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Činnost archivu byla soustředěna na plnění úkolů daných zákonem č. 499/2004 Sb. 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění, a předpisů 

souvisejících, a úkolů stanovených odborem archivní správy a spisové služby MVČR. 

V návaznosti na závěry generální inventury byly průběžně prováděny úpravy evidencí NAD 

a související práce. Základní činnosti archivu jako jsou předarchivní péče, zpracování 

a využívání, jsou v archivu ovlivněny jeho specifickým postavením v rámci archivní sítě. 

Správní obvod Státního oblastního archivu v Praze je dle zákona vymezen územím dvou 

nejhustěji osídlených a největších krajů v České republice, a to kraje Středočeského a 

hlavního města Prahy. V Praze a Středočeském kraji mají zapsané sídlo velcí veřejnoprávní 

původci (úřady práce, finanční ředitelství s finančními úřady, soudy, státní zastupitelství, celní 

úřady, správy sociálního zabezpečení, školy a vysoké školy, nemocnice a zdravotnická 

zařízení, zdravotní pojišťovny, Česká pošta, NAKIT s.p., Řízení letového provozu, Státní 

tiskárna cenin, Státní pokladna CSS s.p.). U Městského soudu v Praze jsou zapsány tři 

čtvrtiny všech soukromoprávních obchodních společností na území České republiky, i když 

své provozovny mají v jiných krajích. Tím, že mají sídlo zapsané v Praze, veškeré povinnosti 

vyplývající ze zákona 499/2004 Sb. spadají do péče SOA v Praze.  

Tento fakt ovlivňuje rozsah práce archivu. Do určité míry byly výsledky práce ovlivněny i 

fluktuací pracovníků, dané pracovními možnostmi v místě sídla archivu. Zapracování nových 

archivářů je náročné a dlouhodobé. S početně podprůměrným personálním vybavením 

s ostatními archivy musí SOA v Praze zajišťovat služby pro mnohonásobně vyšší počet 

veřejnoprávních i soukromoprávních původců. 

Dlouhodobě jsou specifické činnosti archivu, zpracování archiválií a jejich využívání, 

limitovány rovněž decentralizací některých depozitářů. Prostorová situace archivu je v delším 

časovém horizontu neuspokojivá a vyžaduje dořešení v dohledné době. Některé depozitáře 

vykazují závažné stavební nedostatky, které ohrožují, i přes dílčí opatření uložené archiválie. 

K výkyvům teplot dochází zejména v letních měsících. Jednotlivými archivy jsou využívány 

relativně volné kapacity v SOkA Rakovník a Kutná Hora, příp. Mělníku. Archivní budovy po 

15 a více letech provozu vykazují značné opotřebení, projevující se zejména zastaráváním 

technologií klimatizace, měření a regulace a EZS. Časté problémy s těmito technologiemi 

vyžadují zdlouhavá a náročná jednání. Zásadní prostorové problémy archivu jsou předmětem 

zdlouhavých jednání s nepříliš uspokojivými spíše jen dílčími výsledky. 
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Plnění úkolů archivu v rámci jednotlivých kapitol: 

 

 

 

 

I.    PODMÍNKY ARCHIVU 

II.    CELKOVÉ   MNOŽSTVÍ  ARCHIVÁLIÍ   V ZÁKLADNÍ  EVIDENCI  NAD   

III.    VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ  

III. a)    Protokoly o výběru archiválií ve skartačním řízení 

III. b)   Protokoly o výběru archiválií v mimoskartačním řízení 

III. 1.   Spisová služba a předarchivní péče   

III.2.1.  Kontrolní  činnost spisové služby 

III.2.2.  Správní řízení  

III.2.3.  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  

   informacím  

III.3.   Zpracování archiválií 

III.4.   Využívání archiválií a badatelská agenda 

IV.    STAV ARCHIVÁLIÍ 

IV. 1.   Prověrky fyzického stavu archiválií 

IV. 2.    Extrémní naměřené teploty a relativní vlhkosti podle přílohy č.5 k vyhlášce č.  

  645/2004 sb. odst.II. 

IV.3.     Digitalizace, mikrofilmování  archiválií a studijní kopie 

V.    KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

VI.        ODBORNÁ ČINNOST ARCHIVU 

VI.1.     Vydavatelská a publikační činnost 

VI.2.     Přednášky 

VI.3.     Konference, semináře, exkurze, výstavy, spolupráce s jinými institucemi 

VI. 4.    Rešerše 

VI.5.     Projekty 

VI.6.     Zahraniční cesty 

VII.      Knihovna 

VIII.     Řídící, ekonomická a organizační činnost 
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I. PERSONÁLNÍ A PROSTOROVÉ PODMÍNKY ARCHIVU 

 

 

 

                                                                                                           STAV  K  31. PROSINCI 2018 

 
Druh pracovní činnosti 

 
Systemizovaný stav 

 
Skutečný stav 

1. Řízení (ředitel, vedoucí oddělení, auditor) 21 21/0 21 21/0 

2. Ekonomika, administrativa (ekonomové, účetní, 
hospodářky, sekretářky, písařky, podatelny apod.) 

12 5/7 12 5/7 

3. Správa budov, autoprovoz (správci budov, topiči, 
údržbáři, uklízečky, ostraha, řidiči) 

7 0/7 6 0/6 

4. Informatika 2 0/2 2 0/2 

5. Konzervace a restaurování, preventivní péče o 
archiválie 

4 0/4 4 0/4 

6. Reprografie  4 1/3 4 1/3 

7. Badatelské služby 17 2/15 17 2/15 

8. Vydavatelská a propagační činnost (redaktoři, 
grafici, tiskaři) 

0 0 0 0 

9. Předarchivní péče, kontrolní činnost 23 23/0 23 23/0 

10. Archivní evidence a metodika 10 10/0 10 10/0 

11. Péče o archiválie, zpracování archiválií, správa 
archivních souborů 

46 45/0 46 46/0 

12. Zahraniční styky 0 0 0 0 

Celkem 146 107/39 145 108/37 

 

 

 

Poznámka k číslům s lomítkem: 

 

 čísla před lomítkem uvádí počet státních zaměstnanců podle zákona č. 234/2014 Sb. o 

státní službě v platném znění 

 čísla za lomítkem uvádí počet zaměstnanců v pracovním poměru 

 

 



5 

 

 

 

 

Přehled prostorové kapacity Státního oblastního archivu v Praze 2018 

Organizační složka SOA Praha Využitá kapacita 

v bm 

Volná 

plocha bez 

regálů m2 

Volná 

kapacita 

regálů v bm 

Státní okresní archiv Benešov 3962 0 220 

Státní okresní archiv Beroun 3879 0 430 

Státní okresní archiv Kladno 4848 0 621 

Státní okresní archiv Kolín 4226 0 412 

Státní okresní archiv Kutná Hora 4335 0 690 

Státní okresní archiv Mělník 4204 0 2900 

Státní okresní archiv Ml. Boleslav 3804 0 337 

Státní okresní archiv Nymburk 4537 0 60 

Státní okresní archiv Praha-

východ 

3545 0 1500 

Státní okresní archiv Praha-západ 3399 0 310 

Státní okresní archiv Příbram (+ 2170) 1666 0 0 

Státní okresní archiv Rakovník 3472 0 1936 

SOA v Praze - centrála 34017 0 2500 

CELKEM (+2170) 79894 0 11916 

 

 

 

Využitá kapacita nezahrnuje archivní knihovny. Volná kapacita je součtem volně 

rozptýlených drobnějších prostor. 

V SOkA Rakovník jsou deponovány méně využívané fondy ze SOkA Kladno a SOA v Praze 

I. oddělení a na základě smlouvy druhopisy matrik z Archivu hl.m. Prahy. 

V SOkA Kutná Hora jsou deponovány méně využívané fondy ze SOkA Kolín a Nymburk. 

Pro SOkA Příbram je z havarijních důvodů v archivu pronajata depozitní plocha v Drahlíně 

(celkový počet bm archiválií SOkA Příbram je 3836). 
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II. CELKOVÉ  MNOŽSTVÍ  ARCHIVÁLIÍ  V  ZÁKLADNÍ  EVIDENCI  NAD 

 

V souladu s platným pokynem Odboru archivní správy a spisové služby ministerstva 

vnitra ČR k vedení evidence NAD včetně druhotné evidence ve smyslu zákona č. 499/2004 

Sb. v platném znění a předpisů souvisejících se v archivu postupovalo v aktualizaci databáze 

PEvA. Archivní databáze PEvA byla aktualizována prostřednictvím modulů vnitřních 

a vnějších změn, listů NAD i ARKY. Byl prováděn tisk nových karet ke všem fondům a byly 

kompletovány spisy o fondu. Další revize a opravy evidence PEvA jsou prováděny 

v návaznosti na závěry z kontroly vedení evidence NAD a zejména na postupném 

zpracovávání archiválií. 

 

 Nadále pokračuje spolupráce s muzei na úseku vypracování druhotné evidence NAD. 

Muzeím je trvale nabízena spolupráce a poskytovány konzultace k vedení druhotné evidence 

NAD.  

 

 

SOA v Praze Celkem bm Celkem 

zpracováno 

Nezpracováno Inventarizováno 

centrála 34016,54 13977,75 20038,79 11115,17 

Benešov 3961,95 819,37 3142,58 542,32 

Beroun 3878,57 2631,32 1247,25 2079,72 

Kladno 4848,09 911,37 3936,72 713,32 

Kolín 4225,67 1922,99 2302,68 1256,74 

Kutná Hora 4335,12 970,03 3365,09 961,79 

Mělník 4204,14 1531,30 2672,84 928,91 

Mladá Boleslav 3804,46 1199,26 2605,20 452,32 

Nymburk 4536,73 503,91 4032,82 475,29 

Praha-východ 3544,57 437,51 3107,06 420,45 

Praha-západ 3399,31 921,81 2477,50 918,57 

Příbram 3835,80 283,51 3552,29 207,80 

Rakovník 3471,58 1539,65 1931,93 910,44 

celkem 82062,53 27649,78 54412,75 20982,84 
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III.1a) VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

a) Protokoly o výběru archiválií ve skartačním řízení 

 

Původce 
Počet 

protokolů 

Množství 

posouzených 

dokumentů v 

bm 

Množství 

vyřazených 

dokumentů 

v bm 

Množství 

vyřazených 

dokumentů 

v % 

Počet 

správních 

řízení podle  

§ 10 odst. 3 

I.oddělení.           

veřejnoprávní původci 45 3 852,61 3 744,75 97,20%   

soukromoprávní původci 70 1 027,28 1 026,30 99,90%   

            

II.oddělení           

veřejnoprávní původci 48 644,37 626,86 97,28%   

soukromoprávní původci           

III.oddělení           

veřejnoprávní původci 10         

soukromoprávní původci 1 069         

            

Benešov           

veřejnoprávní původci 38 707,32 694,90 98,24%   

soukromoprávní původci 39 733,83 733,80 100,00%   

            

Beroun           

veřejnoprávní původci 52 210,00 181,00     

soukromoprávní původci 0 0,00 0,00     

            

            

Kladno           

veřejnoprávní původci 42 434,97 412,22 94,77%   

soukromoprávní původci 29 417,99 417,93 99,99%   

            

Kolín           

veřejnoprávní původci 72 659,25 605,19 91,80%   

soukromoprávní původci           

            

Kutná Hora           

veřejnoprávní původci 99 477,27 450,12 94,31%   

soukromoprávní původci 6 87,50 87,50 100,00%   

            

Mělník           

veřejnoprávní původci 40 227,93 207,70 91,12%   

soukromoprávní původci 25 307,26 304,10 98,97%   

            

            

            

CELKEM 1 684 9 787,58 9 492,37 96,98% 0 
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a) Protokoly o výběru archiválií ve skartačním řízení 

Původce 
Počet 

protokolů 

Množství 

posouzených 

dokumentů v 

bm 

Množství 

vyřazených 

dokumentů 

v bm 

Množství 

vyřazených 

dokumentů 

v % 

Počet 

správních 

řízení podle  

§ 10 odst. 3 

Mladá Boleslav           

veřejnoprávní původci 69 1 435,79 1 379,85 96,10%   

soukromoprávní původci 48 1 748,70 1 748,70 100,00%   

Nymburk           

veřejnoprávní původci 58 352,85 325,87 92,35%   

soukromoprávní původci 18 306,07 305,62 99,85%   

            

Praha-východ           

veřejnoprávní původci 73 758,13       

soukromoprávní původci 35 638,84       

            

Praha-západ           

veřejnoprávní původci 83 438,28 424,16 96,78%   

soukromoprávní původci 24 94,32 94,32     

            

Příbram           

veřejnoprávní původci 44 785,08 729,17 92,88%   

soukromoprávní původci 59 506,11 505,84 99,95%   

            

Rakovník           

veřejnoprávní původci 38 262,27 249,05 94,96%   

soukromoprávní původci 14 238,85 238,73 99,95%   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

CELKEM – strana 2 563 7 565,29 6 001,31 79,33% 0 

CELKEM 2 247 17 352,87 15 493,68 89,29% 0 
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b) Protokoly o výběru archiválií v mimoskartačním řízení 

 

Původce nebo vlastník 

Počet 

protokolů 

v členění 

podle § 11 

odst. 1 

Množství 

posouzených 

dokumentů 

v bm 

Množství 

vyřazených 

dokumentů 

v bm v 

případě 

písm. b 

Množství 

vyřazených 

dokumentů 

v % v příp. 

