDr. Karel Koucký, Mgr. Karolína Šimůnková (Národní archiv)
Náklady na cestu budou pokryty z projektu VI20192022125.
Termín: březen 2022 – 2 dny

VII.     ŘÍDÍCÍ, EKONOMICKÁ A ORGANIZAČNÍ ČINNOST

a) řízení archivu, pracovní porady, kontrola plnění úkolů
b) ekonomicko-provozní zabezpečení archivu 
c) vedení, koordinace a činnost v rámci specializovaných odborných a projektových týmů v 

archivu
d) personální a mzdová agenda
e) školení k zákonům souvisejícím s náplní práce pracovníků archivu, školení k počítačovým 

programům, zvyšování kvalifikace (odborné kurzy), odborné konference a porady, valná 
hromada ČAS, příprava a realizace konference ČAS, činnost ve výboru ČAS, exkurze do 
archivů, spolupráce v rámci Českého komitétu Modrý štít

f) běžná administrativa, vedení spisové evidence, příjem a odesílání pošty, spisovna
g) správa počítačové sítě a lokální správcovství počítačové sítě
h) řízení služebních automobilů, správa a údržba budov

Pozornost bude věnována systému elektronické spisové služby – ELISA, fungování 
systému zpracování archiválií v programu ELZA a projektu CAM.
               Do činnosti této kapitoly a práce celého archivu se  výrazně promítají práce 
související s aplikací zákona o státní službě.

V kapitole nejsou zahrnuty činnosti pro specializované práce právníka a zejména 
ekonomicko-správního oddělení, jejichž agendy jsou vykazovány samostatně v plánech 
i zprávách pro ministerstvo vnitra – ekonomický odbor a odbor finanční kontroly a pro 
ministerstvo financí.

Plán řádných interních auditů na rok 2022 v SOA v Praze:
1. Auditovaný úsek: všechna oddělení SOA v Praze

Termín: únor - duben  2022
Předmět auditu: Nastavení systému elektronické spisové služby 
- dodržování legislativy a soulad s programem Elisa
- kontrola dokumentu od převzetí až po předání do spisovny – analogový dokument, 

elektronický dokument
2. Auditovaný úsek: vybraná oddělení SOA v Praze

Termín: květen – červen 2022
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Předmět auditu: Registr smluv
- ověření plnění opatření z auditu č. 4/2019 – následný audit
- přiměřenost a účinnost dodržování zákonnosti včetně vnitřních předpisů
- zveřejňování smluv (objednávek) a údajů ve smlouvách

3. Auditovaný úsek: všechna oddělení SOA v Praze
Termín: červenec - září 2022
Předmět auditu: Hodnocení a analýza rizik včetně korupčních
- aktualizace rizikových faktorů, jejich ohodnocení a řízení
- katalog rizik, graf rizik podle jednotlivých oddělení archivu
- dodržování protikorupčních opatření na vzorku VZMR
- vyhodnocení, vytváření a posilování protikorupčního programu

4. Auditovaný úsek: vybraná oddělení SOA v Praze
Termín: září – listopad 2022
Předmět auditu: Vnitřní kontrolní systém archivu – cestovní výdaje
- soulad vnitřních předpisů s legislativou
- ověření vynaložených nákladů, evidence, dodržování zásad