písm.  b 

Počet 

správních 

řízení 

podle § 

12 odst. 4 

I. oddělení           

veřejnoprávní původci 2 2,02 0,00 0,00%   

soukromoprávní původci 4 3,30 1,62 49,09%   

            

II.oddělení           

veřejnoprávní původci           

soukromoprávní původci 4 3,23 0,00 0,00%   

            

III.oddělení           

veřejnoprávní původci 1         

soukromoprávní původci 2 400         

            

Benešov           

veřejnoprávní původci 4 15,57 15,50 99,55%   

soukromoprávní původci 17 0,60 0,00 0,00%   

            

Beroun           

veřejnoprávní původci           

soukromoprávní původci 47 80,00 79,80 99,75%   

            

Kladno           

veřejnoprávní původci 5 43,59 0,00 0,00%   

soukromoprávní původci 9 4,20 0,00 0,00%   

            

Kolín           

veřejnoprávní původci           

soukromoprávní původci 27 467,05 466,65 99,91%   

            

Kutná Hora           

veřejnoprávní původci           

soukromoprávní původci 12 3,29 1,00 30,40%   

            

Mělník           

veřejnoprávní původci 17 40,16 29,70 73,95%   

soukromoprávní původci 20 7,58 5,30 69,92%   

            

            

            

CELKEM - strana 1 2 569 670,59 599,57 89,41% 0 
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b) Protokoly o výběru archiválií v mimoskartačním řízení 

Původce nebo vlastník 

Počet 

protokolů 

v členění 

podle § 11 

odst. 1 

Množství 

posouzených 

dokumentů 

v bm 

Množství 

vyřazených 

dokumentů 

v bm v 

případě 

písm. b 

Množství 

vyřazených 

dokumentů 

v % v příp. 

písm.  b 

Počet 

správních 

řízení 

podle § 

12 odst. 4 

Mladá Boleslav           

veřejnoprávní původci 9 3,17   0,00%   

soukromoprávní původci 3 4,49   0,00%   

            

Nymburk           

veřejnoprávní původci 2 1,40   0,00%   

soukromoprávní původci 28 107,78 107,28 99,54%   

            

Praha-východ           

veřejnoprávní původci 5 10,53       

soukromoprávní původci 8 6,76       

            

Praha-západ           

veřejnoprávní původci 1 0,06   0,00%   

soukromoprávní původci 5 0,77   0,00%   

            

Příbram           

veřejnoprávní původci           

soukromoprávní původci 48 8,52 4,38 51,41%   

            

Rakovník           

veřejnoprávní původci 5 16,11 13,18 81,81%   

soukromoprávní původci           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

CELKEM – strana 2 114 159,59 124,84 78,23% 0 

CELKEM 2 683 830,18 724,41 87,26% 0 
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III. 1. Spisová služba a předarchivní péče   

 
I.oddělení SOA 

 U veřejnoprávních původců proběhla rozsáhlejší skartační řízení u Krajského úřadu 

Středočeského kraje, Krajského soudu v Praze, finančních úřadů na území hl. m. Prahy, Úřad 

práce ČR - Krajská pobočka pro hl. m. Prahu, celních úřadů a dalších institucí uvedených 

níže. Probíhala rovněž za součinnosti s Archivem hl. m. Prahy skartační řízení u Městského 

soudu v Praze a obvodních pražských soudů. U soukromoprávních původců probíhala 

skartační řízení především u zdravotnických zařízení, notářů (převážně dokumenty typu „S“), 

škol a školských zařízení. 

Metodické návštěvy u původce nebo vlastníka archiválie proběhly u - AKCENT 

College, s.r.o., Anglo-American University in Prague, CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ 

ODBORNÁ ŠKOLA, spol. s r.o., Česká školní inspekce – Středočeský inspektorát, 

Diagnostický ústav pro mládež – Praha 2, Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, 

Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o., Město 

Dobříš, Město Kolín, Město Lysá nad Labem, Město Mnichovo Hradiště, Město Nymburk, 

Obvodní soud pro Prahu 7, Odborová zdravotní pojišťovna, Pražská vysoká škola 

psychosociálních studií, Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Rehabilitační ústav Kladruby, 

Salesiánské středisko mládeže, Scholastika – vyšší odborná škola vizuální komunikace s.r.o., 

Scholastika - Vyšší odborná škola vizuální komunikace, s.r.o., Střední škola hotelnictví a 

gastronomie SČMSD Praha s.r.o., SÚIP Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu, 

Unicorn College, Všeobecná Zdravotní Pojišťovna, Vysoká škola finanční a správní, Vysoká 

škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vysoká škola regionálního rozvoje a 

Bankovní institut - AMBIS, a.s. 

Posouzení celé spisové normy, nikoli jen dílčí konzultace: Střední odborná škola 

multimediální a propagační tvorby, AKCENT College, s.r.o., Základní škola Parentes. 

 

 

II. oddělení 

V roce 2018 proběhlo pět archivních dohlídek spojených s výběrem archiválií ve 

skartačním řízení u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Obecního úřadu Davle – 

matrika, Městského úřadu Hořovice – matrika, Krajské veterinární správy v Benešově a SPÚ - 

Krajského pozemkového úřadu pro Prahu a Středočeský kraj. 

Do státních okresních archivů byly postoupeny po zpracování neevidované 

jednotliviny duplikátů katolických matrik vyčleněných z delimitace NA do AHMP, v rozsahu 

cca 0,01 bm. 

Do SOkA Praha-východ bylo delimitováno 109 knih duplikátů katolických matrik Sv. 

Václav – Stará Boleslav vyčleněných z delimitace NA do AHMP – 1,37 bm. 

Probíhala kontinuální spolupráce s matričními úřady Středočeského kraje – spolupráce 

při plnění úkolů vyplývajících z archivního a z matričního zákona: poskytování informací při 

vyřizování žádostí, metodické konzultace, dohledávání „chybějících“ zápisů a matrik pomocí 

matričních soupisů, právních norem či při archivních dohlídkách a kontrolách, informace k 
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aplikaci eBadatelna atp. Dále přepisy, orientační překlady a výklady matričních zápisů 

poskytovaných archivem jako podklady i jejich kopií vyhotovených z matrik uložených dosud 

na matričních úřadech a zaslaných archivu. S Krajským úřadem Středočeského kraje byla 

úzká spolupráce při zprostředkování kontaktu s matričními úřady, konzultacích plánovaných a 

provedených změn ve struktuře matričních obvodů i v uložení matrik na matričních úřadech. 

 

 

III. oddělení  

Metodické návštěvy a jednání s veřejnoprávními původci zejména Česká pošta, s.p., 

Státní tiskárna cenin, s.p., DIAMO s.p., Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p., 

Všeobecná zdravotní pojišťovna, Mototechna, státní podnik „v likvidaci“, Oborová zdravotní 

pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Povodí Vltavy, státní podnik.  

Metodické návštěvy a jednání se soukromoprávními původci (pouze nejdůležitější):  

      České dráhy a.s., Česká spořitelna a.s., Česká pojišťovna a.s., ČSOB a.s., Komerční banka, 

a.s., Škoda Auto a.s., Kavalierglass, a.s., RWE Transgas a.s., UniCredit Bank Czech Republic 

and Slovakia, a.s., CPI Services, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, 

SKLÁRNY KAVALIER, a.s., ČEPRO, a.s., innogy Česká republika a.s., Howden ČKD 

Compressors s.r.o., Česká advokátní komora, EUROVIA CS, a.s., Barrandov Studio a.s., 

AWT Čechofracht a.s. 

       Metodické návštěvy a konzultace, stanoviska k udělení koncese (5 stanovisek) 

probíhaly i s komerčními spisovnami: Iron Mountain Česká republika s.r.o., REISSWOLF 

likvidace dokumentů a dat, s.r.o., Docu Save s.r.o., Komerční spisovna Krnsko s.r.o., 

Bohemia Dokument Logistik s.r.o., Bronislav Skovajsa. 

Metodické návštěvy a jednání s veřejnoprávními i soukromoprávními původci byly 

v roce 2018 zaměřeny na konzultace k zákonu č. 499/2004 Sb., k vyhlášce č. 259/2012 Sb., 

k zákonu č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 

(eIDAS), k nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů 

(GDPR), konzultace spisových řádů a spisových a skartačních plánů, na přípravu skartačních 

řízení, přebírání archiválií do SOA a problematiku elektronických systémů spisových služeb. 

S komerčními spisovnami byly konzultovány převážně problematiky vyřazování dokumentů, 

digitalizace dokumentů, skartačních lhůt a ukládání dokumentů, schvalování nových 

provozoven a vyjádření k udělení koncese. Bylo vydáno 5 kladných stanovisek k udělení 

koncese.  

Spisové řády projednány pro 6 původců  – VoZP, PricewaterhouseCoopers Česká 

republika, s.r.o., PRAGOPROJEKT, a.s., NANUNTIO s.r.o., SAZKA a.s., CPI Services a.s., 

Škoda Auto a.s. 

Počet skartačních návrhů oproti roku 2017 stoupl o 189 návrhů. Soukromoprávní 

původci stále využívají možnost danou § 7 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., a žádají o vyřazení 

dokumentů ve skartačním řízení. U mnohých vyplývá žádost o skartační řízení z pokynů 

auditorů v souvislosti s certifikací jakosti podle ISO 9001. Získávají tak oficiální doklad, 

který mohou předkládat kontrolním orgánům a jistotu, že nezlikvidují nic před uplynutím 

skartačních lhůt. 

Počet žádostí o výběr archiválií mimo skartační řízení v souvislosti s § 11 odst. 2 

zákona č. 499/2004 Sb., při vstupu společnosti do likvidace nebo insolvenčního řízení, stoupl 
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v roce 2018 oproti roku 2017 o 347 návrhů. Počet žádostí o projednání zabezpečení 

dokumentů rušených společností a žádostí o stanoviska k rušení bytových družstev má stále 

sestupnou tendenci. 

 

 Celkem bylo v centrále SOA vyhotoveno 1242 protokolů o výběru archiválií ve 

skartačním řízení. Pouze I. a II. oddělení posoudilo  5524,26 bm písemností a vyřadilo 

5397,91 bm písemností ve skartačním řízení. V mimoskartačním řízení bylo vyhotoveno 

celkem 2411 protokolů.  Trochu odlišná situace je v oddělení fondů hospodářských subjektů, 

které vyřazuje ve skartačním i mimoskartačním řízení na žádost několika tisíc 

soukromoprávních původců ročně a kteří neuvádějí vyřazované dokumenty v běžných 

metrech vyřazovaných dokumentů. 

   

 Státní okresní archivy realizovaly  běžnou revizní činnost, zpravidla v souvislosti 

s prováděním skartačního či mimoskartačního řízení a instruktážemi. Archivy pokračovaly 

s přednáškami zaměřenými na metodiku vedení spisové služby zejména v souvislosti se 

změnami v archivním zákoně a předpisech souvisejících. Vedle zpracování skartačních 

návrhů vyřizovaly archivy žádosti o projednání zabezpečení dokumentů zanikajících 

soukromoprávních původců. Výběr oslovených původců k provedení skartačního řízení byl 

podmíněn buď absencí skartačního řízení v minulosti, nebo jinými nedostatky při jeho 

provádění (např. tím, že do skartačního řízení nenabízejí dokumenty kategorie A apod.). 

Osloveným původcům byla nabídnuta metodická pomoc v podobě školení. Nejednalo se 

pouze o zásady ukládání dokumentů a provádění skartačního řízení, ale také základy vedení 

spisové služby vůbec. Nabídka proškolení je původci hojně využívána.  

 Celkem bylo státními okresními archivy Středočeského kraje vydáno 1005 protokolů 

o výběru archiválií ve skartačním řízení, posouzeno bylo 11828,61 bm dokumentů, vyřazeno 

10095,77 bm dokumentů. Mimo skartační řízení bylo vydáno 272 protokolů, posouzeno 

823,63 bm dokumentů a vyřazeno 722,79 bm dokumentů. Pozornost byla věnována 

konzultacím a posuzování spisových řádů a spisových a skartačních plánů, zejména u 

původců s povinností vést spisovou službu. Schvalovací proces spisových a skartačních plánů 

určených původců představuje časově náročný úkol, neboť ve většině případů se jedná 

o opakované konzultace a návštěvy.  

Vybrané archiválie byly přejímány do okresních archivů po provedení základní očisty. 

K zajímavějším přírůstkům lze uvést ze SOkA Mladá Boleslav  rok 2018 celkem 23 ks 

různých kronik (obecní, školní, spolkové), 2 osobní fondy (J. Vilím, F. Kváček), 1 rodinný 

fond Herclíků (houslaři), několik filmů z let 1980–1990 (JZD Přepeře), 2 strojopisy 

vzpomínek (J. Vokoun na Chrást, Z. Šverma na Josefův Důl), cech hrnčířů Ml. Boleslav 

z roku 1822.  Mezi významnější přírůstky do SOkA Nymburk patří kroniky města Poděbrady 

z let 1945-2006 nebo kronika jedné z tří poděbradské zemědělské školy, vedená jejími žáky 

v l. 1952-2017. Od soukromého dárce jsme obdrželi též soubor fotografií (pravděpodobně 

kopií) internačního tábora ve Velkém Zboží u Poděbrad. V SOkA Rakovník patří mezi 

významnější  dokumentace fondu MNV Lišany – situační a polohopisné plány obce z let 1929 

a 1943 a historické fotografie obce. Dále 8 litografií Václava Rykra (Rakovník, Křivoklát, 

Týřov, Rozvědčík, Skryje, Krakovec). Mezi cenné přírůstky se řadí i dokumentární fotografie 

Vladimíra Váchy zachycující Rakovník a okolí. Archivu byly předány Obecním úřadem Nový 
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Dům nalezené konferenční protokoly 1927-1930 a výkazy návštěv a prospěchu 1882/83 

Obecné školy Nový Dům. Mimo skartačním protokolem archiv převzal parcelní protokol 

1912-42 a zápisy OZ 1923-1952 obce Lubná. Dále Městys Pavlíkov archivu předal pivní 

rejstřík z r. 1870.  

Nové přírůstky výrazně přispívají k rozšíření badatelských aktivit odborníků 

zabývajících se zejména regionální historií.  

 

 

III. 2. 1. Kontrolní činnost spisové služby   

  

 Kontroly v oblasti archivnictví a spisové služby byly uskutečněny v souladu s plánem 

provádění kontrol. Systém provádění kontrol určenými kontrolujícími z jiného okresu se 

osvědčil.  

 

I. oddělení 

 

Celkem bylo provedeno 5 kontrol. Jedná se o následující: 

1. Kontrolovaná osoba:  Středočeský kraj, Krajský úřad 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Kontrola byla provedena společně s III. oddělením. 

Předmět kontroly:  

Dle ustanovení § 71 odst. 1 písm. c) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o archivnictví“), 

je předmětem této kontroly dodržování následujících zákonných povinností: 

    - povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií – podle ustanovení § 3 odst. 1 

zákona o archivnictví 

    - příjem, označování, evidence a rozdělování dokumentů - podle ustanovení § 64 zákona o 

archivnictví.   

Kontrolní zjištění - shrnutí: 

1) Ustanovení § 3 odst. 1 zákona o archivnictví – povinnost uchovávat dokumenty a umožnit 

výběr archiválií: 

- Bylo porušeno v případě dokumentu č. j. 130235/2017/KUSK (Asociace muzeí a galerií ČR). 

- Dokumenty, u nichž se používá v rámci evidence ESSS funkcionalita „zrušeno“ místo 

„vyřízeno“, nebude možné zařazení do skartačního řízení a v důsledku toho kontrolovaná 

osoba neumožní výběr archiválie 

- Dokumenty evidované v ESSS nejsou označovány systematicky spisovými znaky, 

skartačními znaky a lhůtami, čímž není umožněn výběr archiválií 

- Dokumenty evidované ve zvláštní evidenci nejsou označovány systematicky spisovými 

znaky, skartačními znaky a lhůtami, čímž není umožněn výběr archiválií 

- Kontrolovaná osoba nepředává vyřízené a uzavřené dokumenty a spisy spisovně, čímž není 

umožněn výběr archiválií 

2) Ustanovení § 64 zákona o archivnictví - příjem, označování, evidence a rozdělování 

dokumentů: 

http://www.soapraha.cz/documents/praha/20100826133910-I_-_oddeleni.pdf
http://www.soapraha.cz/documents/praha/20100730104149-Mimoradne_lidove_soudy.pdf
http://www.soapraha.cz/documents/praha/20100730104149-Mimoradne_lidove_soudy.pdf
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a) kontrolovaná osoba neeviduje systematicky v ESSS dokumenty vznikající v Kanceláři 

hejtmanky 

b) kontrolovaná osoba neoznačuje systematicky přijaté dokumenty jednoznačným 

identifikátorem 

c) kontrolovaná osoba neoznačuje systematicky čísla jednací na dokumentech 

d) kontrolovaná osoba není často schopná odlišit originály dokumentů od kopií, ukládá je do 

stejných pořadačů 

e) kontrolovaná osoba neoznačuje systematicky dokumenty evidované ve zvláštní evidenci 

evidenčními čísly 

Na základě kontroly bylo zahájeno správní řízení, v němž byla uložena pokuta za 

spáchání přestupků. Rozhodnutí je pravomocné. 

 

2. Kontrolovaná osoba: Česká správa sociálního zabezpečení pro Prahu a Střední Čechy 

Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 

Předmět kontroly:  

Dle ustanovení § 71 odst. 1 písm. c) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

- povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií – podle ustanovení § 3 

odst. 

1 zákona o archivnictví 

- ukládání dokumentů – podle ustanovení § 68 zákona o archivnictví 

 

Kontrolní zjištění - shrnutí: 

1) Ustanovení § 3 odst. 1 zákona o archivnictví – povinnost uchovávat dokumenty a umožnit 

výběr archiválií: 

- Bylo porušeno v případě dokumentů č. j. 42000/000001/18/010/DOM a č. j. SOAA-

I/68/2018/2. Tyto dokumenty nám nebyly předloženy v originální elektronické podobě. 

- V případě jmenovaných skupin dokumentů neevidovaných v elektronickém systému spisové 

služby existuje do budoucna vážné reálné riziko, že tyto dokumenty nebudou navrhovány do 

skartačního řízení a tudíž nebude naplněna povinnost umožnění výběru archiválií. 

2) Ustanovení § 68 zákona o archivnictví – ukládání dokumentů: 

- Kontrolovaná osoba nepředává vyřízené a uzavřené dokumenty a spisy spisovně. 

 

3. Kontrolovaná osoba:  Pražská správa sociálního zabezpečení 

Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8 

Předmět kontroly:  

Dle ustanovení § 71 odst. 1 písm. c) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o archivnictví“), 

je předmětem této kontroly dodržování následujících zákonných povinností: 

- povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií – podle ustanovení § 3 

odst. 

1 zákona o archivnictví 

- označování dokumentů podle spisového řádu a spisového a skartačního plánu 
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spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami podle ustanovení § 66 zákona o 

archivnictví 

Kontrolní zjištění - shrnutí: 

Kontrolující konstatují, že nemalá část dokumentů PSSZ v kontrolovaných místech jejich 

uložení není označována spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami. Velké 

množství dokumentů není ukládáno v roztříděné podobě v krabicích/kartonech podle věcných 

skupin definovaných ve spisovém řádu PSSZ a podle jednotlivých pracovišť PSSZ. Mnoho 

dokumentů je uloženo na hromadách volně na podlaze.  

Na spisech PSSZ uložených v komerční spisovně Archivum s. r. o. byl zjištěn zvýšený výskyt 

aktivních spór, a to převážně na povrchu dokumentů. Bez používání ochranných prostředků 

při manipulaci s dokumenty může být ohroženo zdraví pracovníků a spóry plísní se s velkou 

pravděpodobností bez dezinfekce nebo mechanického očištění vysavačem mohou šířit po 

celém prostoru spisovny a kontaminovat další uložené dokumenty. 

 

4. Kontrolovaná osoba:  Obecní úřad Hradištko 

Chovatelů 500, 252 09 Hradištko 

Předmět kontroly:  

Dle ustanovení § 71 odst. 1 písm. c) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

    - povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií – podle ustanovení § 3 odst.  

1 zákona o archivnictví. 

Kontrolní zjištění - shrnutí: 

Kontrolovaná osoba dokumenty podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o archivnictví uchovává. 

Výběr archiválií umožňuje kontrolovaná osoba nesystematicky a jen u některých druhů 

agendy. 

Výběr archiválií nebyl dosud umožněn u následujících písemností: 

1) Album pozvánek a oznámení společenských akcí 1951 – 1959 

2) Album Hasiči 1923 – 1960 

3) Album pozvánek a fotografií 1961 – 1964 

4) Kronika Divadelní soubor Malé scéna 1952 – 1964 

5) Kronika obce Hradištko od 1. 1. 1954 

6) Pamětní kniha Paměti obce Hradištko s podpisy od 19. 8. 1953   

7) Pamětní kniha s podpisy od r. 1975 

8) Pamětní kniha s podpisy od r. 2000 

9) Pamětní kniha spoj. obcí Hradištka, Brunšova a Pikovic od r. 1918 

10) Písemnosti v pozemkových a stavebních záležitostech a projektová dokumentace k 

různým stavbám v obci z let 1965 – 1999 (např. výstavba prodejny 1965, Plán realizace 

opatření na ochranu obyvatelstva v případě průlomové vlny 1973, korespondence k 

pozemkovým záležitostem 1973 – 1994, zprávy od ústředních orgánů 1997 – 1999). Mezi 

materiály se nacházejí také zápisy z jednání zastupitelstva obce v letech 1991 – 1994. Přitom 

zápisy zastupitelstva z období 1995 – 1998 byly navrženy do skartačního řízení v roce 2011, v 

němž byly vybrány za archiválie a nyní jsou uloženy ve Státním okresním archivu Praha-

západ. 
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V kanceláři pro vyřizování agendy odpadů a hospodářství jsou uloženy dokumenty vztahující 

se k dopravní obslužnosti, opravám komunikací, odpadovému hospodářství, dohody o 

provedení práce v těchto oblastech, inventury. Dále šanony s materiály vedení obecního 

úřadu, např. zastupitelstva obce (porady od roku 2002, jednání od roku 1998), porady starosty 

2002 – 2009, zápisy obecní rady 1993, smlouvy od r. 1968, stížnosti od r. 1987, 

korespondence úřadu 1993 – 1998, obecní zpravodaj 1993 – 1998, obecní vyhlášky 1994, 

znalecké posudky 2004 – 2006, zápisy z okresních shromáždění 1999 – 2000, různé 

zpravodaje okolních obcí, žádosti o granty a dotace, objednávky od r. 1989. Větší množství 

dokumentace k volbám (komunálním, parlamentním) od roku 1990 je uloženo v nově 

zařizované kanceláři. Tamtéž se nachází i materiály ke sčítání lidu v roce 2001, Pamětní kniha 

– vítání občánků 1957 – 1988, Pamětní kniha – uvítání do života 1988 – 1990, Kronika 

významných životních jubileí 1986 – 1990. Dlouhodobě otevřené spisy - korespondence, 

zápisy a projektová dokumentace k vodohospodářství (kanalizace, vodovodní přípojky apod.) 

- jsou uloženy v další kanceláři. Spisy k územnímu plánu, komunikacím v obci, přírodní 

rezervaci či soudnímu sporu se nachází i v kanceláři starostky.  

Ve zvláštní místnosti je uložena stavební dokumentace k jednotlivým objektům v obci. 

Jde o dlouhodobě otevřené spisy se soustavně přibývajícími dokumenty. 

Překročení skartačních lhůt dokumentů nebylo možné posoudit v komparaci s nepředloženým 

spisovým plánem, u některých z výše jmenovaných dokumentů a agend (mezi jinými kroniky, 

pamětní knihy, alba a některé další materiály) je však dle běžného úzu zřejmé, že již měly být 

navrženy do skartačního řízení. 

Kontrolovaná osoba používá elektronickou spisovou službu MUNIS, do níž bylo 

kontrolní skupině umožněno nahlédnout. Spisový plán v ní nainstalovaný pochází od 

dodavatele a nebyl přizpůsoben skartačnímu řádu obecního úřadu, v němž je uvedeno, že 

„skartační plán obsahuje věcná hesla (typy písemností), ukládací lhůty a skartační znaky“; 

používání spisových znaků v něm stanoveno není. Označení dokumentů spisovými znaky, 

které nabízí elektronická spisová  služba MUNIS, provádí dle sdělení kontrolované osoby jen 

někteří zaměstnanci obecního úřadu.   

 

 

5. Kontrolovaná osoba:  Hlavní město Praha, Městská policie hlavního města Prahy 

Korunní 98, 101 00  Praha 10 

Kontrola byla provedena společně s III. oddělením. 

Předmět kontroly:  

Dle ustanovení § 71 odst. 1 písm. c) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

- příjem, označování, evidence a rozdělování dokumentů - podle ustanovení § 64 zákona o  

archivnictví.  

Kontrolní zjištění - shrnutí: 

Kontrolní skupina konstatuje, že kontrolovaná osoba splňuje na základě namátkové kontroly 

vybraných dokumentů v elektronické spisové službě a listinných dokumentů u 

kontrolovaného útvaru – Obvodního ředitelství Praha 1 - povinnosti stanovené pro příjem, 

označování, evidenci a rozdělování dokumentů v ustanovení § 64 zákona č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě.  
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Nedostatky zjištěny nebyly.   

 

II. oddělení  

 

Bez provedených kontrol. 

Žádný návrh na správní řízení nebyl prostřednictvím II. oddělení podán. 

 

III. oddělení  

 

Kontrolovaná osoba:  

Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5  

Kontrola byla provedena společně s I. oddělením – více viz kapitola I. oddělení. 

 

Kontrolovaná osoba:   

Hlavní město Praha, Městská policie hlavního města Prahy  

Kontrola byla provedena společně s I. oddělením – více viz kapitola I. oddělení. 

 

Státní okresní archiv Benešov 

 

Kontrolovaná osoba:   

Základní škola Žebrák, Sídliště 321, 267 53 Žebrák (původce v péči SOkA Beroun) 

Předmět kontroly:  

Kontrola zaměřena na celkové vedení spisové služby. 

Kontrolní zjištění - shrnutí: 

a. Porušeny následující ustanovení Zákona a Vyhlášky: 

i. § 64 Zákona, § 8 Vyhlášky (neevidence dokumentů) 

ii. § 66 odst. 1 Zákona (absence spisového řádu) 

iii. § 3 Vyhlášky (neoznačování dokumentů podacím razítkem) 

iv. § 17 Vyhlášky (absence evidence razítek) 

b. Lhůta pro nápravu 31. 8. 2019 

c. Pokuta neudělena, správní řízení nezahájeno 

Kontrolovaná osoba:   

Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 

Předmět kontroly:  

Kontrola zaměřena na ukládání dokumentů. 

Kontrolní zjištění - shrnutí: 

a. Porušeny následující ustanovení Zákona a Vyhlášky: 

i. § 68 odst. 4 písm. c) Zákona (zajištění ochrany dokumentů před 

poškozením) 

ii. § 19 odst. 4 Vyhlášky (vedení evidence výpůjček ze spisovny) 

http://www.soapraha.cz/documents/praha/20100826134358-II_-_oddeleni.pdf
http://www.soapraha.cz/documents/praha/20160105092344-III_-_oddeleni.pdf
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c. Lhůta pro nápravu 31. 8. 2019 

d. Pokuta neudělena, správní řízení nezahájeno 

 

Kontrolovaná osoba:   

Základní škola Vorlina Vlašim, U Vorliny 1500, 258 01 Vlašim 

Předmět kontroly:  

Kontrola zaměřena na evidenci dokumentů. 

Kontrolní zjištění - shrnutí: 

a. Bez pochybení. 

b. Pokuta neudělena, správní řízení nezahájeno. 

 

Žádný návrh na správní řízení nebyl prostřednictvím SOkA Benešov podán. 

 

Státní okresní archiv Beroun 

 

Kontrolovaná osoba:  

Město Libušín  

Předmět kontroly: 

Dodržování ustanovení zákona č. 499/2004 Sb. v platném znění a právních předpisů k jeho 

provádění 

Kontrolní zjištění: 

 

Plánovaná kontrola provedena: 29. 5. 2018. Během ní byly zjištěny zásadní nedostatky ve 

vedení elektronické spisové služby, konkrétně nevyplňování spisových a skartačních znaků u 

jednotlivých podání (spisový plán vůbec nebyl zaveden do spisové služby).  

Úřad po kontrole tyto nedostatky odstranil. 

 

Kontrolovaná osoba:  

 

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola Beroun 

Předmět kontroly: 

Dodržování ustanovení zákona č. 499/2004 Sb. v platném znění a právních předpisů k jeho 

provádění 

Kontrolní zjištění: 

Plánovaná kontrola provedena 9. 10. 2018.  

Zjištěno, že ve spisovně některé položky nejsou označeny spisovými znaky a dále že 

ředitelství školy vůbec nedisponuje elektronickým podpisem, ač je tato povinnost stanovena 

pro orgány veřejné moci (školy se jimi staly v roce 2017 dle novely zákona č. 111/2009 Sb.) 

stanovena zákonem.  

Náprava byla do konce roku učiněna. 

 

Kontrolovaná osoba:  
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Obec Hlásná Třebaň 

Předmět kontroly: 

Dodržování ustanovení zákona č. 499/2004 Sb. v platném znění a právních předpisů k jeho 

provádění 

Kontrolní zjištění: 

Plánovaná kontrola provedena 29. 11. 2018.  

Původce vede plnou elektronickou spisovou službu, a to bez závad. Jediný okrajový 

nedostatek se týkal chybějící evidence kvalifikovaných certifikátů a neoznačení některých 

položek ve spisovně spisovým znakem.  

Náprava byla učiněna. 

Žádný návrh na správní řízení nebyl prostřednictvím SOkA Beroun podán. 

 

Státní okresní archiv Kladno 

 

Kontrolovaná osoba:  

Divadla Kladno s.r.o., Divadelní 1702, 272 01 Kladno 

Předmět kontroly: 

Kontrola byla zaměřena na dodržování zákonných povinností uchovávat dokumenty a 

umožnit výběr archiválií, provádění výběru archiválií a dodržování zásad vedení spisové 

služby podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, v platném znění.  

Kontrola byla provedena 24. 5. 2018 v prostorách kontrolované osoby na adrese Divadelní 

1702, 272 01 Kladno. 

Kontrolní zjištění: 

Při kontrole dodržování zásad vedení spisové služby byla zjištěna řada nedostatků 

kolidujících s požadavky zákona nebo dobré praxe odborné správy dokumentů (původce 

neprovádí pravidelně skartační řízení a neumožňuje výběr archiválií z dokumentů právních 

předchůdců, v oblasti vedení spisové služby: původce nezveřejňuje v plném rozsahu na své 

úřední desce povinné informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů, 

původce nevydal spisový řád, a tudíž nemá k dispozici ani spisový a skartační plán, neeviduje 

všechny úřední dokumenty, neprovádí konverzi dokumentů způsobem stanoveným zákonem, 

nevede o dokumentech v základní evidenční pomůcce údaje v požadovaném rozsahu, 

nepoužívá jednoznačný identifikátor k označování dokumentů, které nejsou evidovány jiným 

způsobem v samostatných evidencích dokumentů, původce neoznačuje dokumenty číslem 

jednacím, podoba vyhotovených dokumentů v elektronické podobě původce neodpovídá 

požadavkům vyhlášky, úřední dokumenty nejsou podepisovány uznávaným elektronickým 

podpisem a opatřovány kvalifikovaným časovým razítkem, původce neoznačuje všechny 

dokumenty spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami podle spisového a 

skartačního plánu (doručené i vlastní), neukládá dokumenty ve spisovně podle spisového a 

skartačního plánu, původce nevede evidenci uložených dokumentů a spisů ve spisovně, ani 

evidenci dokumentů zapůjčených ze spisovny).  
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Původce dodal písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou.  

Kontrolovaná osoba:  

Obec Braškov, Dukelská 11, 273 51 Braškov  

Kontrola byla provedena 25. 5. 2018 v prostorách kontrolované osoby na adrese Dukelská 11, 

273 51 Braškov.  

 

Předmět kontroly: 

Kontrola byla zaměřena na dodržování zákonných povinností uchovávat dokumenty a 

umožnit výběr archiválií, provádění výběru archiválií a dodržování zásad vedení spisové 

služby podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, v platném znění.  

Kontrolní zjištění: 

Při kontrole dodržování zásad vedení spisové služby byla zjištěna řada nedostatků 

kolidujících s požadavky zákona nebo dobré praxe odborné správy dokumentů (ve spisovně 

původce uchovává dokumenty typu A s prošlými skartačními lhůtami; v oblasti vedení 

spisové služby: původce nezveřejňuje v plném rozsahu na své úřední desce povinné 

informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů, nepoužívá spisový řád, 

který by odpovídal aktuálně platným právním předpisům na úseku archivnictví a spisové 

služby, původce nevede o dokumentech v základní evidenční pomůcce údaje v požadovaném 

rozsahu, neuvádí ve spisovém řádu výčet reálně používaných samostatných evidenčních 

pomůcek v požadovaném členění, ve spisovém řádu není stanovena struktura evidenčních 

čísel ze samostatných evidencí dokumentů, původce neuvádí ve svém spisovém řádu 

podrobnosti výkonu spisové služby v mimořádných situacích a postup spisové rozluky, 

neoznačuje dokumenty spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami podle 

spisového a skartačního plánu, neukládá vyřízené dokumenty ve spisovně podle věcných 

skupin a spisových znaků, dokumenty jsou do spisovny předávány bez vstupní kontroly, 

původce nevede evidenci dokumentů zapůjčených ze spisovny).  

Původce měl dodat písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných 

kontrolou do 31. 11. 2017; neučinil tak a na samém konci stanovené lhůty zažádal o její 

prodloužení bez uvedení konkrétních důvodů.  

Kontrolovaná osoba:  

Městys Netvořice, Mírové náměstí 19, 257 44 Netvořice 

Kontrola byla provedena 5. 12. 2018 v prostorách kontrolované osoby na adrese Mírové 

náměstí 19, 257 44 Netvořice.  

Předmět kontroly: 

Kontrola byla zaměřena na dodržování zákonných povinností uchovávat dokumenty a 

umožnit výběr archiválií, provádění výběru archiválií a dodržování zásad vedení spisové 
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služby podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, v platném znění.  

Kontrolní zjištění: 

Při kontrole dodržování zásad vedení spisové služby byla zjištěna řada nedostatků 

kolidujících s požadavky zákona nebo dobré praxe odborné správy dokumentů (původce 

neprovádí pravidelně skartační řízení, po uplynutí skartačních lhůt nenavrhuje do skartačního 

řízení všechny dokumenty a neumožňuje archivu provádět výběr archiválií, v oblasti vedení 

spisové služby: neoznačuje všechny dokumenty spisovými znaky, skartačními znaky a 

skartačními lhůtami podle spisového plánu, nevykonává důsledně konverzi dokumentů, 

neukládá dokumenty ve spisovně podle věcných skupin a spisových znaků podle svého 

spisového a skartačního plánu, nevede evidenci dokumentů zapůjčených ze spisovny).  

Původce má dodat písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných 

kontrolou do 31. 4. 2019. 

Návrh na zahájení správního řízení nebyl prostřednictvím SOkA Kladno prozatím podán. 

 

Státní okresní archiv Kolín 

 

V roce 2018 provedeny 2 kontroly (jedna ještě neukončena): 

Kontrolovaná osoba:  

Obec Velký Osek 

Předmět kontroly: 

dodržování ustanovení zákona 499/2004 Sb. o archivnictví, konkrétně §§ 7 až 10 - výběr 

archiválií ve skartačním řízení), § 66 odst. 2 zákona – zaslání spisového plánu na vědomí 

archivu, § 68. odst. 4 zákona – ukládání dokumentů.  

Kontrolní zjištění: 

Nedostatky zjištěné kontrolou:  § 7 – 10, nejsou prováděna pravidelná skartační řízení; § 66 

nezaslání spisového plánu na vědomí archivu; § 68 spisovna nezabezpečena proti vstupu 

nepovolaných osob 

Zpráva o odstranění nedostatků byla podána včas, je evidována pod čj. SOAA-

KO/5433/2018/9. Nedostatky postupně napraveny v průběhu roku 2018.  

Kontrolovaná osoba:  

Obec Čečelice 

Kontrolní zjištění: 

Kontrola dosud neukončena: zahájena dne 12. 11. 2018, na žádost starosty obce (13. 11. 

2018) bylo místní šetření odloženo a proběhlo dne 17. 1. 2019.  

Žádný návrh na zahájení správního řízení nebyl prostřednictvím SOkA Kolín podán. 

 

Státní okresní archiv Kutná Hora 

 

Archiv provedl v roce 2018 2 kontroly, jednu plánovanou, a to u Obce Zákolany a 

neplánovanou následnou kontrolu 2. u Obce Okřesaneč.  

Kontrolovaná osoba:  
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Obec Zákolany  

Kontrola provedena dne 5. 12. 2018. 

Předmět kontroly: 

Kontrola dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby podle zákona č. 

499/2004 Sb. v platném znění – povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií 

(§ 3 odst. 1), provádění výběru archiválií ve skartačním řízení (§ 7 až 10), zásady vedení 

spisové služby (§ 63 až 68). 

Zjištěné nedostatky: 

Neprovádění skartačního řízení, zjištěno velké množství dokumentů s prošlými skartačními 

lhůtami, dílčí nedostatky při vedení spisové služby (chybějící údaje na podacím razítku, 

chybné údaje ve spisovém řádu, nevyplňování údajů v systému elektronické spisové služby – 

spisový znak, skartační znak, skartační lhůta, dokumenty uložené ve spisovně nejsou 

označeny spisovými znaky, skartačními znaky a lhůtami). 

Opatření: stanovena lhůta k odstranění nedostatků 31. 3. 2019. Původce podal písemnou 

zprávu o odstranění nedostatků dne 15. 1. 2019. 

 

Kontrolovaná osoba:  

Obec Okřesaneč  

 

Kontrola provedena dne 14. 8. 2018. 

 

Předmět kontroly:  

následná kontrola dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby podle zákona 

č. 499/2004 Sb. v platném znění – povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií 

(§ 3 odst. 1), provádění výběru archiválií ve skartačním řízení (§ 7 až 10), zásady vedení 

spisové služby (§ 63 až 68). Kontrola byla zaměřena na odstranění nedostatků zjištěných při 

minulé kontrole provedené v roce 2017. 

Zjištěné nedostatky:  

neuchování dokumentů skartačního znaku A, neprovedení skartačního řízení – opakovaně 

zjištěno velké množství dokumentů s prošlými skartačními lhůtami. 

Opatření:  

stanovena lhůta k odstranění nedostatků 15. 12. 2018. Původce ve stanoveném termínu 

nepodal písemnou zprávu o odstranění nedostatků, neprovedl skartační řízení ani nepředložil 

ztracené dokumenty. Z tohoto důvodu byly zjištěné nedostatky postoupeny řediteli Státního 

oblastního archivu k udělení sankce, případně k zahájení správního řízení. Dosud 

neukončeno. 

V případě obce Okřesaneč bylo zahájeno správní řízení, které nebylo k dnešnímu dni 

ukončeno. 

 

Státní okresní archiv Mělník 

Věc:  

Kontrolovaná osoba: 

Obec Polepy  

Kontrola provedena dne 7. listopadu 2018. 
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Předmět kontroly: 

- povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií podle § 3 odst. 1 - 4 zákona 

   o archivnictví 

- provádění výběru archiválií podle ustanovení §§ 5 až 12 zákona o archivnictví 

- zásady vedení spisové služby podle ustanovení §§ 63 až 69a. 

 

Zjištěné nedostatky:  

Spisový a skartační řád, včetně spisového a skartačního plánu (dále jen SSŘ), který obec 

Polepy vydala 9. 2. 2016, svým obsahem nesplňují požadavky zákona a vyhlášky. SSŘ 

neodpovídá úřední praxi Obecního úřadu Polepy. Spisový a skartační plán obsahuje 

značné množství úředních agend, které zdejší obecní úřad nevykonává. 

Kontrolovaná osoba v rozporu s § 19 odst. 1 vyhlášky neukládá uzavřené spisy a 

vyřízené dokumenty do spisovny podle spisových znaků.  

Kontrolovaná osoba v rozporu s § 19 odst. 3 vyhlášky nevede evidenci uložených 

dokumentů a spisů ve spisovně.  

Kontrolovaná osoba v rozporu s § 19 odst. 4 vyhlášky nevede evidenci o zapůjčování a 

nahlížení do dokumentů a spisů ze spisovny.  

Kontrolovaná osoba v rozporu s §§ 7–10 zákona, § 20 odst. 1, 4 a § 21 odst. 1, 4 

vyhlášky nepředkládá skartační návrh a není tak umožněn výběr dokumentů ve 

skartačním řízení. 

 

Termín k odstranění zjištěných nedostatků kontrolou a podání písemné zprávy byl 

stanoven do 31. ledna 2019. 

Kontrolovaná osoba:  

Obecní úřad Klášter Hradiště nad Jizerou 

 

Předmět kontroly: 

- povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií podle § 3 odst. 1 - 4 zákona 

   o archivnictví 

- provádění výběru archiválií podle ustanovení § § 5 až 12 zákona o archivnictví 

- zásady vedení spisové služby podle ustanovení § § 63 až 69a. 

 

Kontrolní zjištění:  

Spisový a skartační řád, včetně spisového a skartačního plánu svým obsahem v zásadě 

téměř vůbec neodpovídá ustanovením zákona  a vyhlášky. 

Forma podacího razítka nesplňuje všechny náležitosti. 

Původce nevytváří spis spojováním dokumentů týkajících se téže věci. 

Část textu záhlaví dokumentů vzniklých z úřední činnosti, konkrétně text „Naše značka“ 

a „Váš dopis zn“ neodpovídá terminologii užité v § 11 odst. 1 vyhlášky, není uvedeno 

číslo jednací. 

Není vedena evidence dokumentů uložených ve spisovně. 

Není řádně předkládán skartační návrh a umožněn výběr dokumentů v řádném 

skartačním řízení. 
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Termín k odstranění zjištěných nedostatků a podání zprávy byl stanoven do 30. listopadu 

2017. Jelikož se tak nestalo, zaslali jsme 14. 12. 2017 urgenci a dne 21. 12. 2017 nám 

byla odeslána zpráva o nápravných opatřeních, které obec přijala na základě námi 

provedené kontroly.  

 

Návrh (podnět) na zahájení správního řízení ze strany SOkA Kutná Hora nebyl podán. 

 

Státní okresní archiv Mladá Boleslav 

V roce 2018 byly provedeny celkem 4 kontroly (3 plánované, 1 neplánovaná). 

Kontrolovaná osoba:  

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy 

Předmět kontroly: 

Dodržování ustanovení zákona č. 499/2004 Sb. v platném znění a právních předpisů k jeho 

provádění 

Kontrolní zjištění: 

Kontrola ukončena, zpráva o odstranění nedostatků byla podána včas (31. 12. 2018).  

Návrh na zahájení správního řízení podán nebyl. 

 

Kontrolovaná osoba:  

Obec Sudoměř 

Předmět kontroly: 

Dodržování ustanovení zákona č. 499/2004 Sb. v platném znění a právních předpisů k jeho 

provádění 

Kontrolní zjištění: 

Kontrola ukončena. Zpráva o odstranění nedostatků byla podána včas (30. 10. 2018). 

S původcem bylo zahájeno správní řízení pro spáchání přestupku, neboť kontrolou u 

původce byly zjištěny nedostatky, které vedly k příkaznímu řízení (zkrácené 

přestupkové řízení) s pokutou ve výši 10 000,- Kč (Příkaz pod čj: SOAA-/967/2018/4).  

 

Kontrolovaná osoba:  

Obec Všejany 

Předmět kontroly: 

Dodržování ustanovení zákona č. 499/2004 Sb. v platném znění a právních předpisů k jeho 

provádění 

Kontrolní zjištění: 

Kontrola ukončena, zpráva o odstranění nedostatků byla podána včas (31. 11. 2018).  

Návrh na zahájení správního řízení podán nebyl. 

 

Kontrolovaná osoba:  

EVROFIN Int. spol. s r.o., Divize služeb – pobočka Dobrovice (komerční spisovna) 

Předmět kontroly: 
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Dodržování ustanovení zákona č. 499/2004 Sb. v platném znění a právních předpisů k jeho 

provádění 

Kontrolní zjištění: 

Kontrola ukončena, nebyly zjištěny nedostatky. Návrh na zahájení správního řízení podán 

nebyl. 

 

 

 

Státní okresní archiv Nymburk 

 

Archiv provedl jednu plánovanou kontrolu u Města Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 

284 01 Kutná Hora viz protokol č. j. SOAA-NB/5289/2018/2.  

Kontrolovaná osoba:  

Kutná Hora 

Předmět kontroly: 

dodržování ustanovení zákona 499/2004 Sb. o archivnictví, konkrétně § 3, odst. 1-4 

(povinnost uchovat dokumenty a umožnit výběr archiválií), §§ 5 – 12 (výběr archiválií ve 

skartačním řízení), § 63 až 69a (výkon spisové služby) 

Kontrolní zjištění: 

Nedostatky zjištěné kontrolou: Dokumenty, u kterých proběhly skartační lhůty (matriky), 

nebyly dosud nabídnuty k výběru a předány do archivu (§ 5 odst. 2 a § 7 odst. 3 zákona o 

archivnictví) 

Ve spisovém a skartačním řádu není popsán proces autorizované konverze dle § 6 odst. 2 

Vyhlášky. Ve SSŘ není popsán, dle § 65 odst. 7 Zákona, způsob používání elektronického 

podpisu, popř. elektronické pečetě. Ve SSŘ není popsána spisová rozluka dle § 68a odst. 6 

Zákona. 

Kontrolovaná osoba neprovádí ověření platnosti uznávaného elektronického podpisu nebo 

elektronické značky, a elektronického časového razítka dle § 4 odst. 4 až 7 Vyhlášky. 

Kontrolované osobě chybí v evidenci kvalifikovaných certifikátů datum zneplatnění dle § 17 

odst. 4 d) Vyhlášky. 

Centrální spisovny kontrolované osoby jsou nevyhovující prostory dle § 68, odst. 4 Zákona. 

Město Kutná Hora se vyjádřilo k protokolu dopisem, v němž uvedlo termíny pro odstranění 

vytýkaných skutečností. 

Zpráva o odstranění nedostatků byla podána včas, je evidována pod čj. SOAA-

NB/5289/2018/3 ze dne 5. 11. 2018. 

 

Žádný návrh na zahájení správního řízení nebyl prostřednictvím SOkA Nymburk podán. 

 

Státní okresní archiv Praha-východ 
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V r. 2018 byly provedeny a ukončeny jedna plánovaná kontrola (Obec Luštěnice) a jedna 

neplánovaná kontrola (Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav).  

Kontrolovaná osoba: 

Obec Luštěnice 

Předmět kontroly:  

Dodržování ustanovení zákona 499/2004 Sb. o archivnictví, konkrétně § 3, odst. 1-4 

(povinnost uchovat dokumenty a umožnit výběr archiválií), §§ 5 – 12 (výběr archiválií ve 

skartačním řízení), § 63 až 69a (výkon spisové služby). 

Kontrolní zjištění: 

Byla shledána řada nedostatků, v obou případech podobných a v posledních letech se 

opakujících. V protokolu o kontrole byl uložen termín k odstranění zjištěných nedostatků a 

kontrolovaná osoba včas podala zprávu o odstranění vytýkaných nedostatků.  

 

Kontrolovaná osoba: 

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Předmět kontroly:  

Dodržování ustanovení zákona 499/2004 Sb. o archivnictví, konkrétně § 3, odst. 1-4 

(povinnost uchovat dokumenty a umožnit výběr archiválií), §§ 5 – 12 (výběr archiválií ve 

skartačním řízení), § 63 až 69a (výkon spisové služby). 

Kontrolní zjištění: 

Byla shledána řada nedostatků, v obou případech podobných a v posledních letech se 

opakujících. V protokolu o kontrole byl uložen termín k odstranění zjištěných nedostatků a 

kontrolovaná osoba včas podala zprávu o odstranění vytýkaných nedostatků.  

 

Žádný návrh na zahájení správního řízení nebyl prostřednictvím SOkA Praha východ podán. 

 

Státní okresní archiv Praha-západ 

 

Kontrolovaná osoba: 

Obec Sány (okres Nymburk) 

 

Provedení kontroly: 27. 11. 2018 

Protokol o kontrole: 27. 11. 2018 

Kontrolu provedli: PhDr. Pavel Buchtele, PhDr. Karin Pátrová, Ph.D. 

 

Předmět kontroly: 

- povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií podle § 3 odst. 1 až 4 zákona o 

archivnictví 

- provádění výběru archiválií podle ustanovení § 5 až 12 zákona o archivnictví   

- zásady vedení spisové služby podle ustanovení § 63 až 69a zákona o archivnictví. 
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Kontrolní zjištění: 

Není pravidelně prováděno skartační řízení dle § 7 odst. 3 AZ, původce neuvádí ve spisovém 

řádu výčet všech užívaných evidencí dle § 8 odst. 1 vyhlášky o spisové službě a chybně 

udává, že je spisová služba vedena elektronicky, dále ve spisovém řádu neupravuje podmínky 

používání uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické značky nebo 

kvalifikovaného časového razítka dle § 17 odst. 1 vyhlášky o spisové službě. Původce byl 

vyzván k odstranění nedostatků a podání zprávy do 28. 2. 2019.  

Všechny zmíněné nedostatky jsou odstranitelné, neuložena pokuta, nezahájeno správní řízení.  

 

Termín pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků: 28. 2. 2019 

 

Zpráva o odstranění nedostatků doručena archivu: 17. 12. 2018 

 

 

 

Kontrolovaná osoba: 

Obec Čisovice (okres Praha-západ) 

 

Provedení kontroly: 26. 4. 2018 

Protokol o kontrole: 31. 5. 2018 

Kontrolu provedli: PhDr. Pavel Buchtele, PhDr. Jiří Boubín 

 

Předmět kontroly: 

- povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií podle § 3 odst. 1 až 4 zákona o 

archivnictví 

- provádění výběru archiválií podle ustanovení § 5 až 12 zákona o archivnictví   

- zásady vedení spisové služby podle ustanovení § 63 až 69a zákona o archivnictví. 

 

Kontrolní zjištění: 

Platný spisový řád se odvolává na vyhlášku č. 191/2009 Sb., nikoliv na aktuální vyhlášku 

259/2012 Sb. Řád také obsahuje neurčité informace, vychází ze vzoru a není vždy aplikován 

na konkrétní situaci kontrolované osoby. Číslo jednací neodpovídá § 11 vyhlášky o spisové 

službě.  

Všechny zmíněné nedostatky jsou odstranitelné, neuložena pokuta, nezahájeno správní řízení.  

Termín pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků: 31. 8. 2018 

 

Zpráva o odstranění nedostatků doručena archivu: 12. 6. 2018 

 

Návrh na zahájení správního řízení nebyl prostřednictvím SOkA Praha západ podán jako 

výsledek kontroly.  

Archiv v roce 2018 inicioval správní řízení s obcí Vestec (nikoliv jako výsledek 

kontroly), pro neuchování dokumentů podle § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 499/2004 Sb. 

Státní oblastní archiv v Praze uložil obci příkazem ze dne 8. 1. 2019 pokutu. 
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Státní okresní archiv Příbram 

 

Archiv provedl v roce 2017 dvě kontroly. 

Kontrolovaná osoba: 

Obec Nalžovice  

Předmět kontroly: 

Kontrola dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby: 

- povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií podle § 3 odst. 1 až 4 zákona o 

archivnictví 

- provádění výběru archiválií podle ustanovení § 5 až 12 zákona o archivnictví   

- zásady vedení spisové služby podle ustanovení § 63 až 69a zákona o archivnictví. 

 

Kontrolní zjištění: 

Nedostatky byly zjištěny hlavně v §§7-9, 64-66 archivního zákona, §§ 8, 10-12, 16, 17 a 19 

Vyhlášky. Spisový a skartační řád nebyl v souladu se skutečností. Dílčí nedostatky byly 

v nepravidelném provádění skartačních řízení, vedení evidence dokumentů ESSL, samostatné 

evidence dokumentů – kniha došlých faktur, používání jednoznačného identifikátoru, neúplné 

skladbě čísla jednacího, v nevedení typového spisu ESSL, tvorbě spisu, označování 

dokumentů spisovými znaky, skartačními znaky a lhůtami, nepoužívání uznávaného 

elektronického podpisu, formálních nedostatcích při vyhotovování odesílaných dokumentů, 

nesprávném vedení evidence razítek, neukládání  uzavřených spisů a vyřízených spisů podle 

spisových znaků, nevedení evidence dokumentů uložených ve spisovně, nevedení evidence 

zápůjček ze spisovny. Byla požadována písemná zpráva o odstranění nedostatků zjištěných 

kontrolou.  

Písemná zpráva k této kontrole bude podána začátkem února 2019. Pokuta nebyla udělena. 

 

Kontrolovaná osoba: 

Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  

Předmět kontroly: 

Kontrola dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby: 

- povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií podle § 3 odst. 1 až 4 zákona o 

archivnictví 

- provádění výběru archiválií podle ustanovení § 5 až 12 zákona o archivnictví   

- zásady vedení spisové služby podle ustanovení § 63 až 69a zákona o archivnictví. 

 

Kontrolní zjištění: 

Porušeny byly hlavně §§ 7-9,  §§64 až 66 zákona o archivnictví, §§ 7-12, 14 a 16 Vyhlášky. 

Spisový a skartační plán nebyl v souladu se spisovým plánem používaným v ESSL. Dílčí 

nedostatky byly v nepravidelném provádění skartačních řízení, vedení evidence dokumentů 

ESSL, používání jednoznačného identifikátoru, tvorbě spisu, označování dokumentů 

spisovými znaky, skartačními znaky a lhůtami, formálních nedostatcích při vyhotovování 

dokumentů. Byla požadována písemná zpráva o odstranění nedostatků zjištěných kontrolou. 

Písemná zpráva o odstranění nedostatků bude zaslána do 15. 2. 2019. Pokuta nebyla udělena.  
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Žádný návrh na zahájení správního řízení nebyl prostřednictvím SOkA Příbram podán. 

 

Státní okresní archiv Rakovník 

 

Archiv provedl ve sledovaném 2 státní kontroly. – Střední lesnická škola a Střední odborné 

učiliště Křivoklát a Gymnázium Příbram. 

Kontrolovaná osoba: 

Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště 

Předmět kontroly: 

- povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií podle § 3 odst. 1 až 4 zákona o 

archivnictví 

- provádění výběru archiválií podle ustanovení § 5 až 12 zákona o archivnictví   

- zásady vedení spisové služby podle ustanovení § 63 až 69a zákona o archivnictví. 

 

Kontrolní zjištění: 

Kontrolovaná osoba nevede evidenci o zapůjčování a nahlížení dokumentů a spisů ze 

spisovny (§ 19 odst. 4 Vyhlášky). 

 

Kontrolovaná osoba: 

Gymnázium Příbram  

 

Předmět kontroly: 

- povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií podle § 3 odst. 1 až 4 zákona o 

archivnictví 

- provádění výběru archiválií podle ustanovení § 5 až 12 zákona o archivnictví   

- zásady vedení spisové služby podle ustanovení § 63 až 69a zákona o archivnictví. 

 

Kontrolní zjištění: 

Nebyla zavedena evidence kvalifikovaných certifikátů (§ 17 odst. 4 Vyhlášky). 

 

Kontrolovaná osoba nemá ve SSŘ stanoveny podmínky podepisování jím odesílaných 

dokumentů v analogové podobě (§ 17 odst. 1 Vyhlášky). 

 

Žádný návrh na zahájení správního řízení nebyl prostřednictvím SOkA Rakovník podán. 

 

 

 

III.2.2. Správní řízení v nichž bylo rozhodnuto v roce 2018  

 

Středočeský kraj, Krajský úřad (Zborovská 11, 150 21 Praha 5).  

Správní řízení zahájeno na základě informací získaných z kontroly u Středočeského kraje, 

Krajského úřadu. Po provedeném řízení bylo rozhodnuto o uložení pokuty za spáchání 

přestupků ve výši 30.000,- Kč. Rozhodnutí je pravomocné. 
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Vysoká škola ekonomická v Praze  

Správní řízení zahájeno na základě informací získaných z kontroly u VŠE. Po provedeném 

řízení bylo rozhodnuto o uložení pokuty za spáchání přestupků ve výši 30.000,- Kč. 

Rozhodnutí je pravomocné. 

 

Obec Sudoměř 

Správní řízení zahájeno na základě informací získaných z kontroly u obce Sudoměř. Ve 

zkráceném řízení bylo rozhodnuto příkazem o uložení pokuty za spáchání přestupků ve výši 

10.000,- Kč. Příkaz je pravomocný. 

 

Hlavní město Praha 

Správní řízení zahájeno v roce 2016 na základě podnětu. Po provedeném řízení bylo 

rozhodnuto (počtvrté) o uložení pokuty za spáchání přestupků ve výši 30.000,- Kč. 

Rozhodnutí je pravomocné. 

 

 

 

III.2.3.   Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

1. Žadatel, pan Mgr. L. M., MPA, senátor, žádá o informace, jaký byl celkový počet 

podnětů, který prošetřovatel obdržel v roce 2016 a 2017 s doplněním, kolik těchto 

podnětů bylo anonymních, včetně uvedení počtu podnětů, u nichž bylo podezření 

z protiprávního jednání potvrzeno a u kolika podnětů došlo k postoupení OČTR nebo 

správním orgánům. 

Celkový počet podnětů, které obdržel prošetřovatel Státního oblastního archivu 

v Praze Mgr. Markéta Munková v letech 2016 a 2017 je 0.  

Z toho vyplývá i odpověď na ostatní dotazy žadatele.  

 

2. Žadatelé J. – žádost věcně podle zákona č. 499/2004 Sb., podle zákona č. 106 – 

odloženo. Vyřízení v režimu zákona o archivnictví. 

3. Žadatelka P. L. - žádost věcně podle zákona č. 499/2004 Sb., podle zákona č. 106 – 

odloženo. Vyřízení v režimu zákona o archivnictví. 

4. Žádost Pirátské strany, Poslaneckého klubu Pirátů k množství kontrola a závěrů 

kontrol učiněných za posledních 5 let na ministerstvech a u Magistrátu hl. města 

Prahy. Žadateli byla informace poskytnuta. 

 

 

III. 3.  Zpracování archiválií 

 

Zpracování a inventarizace archiválií probíhaly v programu JANUS v. 1.53. Proces 

zpřístupňování archiválií negativně ovlivňuje setrvalý nárůst administrativní agendy i nárůst 
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úkolů na úseku předarchivní péče. Kontrola archiválií při jejich předkládání ke studiu 

v badatelnách archivu a v neposlední řadě personální problémy spojené především 

s nemocností zapříčinily nedokončení některých plánovaných úkolů v inventarizačních 

pracích. I přes výše uvedené komplikace dosahuje archiv na tomto úseku dobré výsledky. 

 

 

SOA v Praze Celkem 

zpracováno 

Definitivně 

inventarizováno 

Průběžně 

inventarizováno 

I. oddělení 132,25 65,24 63,30 

II. oddělení 33,63 21,62 11,94 

III. oddělení 107,50 24,86 9,72 

IV. oddělení 0,23 0,23 0,00 

Benešov 16,47 0,0 7,36 

Beroun 18,72 12,22 6,50 

Kladno 22,04 4,46 16,59 

Kolín 28,25 10,33 17,61 

Kutná Hora 24,48 4,34 10,07 

Mělník 11,11 1,83 9,28 

Mladá Boleslav 143,39 3,94 138,35 

Nymburk 38,60 0,22 28,70 

Praha-východ 21,51 10,73 10,46 

Praha-západ 6,47 0,00 6,47 

Příbram 132,46 1,98 130,48 

Rakovník 11,56 1,42 9,74 

Celkem 748,67 163,42 476,57 

  

 

Vypracování definitivních archivních pomůcek zaostává zdánlivě, jsou-li zpracovávány 

rozsáhlé archivní fondy.  

Strukturu i rozsah zpracování fondů ukazují přiložené tabulky. Důraz byl podle možností 

kladen zejména na zpřístupňování kmenových fondů, badatelsky nejvíce frekventovaných, ale 

i slučování v minulosti prozatímně zpracovaných částí fondů a zejména definitivní 

inventarizaci.  

Podle možností a v souladu s uzavřenými smlouvami s jednotlivými diecézemi a pražskou 

arcidiecézí se přistupuje i ke zpracovávání církevních fondů. Průběžně jsou v archivech  

zpracovávány sbírky fotografií a soudobé dokumentace.  

Byly tříděny a zpracovávány seznamy k přebíraným archiváliím nebo těm, u kterých seznamy 

chyběly. 

 

V jednotlivých odděleních se pracovalo na rejstříkování a katalogizaci: 

 

I. oddělení  

Pokračovala katalogizace fondu Sbírky patentů 1549-1850 celkem 200 evidenčních jednotek. 

Krajský soud obchodní Praha (1856) 1857-1949: Pokračovaly práce na revizi archiválií 

obchodního rejstříku v rámci fondu Krajský soud obchodní Praha včetně doplňování příslušné 

kartotéky. 
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Byl zrejstříkován následující počet hesel: 

140 hesel fondu Mimořádný lidový Kutná Hora, 1945-1948  

101 hesel fondu Mimořádný lidový soud Mladá Boleslav 1945-1948 

536 hesel fondu SKNV Praha -  odbor plánovací 1949-1990 

90 evidenčních jednotek fondu Krajský soud obchodní v Praze 1857-1949 

 

Ve II. oddělení  

Probíhala katalogizace: 

Vs Nové Dvory 1850-1945 – 130 evidenčních jednotek 

Vs Horní Kralovice 1850-1945 – 21 evidenčních jednotek 

Vs Hodkov 1850-1945 – 90 evidenčních jednotek 

Vs Červený Hrádek u Sedlčan 1850-1945 – 205 evidenčních jednotek 

Celkem bylo zkatalogizováno 446 evidenčních jednotek. 

 

Ve III. oddělení se pokračovalo v třídění, sepisování a překrabicování fondů:  

Průmysl mléčné výživy a.s. - Heinz 1938-2017, 9,72 bm 

Investiční fond MERCIA, a.s. v likvidaci 1991-2015, 1,5 bm 

Modřanská potrubní a.s., 1929-1993, celková metráž 9,08 bm 

Polygrafický průmysl GŘ (1920)1948-1990, 12,70 bm 

Tenton s.r.o. 1989-2004, 1,49 bm  

ČKD – Sbírka fotografií a filmů 1900-1990, pořádání negativů na skleněné podložce, 

plastové podložce a fotografií v množství 21 bm 

Ringhoffer 1839-1952 -  9,72 bm  

Uniplet Group a.s. 1996-2011, 0,38 bm 

Pražské pekárny a mlýny 1958-1989 a Odkolek n.p. 1947-1953 

Shareholder a.s. 2006-2013, 0,10 bm 

Pražské stavební a bytové družstvo, 1983-2008, 0,69 bm  

VRÚPIS a.s. 1975-1991, 1,76 bm 

Rybářství Praha a.s. (1931)1953-1999, 2,58 bm 

Wolf Prefa s.r.o. 1994-2017, 0,47 

 

 

SOkA Kladno pokračoval ve zpracování digitálních reprodukcí kartotéčních lístků (lístky pro 

domácnost,  policejní přihlášky apod.) digitalizovaných v projektu Rozvoj eGovernmentu ve 

Středočeském kraji. Zpracování spočívalo především v kontrole řazení snímků. 

 

SOkA Mělník pokračoval na průběžném zpracovávání přírůstků Sbírky soudobé dokumentace 

okresu Mělník 1420 evidenčních jednotek a Sbírky fotografií okresu Mělník 1870-2012 v 

rozsahu 1589 evidenčních jednotek. 

 

SOkA Příbram  

Byl vytvářen chybějící rejstřík (písmeno K) k hojně badatelsky využívaným matrikám 

narozených Příbram do roku 1850. 
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S ohledem na stav a důležitost fondů a jejich využívání pracovníky archivu při rešerších a 

badatelskou veřejností pokračovalo třídění a zpracování Sbírky obrazového materiálu okresu 

Příbram.  

Kroniky jsou evidovány v programu Microsoft Access. K 31. 12. 2018 bylo evidováno 1 892 

kronik, přírůstek činil 25 kronik. V archivu je uloženo 1 417 svazků kronik tj. 74,89 % a 600 

svazků je zdigitalizováno.  

 

V roce 2018 byly v neztečeném rozsahu shromažďovány regionální tisk, noviny, 

příležitostné tisky, reklamy, plakáty a jiná drobná dokumentace, soudobá dokumentace 

zpracovávána podle časových možností. 

 

V souvislosti s dálkovým zpřístupňováním archivních pomůcek byly prováděny 

finální práce v programu JANUS a následná distribuce pomůcek na internet (aplikace 

VadeMeCum). V roce 2018 bylo takto zpřístupněno 51 archivních pomůcek, celkový počet je 

nyní 874. Do internetové aplikace byla implementována data z databáze PEvA, platná 

k prvnímu pololetí roku 2018. 

 

Do prací v této kapitole je nutno zahrnout činnost Jaroslava Šulce, který pracuje při 

odborné pracovní skupině pro vývoj softwaru pro popis archiválií na základě nových 

Základních pravidel při OASSS MV jako zástupce SOA v Praze. Současně pokračovaly 

přípravné práce na rozhodování o výběru a následné implementaci nového pořádacího 

softwaru pro podmínky SOA v Praze. 

 

V návaznosti na zpracování archivních fondů byly pravidelně zapisovány změny 

v evidenci PEvA, prováděno kartonování, štítkování, doplňovány a upřesňovány lokační 

přehledy, uskutečnily se revize fondů nebo jejich částí, v souvislosti se scelováním fondů 

delimitace v rámci regionu a v zájmu maximálního využití místa přesuny archivních fondů. 

Významnou položku představuje vypracovávání lektorských posudků ke zpracovávaným 

archivním pomůckám.  

 

 

 

 

 

 

III.3. Zpracování archiválií v jednotlivých odděleních 

SOA v Praze 
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III.3. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

 

Název archivního souboru 
Zpracováno 
bm za rok 

Inventarizováno bm 
za rok 

Zkatalog. 
evidenčních 

jednotek 

Počet 
katalog. 
záznamů 

Zrejstříkováno 
evidenčních 

jednotek 
definitivně průběžně 

I.oddělení             

SKNV plánovací odb. 1949-1990 65,24 65,24       536 

SKNV odbor KPP 1949-1990 26,76   23,05       

SKNV, odbor zdravotnictví, práce              

a sociálních věcí 1949-1990 10,00   10,00       

KSO Praha 1857-1949 14,00   14,00     90 

Okresní finanční ředitelství Praha             

1890-1936 0,50   0,50       

Mimořádný lidový soud             

Mladá Boleslav 1945-1948 6,00   6,00     101 

Mimořádný lidový soud             

Kutná Hora 1945-1948 5,00   5,00     140 

Sbírka patentů 1549-1850  2,00   2,00 200 200   

Čsl.svaz mládeže - krajský výbor             

Praha 1948-1968 2,00   2,00       

Německý zvláštní soud Praha             

1940-1945 0,75   0,75       

              

II. oddělení             

Státní statek Sedlčany 1954-1999 4,88 4,88         

Willy Kuk, os.fond 1906-1979 1,73 1,73         

Švestka Karel, os. Fond (1899-1977) 4,00 4,00         

Vs Kňovice u Sedlčan (1763-1942) 1,11   1,11       

RA Vavákových (1904-1945) 1,42   1,42       

Vs Liteň (1711-1948) 5,97   5,97 1 430 1 430   

Vs Červený Hrádek  (1850-1945)       205 205   

Vs Hodkov (1850-1945)       90 90   

Vs Horní Kralovice (1850-1945)       21 21   

Vs Nové Dvory (1850-1945)       130 130   

RA Chotek (1844-1927) - dodatek 2,00   2,00       

Vs Mitrovice-Přestavlky (1800–1945) 6,19 6,19         

Sbírka matrik, Středočeský kraj 6,33 4,82 1,44 21 21   

              

              

              

              

              

CELKEM - strana 1 165,88 86,86 75,24 2 097 2 097 867 
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III.3. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

 

 

Název archivního souboru 
Zpracováno 
bm za rok 

Inventarizováno bm 
za rok 

Zkatalog. 
evidenčních 

jednotek 

Počet 
katalog. 
záznamů 

Zrejstříkováno 
evidenčních 

jednotek 
definitivně průběžně 

III.oddělení             

Průmysl mléčné výživy a.s.             

1938-2017 10,08           

Investiční fond MERCIA a.s.             

1991-2015 1,50           

Modřanská potrubní a.s.             

1929-1993 6,15           

Polygrafický průmysl GŘ             

(1920)1948-1990 12,92           

AVIA, státní podnik             

(1931)1945-1992 38,22 24,42         

ČKD-Sbírka fotografií a filmů             

1900-1990 21,00           

Akční lihovarský syndikát              

v Praze 1932-1945  0,44 0,44         

Tenton s.r.o. 1989-2004 1,49           

Uniplet Group a.s. 1996-2011 0,38           

Shareholder a.s. 2006-2013 0,10           

Pražské stavební a bytové družstvo             

1983-2008 0,69           

VRÚPIS a.s. 1975-1991 1,76           

Rybářství Praha a.s. 1953-1999 2,58           

Wolf Prefa s.r.o. 1994-2017 0,47           

Ringhoffer 1839-1952 9,72   9,72       

              

IV. oddělení             

Václav Šilhánek os.f. 1872-1956 0,23 0,23         

              

SOkA Benešov             

AO Bolina (1841) 1850-1945 (1953) 0,32           

AO Bořeňovice 1889-1945 (1949) 0,33           

AO Broumovice 1867-1945 (1949) 0,66           

AO Býkovice u B. 1925-1945 (1948) 0,17           

AO Jezero (1841) 1850-1945 (1954) 0,87           

AO Neustupov 1861-1945 (1949) 0,47           

AO Struhařov 1913-1945 (1952) 0,09           

MNV Bolina 1945-1975 0,23           

CELKEM – strana 2 110,87 25,09 9,72 0 0 0 

CELKEM 276,75 111,95 84,96 2 097 2 097 867 
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III.3. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

 

Název archivního souboru 
Zpracováno 
bm za rok 

Inventarizováno bm 
za rok 

Zkatalog. 
evidenčních 

jednotek 

Počet 
katalog. 
záznamů 

Zrejstříkováno 
evidenčních 

jednotek 
definitivně průběžně 

Benešov             

MNV Bořeňovice 1972-1975 0,03           

MNV Broumovice 1947-1977 0,05           

MNV Býkovice 1945-1960 0,35           

MNV Neustupov 1945-1990 1,90           

MNV Struhařov 1947-1990 1,00           

OF Veselý - Kloudová 1863 - 2000     6,08       

OF Veselý Ctibor 1899-1919     1,28       

MěNV Benešov (1941) 1945-1990 10,00           

              

SOkA Beroun             

Okresní hospodářská záložna Beroun              

1883-1948 5,85 5,85         

Archiv obce Běštín 1850-1945 0,23 0,23         

Archiv obce Bítov 1920-1945 0,45 0,45         

MNV Bítov 1945-1964 0,44 0,44         

MNV Bubovice 1869-1945 2,18 2,18         

Nár. škola Vysoký Újezd 1869-1953 1,84 1,84         

Hospod. spolek pro krajinu beroun.             

1881-1903 0,16 0,16         

Josef Vladyka  os.f. 1918-1960 0,22 0,22         

Václav Lenkvík  os.f. 1875-1937 0,85 0,85         

Buzuluk Komárov, s. p. 1945-1990 5,50   5,50       

Králodvorské železárny 1945-1990 1,00   1,00       

              

SOkA Kladno             

Okresní prokuratura Slaný 1949-1960 4,00   4,00       

JZD Hřebeč 1949-1971 2,26 1,54         

JZD Libušín 1949-1964 (1965) 0,55 0,43         

Okresní úřad Slaný 1850–1945 (1948) 2,64   2,64       

ONV Kladno I 1945-1960 1,43   1,43       

AO Kamenné Žehrovice 1850–1945  7,80   7,80       

Spolek div. ochotníků Slaný             

1873-1951 0,99 0,94         

JZD Hostouň 1949-1956 (1959) 1,03 0,93         

Sbírka fotograf.archiválií  okresu              

Kladno 1900-1990 0,10   0,10       

CELKEM – strana 3 52,85 16,06 29,83 0 0 0 

CELKEM 329,60 128,01 114,79 2 097 2 097 867 
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III.3. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

 

Název archivního souboru 
Zpracováno 
bm za rok 

Inventarizováno bm 
za rok 

Zkatalog. 
evidenčních 

jednotek 

Počet 
katalog. 
záznamů 

Zrejstříkováno 
evidenčních 

jednotek 
definitivně průběžně 

Kladno             

Literátské bratrstvo Panny Marie              

Bolestné Velvary 1560-1889 0,42 0,42         

Cech pekařů Velvary 1630-1883 0,20 0,20         

Národní škola Hradečno 1902-1961 0,62   0,62       

              

SOkA Kolín             

MNV Nučice 1946-1990 2,39 2,39         

AO Klučov 1850-1945 1,53 1,53         

AO Končice 1868-1945 0,93 0,93         

AO Kostelní Střimelice 1864-1945 0,96 0,96         

AO Kšely 1850-1945 2,72 2,72         

JZD Vinařice 1950-1961 0,52 0,52         

JZD Břežany II 1949-1961 0,74 0,74         

JZD Hradešín 1952-1963 0,38 0,27         

JZD Liblice 1957-1963 0,10 0,07         

JZD Přišimasy 1953-1959 0,13 0,13         

JZD Velké Chvalovice 1954-1963 0,24 0,07         

MNV Libodřice 1946-1990 1,93   1,93       

AO Kundratice 1888-1945 0,24   0,24       

AO Kutlíře 1924-1945 0,10   0,10       

AO Lhotky 1907-1945 0,37   0,37       

AO Libenice 1855-1945 0,75   0,75       

AO Liblice 1884-1945 0,30   0,30       

AM Kolín 1910-1935 3,00   3,00       

Berní správa Kolín1943-1949 10,92   10,92       

              

SOkA Kutná Hora             

Archiv města Čáslav 1341-1945 3,00   3,00       

Vepřek Josef 1884-1968 0,44 0,44         

Leminger Otakar 1875-1929 1,30 1,30         

JZD Čestín 1951-1993 1,41 1,04         

JZD Hodkov 1950-1965 2,13 1,56         

MNV Pertoltice 1945-1990 2,62   1,81       

MNV Otryby 1960-1990 2,69   1,52       

ONV Kutná Hora II 1960-1990 10,89   3,74       

              

CELKEM – strana 4 53,97 15,29 28,30 0 0 0 

CELKEM 383,57 143,30 143,09 2 097 2 097 867 
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III.3. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

 

Název archivního souboru 
Zpracováno 
bm za rok 

Inventarizováno bm 
za rok 

Zkatalog. 
evidenčních 

jednotek 

Počet 
katalog. 
záznamů 

Zrejstříkováno 
evidenčních 

jednotek 
definitivně průběžně 

SOkA Mělník             

AO Dolní Beřkovice 1866-1945 1,12 1,12         

AO Borek 1880-1945 0,71 0,71         

MNV Cítov 1945-1990 3,76   3,76       

MNV Lešany 1945-1973 0,22   0,22       

AO Lešany 1787-1945 0,30   0,30       

AM Mělník  1336-1945 5,00   5,00       

              

SOkA Mladá Boleslav             

Ob.a měšť.šk. Čachovice 1930-1953  1,30 1,30         

ZDŠ Hlavenec 1. -5. roč. 1858-1962 1,16 1,16         

ZDŠ Strenice 1. -5. roč. 1877-1977 1,48 1,48         

Sbírka obr. dokumentace 1970-2018 1,10           

ZDŠ Libichov 1. -5. roč. 1878-1975 1,10   1,10       

ZDŠ Lipník 1. -5. roč. 1881-1976 0,87   0,87       

Berní správa Mn. Hradiště 1919-1949 49,85   49,85       

Berní správa Ml. Boleslav 1919-1949 81,87   81,87       

St. banka Československá 1950-1976 4,60   4,60       

Okresní osvětový sbor             

v Mladé Boleslavi 1927-1941 0,06   0,06       

              

SOkA Nymburk             

Okresní úřad Poděbrady 1850-1945 10,01   9,57       

ONV Nymburk 1945-1990 27,29   18,16       

Občans. beseda Poděbrady 1862-
1929 0,22 0,22         

AO Drahelice 1880-1953 1,08   0,97       

              

SOkA Praha-východ             

Berní úřad Říčany 1852-1953 10,73 10,73         

AO Jirny 1850-1945 3,32   3,00       

OV SČSP Praha-východ 1960-1989 5,00   5,00       

NŠ Husinec-Řež 1936-1952 0,04   0,04       

OŠV Říčany 1925-1949 1,32   1,32       

OŠV Brandýs n.L. 1969-1939 1,10   1,10       

              

              

              

CELKEM – strana 5 214,61 16,72 186,79 0 0 0 

CELKEM 598,18 160,02 329,88 2 097 2 097 867 
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III.3. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

 

 

Název archivního souboru 
Zpracováno 
bm za rok 

Inventarizováno bm 
za rok 

Zkatalog. 
evidenčních 

jednotek 

Počet 
katalog. 
záznamů 

Zrejstříkováno 
evidenčních 

jednotek 
definitivně průběžně 

SOkA Praha-západ             

Spojený cech Davle 1704–1749 0,08   0,08       

Cech hrnčířů Davle 1723–1886 0,09   0,09       

Cech krejčích Jílové 1708–1861 0,11   0,11       

Cech mlynářů Jílové 1813–1847 0,08   0,08       

Cech novoševců Jílové 1629–1861 0,13   0,13       

Spojený cech Jílové 1683–1861 0,21   0,21       

Cech mlynářů… Mníšek 1738–1903 0,09   0,09       

Cech řemesel Mníšek 1723–1891 0,11   0,11       

Cech pat. řemesel Mníšek 1718–1903 0,03   0,03       

Cech mlynářů Řevnice 1739–1748 0,10   0,10       

Cech novoševců Řevnice 1745 0,01   0,01       

Cech různ. živn. Zbraslav 1763–1863 0,09   0,09       

Cech zedníků... Zbraslav 1739–1837 0,11   0,11       

Cech krejčích Zbraslav 1698–1860 0,06   0,06       

Spol. obchodníků Jílové 1888–1942 0,12   0,12       

Spol. holičů Jílové 1925–1949 0,10   0,10       

Kovozprac. živn. Jílové 1939–1943 0,07   0,07       

Hostinští... Jílové 1907–1949 0,07   0,07       

Spol. krejčích Jílové 1912–1949 0,16   0,16       

Spol. obuvníků Jílové 1928–1949 0,09   0,09       

Spol. různ. živn. Jílové 1904–1942 0,04   0,04       

Spol. řezníků... Jílové 1938–1942 0,02   0,02       

Spol. truhlářů Jílové 1913–1949 0,18   0,18       

Spol. zámečníků Jílové 1936–1943 0,01   0,01       

Spol… živností Kunratice 1904–1942 0,03   0,03       

Spol. obuvníků Mníšek 1858–1903 0,04   0,04       

Spol. krejčích Modřany 1938–1949 0,14   0,14       

Živn. spol. Ořech 1939–1942 0,11   0,11       

Spol. holičů Praha 1933–1949 0,24   0,24       

Spol. pekařů Praha... 1937–1949 0,19   0,19       

Řezníci a uzenáři Praha… 1920–1949 0,48   0,48       

Smíš. živn. Praha-venkov 1896–1949 0,14   0,14       

Různé živnosti Radotín 1935–1942 0,07   0,07       

Různé živnosti Roztoky 1892–1941 0,40   0,40       

Hostinští... Roztoky 1912–1932 0,01   0,01       

Spol. hostin... Řeporyje 1922–1929 0,01   0,01       

CELKEM – strana 5 4,02 0,00 4,02 0 0 0 

CELKEM 602,20 160,02 333,90 2 097 2 097 867 
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III.3. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

 

Název archivního souboru 
Zpracováno 
bm za rok 

Inventarizováno bm 
za rok 

Zkatalog. 
evidenčních 

jednotek 

Počet 
katalog. 
záznamů 

Zrejstříkováno 
evidenčních 

jednotek 
definitivně průběžně 

Praha-západ             

Mlynáři Praha-venkov…1908–1947 0,01   0,01       

Různé živn. Středokluky 1905–1941 0,22   0,22       

Spol. živn. Štěchovice 1892–1943 0,04   0,04       

Spol. holičů Zbraslav 1931–1949 0,33   0,33       

Hostinští... Zbraslav 1926–1947 0,05   0,05       

Malíři pokojů Zbraslav 1942–1944 0,11   0,11       

Různé živnosti Zbraslav 1884–1942 0,18   0,18       

Řezníci... Zbraslav 1911–1942 0,04   0,04       

Truhláři Zbraslav 1924–1950 0,05   0,05       

Živn. spol. Davle 1901–1941 0,04   0,04       

Hostinští… Dušníky 1920–1942 0,15   0,15       

Potravináři Jílové 1888–1928 0,03   0,03       

Spojená řemesla Jílové 1860–1910 0,05   0,05       

Hostin. Praha-venkov-jih 1942–1948 0,18   0,18       

Holiči Praha-venkov 1942–1949 0,20   0,20       

ZV ROH Radotínské cementárny a              

vápenky 1961-1965 0,77   0,77       

              

SOkA Příbram             

Spolek pro zbudování divadla              

v Příbrami 1926-1956 1,14 1,14         

ZDŠ Bubovice 1.-5. 1843-1960 0,84 0,84         

ONV Příbram do roku 1990 130,48   130,48       

              

SOkA Rakovník             

MNV Hostokryje 1946-1980 1,82 1,42         

Rakona s.p. 2,00   2,00       

Reálka Rakovník 1833-1952 0,54   0,54       

Sbírka soudobé dokumentace 2017 5,00   5,00       

Náboženská obec CČSH 2,20   2,20       

              

              

              

              

              

              

CELKEM – strana 7 146,47 3,40 142,67 0 0 0 

CELKEM 748,67 163,42 476,57 2 097 2 097 867 
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III. 4. VYUŽÍVÁNÍ   ARCHIVÁLIÍ 

 

 

Badatelská agenda  

 

 Všechna oddělení centrály spolupracují s oddělením využívání při  vyhledávání a 

předkládání archiválií badatelům i likvidátorům a pro exkurze. Využívány byly kromě 

kmenových fondů oddělení fondů veřejné správy fondy např.:  Akuma; Bankovní dům 

Petschek a spol.; Bartoš Stanislav, továrna na klobouky a.s. Praha; Bateria Slaný s.p.; Benzina 

s.p.; Brandýské strojírny a slévárny s.p.; Cukrovary Schoeller a spol. a.s.; České dráhy a.s.; 

Československé stavební závody n.p. Praha; Českomoravský svaz pro chmel, slad a pivo 

Praha; Československé pivovary n.p. Praha; ČKD a.s.; ČKD S.F.; Čokoládovny a.s. – Lidka, 

Lhotský; Čsl. Čokoládovny; ČSA; ČTR KH; Dětský dům s.p.; Hospodářská skupina 

Pivovarského a sladařského průmyslu Praha; Jawa s.p. Praha; Kapsa a Müller, podnikatelství 

staveb; Koh-i-noor a.s., Waldes; Kolínská továrna na kávové náhražky, kupecký akciový 

podnik Praha; KSO Praha; Léčiva s.p.; LLOYD; Masospol Písnice s.p.; Meopta Košíře n.p.; 

Městská pojišťovna pražská; Metrostav n.p. Praha; Metrostav s.p. Praha; Moldavia Generali; 

Moldavia Generali Securitas; Obvodní soud – podnikový rejstřík; Odeon, nakladatelství 

krásné literatury a umění n.p.; Orion; Pivovary a sladovny – ČP, ČPLK, HSPS, PP, SP, SPS, 

ZVSP; Pojišťovna Slavia; Poldina Huť a.s. Kladno; Poldi SONP Kladno; Polygrafia s.p.; 

Polygrafický průmysl GŘ; Potraviny Praha 5; Potrubí s.p.; Pražská akciová tiskárna; Pražská 

městská pojišťovna; Pražská teplárenská a.s.; Prefa Hýskov s.p. – ČSSZ; Prefa Stavena; 

Prchal-Ericson a spol. a.s.; PŽS a.s. Kladno; Ringhoffer; Rolnická vzájemná pojišťovna; 

Sbírka akcií; Skorkovský Karel Dr. Ing., civilní inženýr stavební a stavitel, a.s. Praha; 

Smíchovský pivovar Staropramen n.p.; SONP Kladno; SPN; Srb a Štys, továrna přesné 

mechaniky a optiky Praha; Stavební závody Praha; Stavena Praha n.p.; Staviva n.p. Praha; 

Stavoservis Praha; Telektra akciová továrna na výrobu telefonů a telegrafů; Teplotechna 

Praha s.p.; Tesla VÚPJT Přemyšlení; Tesla Strašnice; TOS Čelákovice + SPOTOS; Ústředí 

lidové umělecké výroby; Walter a.s.; Zbrojovka ing. Fr. Janeček – Jawa, Záložna Důvěra. 

Okruh studovaných témat v okresních archivech je téměř shodný s uplynulými roky - 

badatelé se věnovali rodopisu, dějinám 1. pol. 20. století, lidové architektuře, městské správě, 

dějinám obcí, významným regionálním osobnostem, spolkové činnosti, rakovnickému tisku, 

dějinám školství, církevní správě, stavebně historickým průzkumům památek apod. 

Nejvíce jsou využívány kmenové fondy okresní úřady a (sčítací operáty), berní úřady, 

archivy měst (evidence obyvatel, zápisy městského zastupitelstva a kroniky), dále fondy 

jednotlivých obecních a místních národních výborů (zde u badatelů přetrvává zájem o 

kroniky), následovaly fondy osobní, spolků a škol (opět žádané kroniky a zápisy z jednání 

spolků a jednání učitelů) včetně církevních fondů a podnikových fondů (opět kroniky). 

Studijně žádané jsou sbírky fotografií a regionální tituly.  
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III.4. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

 

Počet badatelů 
celkem 

Z toho 
cizinců 

Počet 
badatelských 

návštěv 

Počet 
správních 

řízení podle 
§ 38 odst. 2 

Počet 
zapůjčených 
evidenčních 

jednotek 

Počet 
vypůjčených 
evidenčních 

jednotek 

Počet 
rešerší pro 

úřední 
potřebu 

Počet 
rešerší pro 
soukromé 

účely 

I.oddělení               

0 0 0 0 0 0 110 17 

II.oddělení               

0 0 0 0 0 0 156 298 

III.oddělení               

0 0 0 0 0 0 22 0 

IV.oddělení               

873 36 3 017 0 92 944 0 1 

Benešov               

112 0 239 0 16 21 5 29 

Beroun               

128 1 407 0 53 5 24 26 

Kladno               

95 1 328 0 99 30 65 4 

Kolín               

85 1 169 0 55 0 40 2 

Kutná Hora               

222 3 645 0 445 0 63 4 

Mělník               

159 4 380 0 280 0 18 0 

Ml. Boleslav               

105 2 396 0 2 25 130 0 

Nymburk               

116 1 199 0 17 0 95 0 

Pha-východ               

93 0 161 0 6 0 79 9 

Pha-západ               

137 2 217 0 296 0 104 19 

Příbram               

226 4 788 0 9 2 55 12 

Rakovník               

83 3 373 0 42 1 81 57 

                

                

                

                

                

CELKEM             

2 434 58 7 319 0 1 412 1 028 1 047 478 
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 Základem činnosti IV. oddělení zůstává předkládání, vyhledávání a manipulační práce 

pro badatelnu, služba v badatelně, konzultace s badateli, orientace v badatelně, práce 

s archivními pomůckami, evidence badatelů apod., evidence výpůjček a zápůjček, revize 

reversů, vyhledávání v depozitářích. Počet badatelských návštěv byl na centrále v roce 2018 

celkem 3 017 (873 badatelů). V roce 2018 tak pokračoval výraznější pokles počtu 

badatelských návštěv i badatelů (oproti roku 2017 mínus 1615 badatelských návštěv, mínus 

350 badatelů). Z důvodu poklesu badatelských návštěv pokračovalo pracovníky 4. oddělení 

postupné přebírání agendy přípravy archiválií pro badatele, práce na zpracování knihovních 

přírůstků do systému Verbis, popis matrik v eBadatelně apod. 

Třemi pracovnicemi na dohodu (dohromady 1 pracovní úvazek) byly průběžně 

foliovány spisy (volné listy) předkládané ke studiu, vedly si každodenní evidenci. V případě 

nárazového nárůstu žádostí vypomáhali s foliací i ostatní pracovníci badatelny. V roce 2018 

bylo takto profoliováno 263 573 listů. Výrazně se začíná projevovat 12 let důsledného 

foliování a změna otvírací doby badatelny v lednu 2018 (čtvrtky a pátky jsou vyhrazeny 

pouze pro předem objednané vědecké pracovníky). Řada předkládaných spisů je již 

profoliována. Znamená to tedy, že zkontrolováno při vracení je větší množství listů, než je 

foliováno. Zvlášť jsou počítány a zaznamenávány ceniny (kolky, známky) a následně 

kontrolovány.  

 

FOLIACE 

oddělení Počet profoliovaných listů Počet dní 

Benešov BN 7 467 3 

Beroun BE 3 310 5 

Kladno KL 11 626  10 

Kolín KO 12 929  15 

Kutná Hora KH 51 700 32 

Mělník ME 5 238 15 

Mladá Boleslav MB 6 100 10 

Nymburk NB 7 752 10 

Praha východ PV 5 900 4 

Praha západ PZ 3 600 10 

Příbram PB 5 000 10 

Rakovník RA 11 970 14 

SOA centrála SOA 263 573   

CELKEM 396 165 138 
  

 

 

V badatelnách archivu jsou pořizovány pro badatele snímky v kvalitě běžné studijní 

kopie. Počet kopií pro badatele pozvolna klesá, poněvadž podle zákona 499/2004 Sb.   v 

platném znění si badatelé pořizují kopie sami vlastními digitálními aparáty. 

 

Dokončena byla revize titulních listů a tiráží inventářů uložených v badatelně SOA v 

Praze.  
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IV. STAV ARCHIVÁLIÍ 

IV. 1. PROVĚRKY FYZICKÉHO STAVU ARCHIVÁLIÍ 

 

U nově přijatých archiválií byl prováděn mikrobiologický průzkum, stejně jako u 

archiválií s podezřením na mikrobiologické napadení. V případě zjištěné kontaminace byly 

archiválie uloženy do karanténního depozitáře a poté hromadně dezinfikovány ve sterilizační 

lince Národního archivu. Hromadně dezinfikováno bylo v roce 2018 řádově několik desítek 

běžných metrů archiválií. 

Byla provedena kontrola fyzického stavu mikrofilmů uložených ve Státním okresním 

archivu Rakovník. 

Bylo vyhodnoceno monitorování výskytu rybenek v okresních archivech, které 

proběhlo v roce 2017. Ve třech případech (Kladno, Praha-západ, Příbram) byl zjištěn jejich 

zvýšený výskyt a doporučen intenzívnější úklid v depozitářích a dalších místnostech. 

Oddělení provedlo na žádost Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy 

mikrobiologický průzkum v její spisovně a následně vyhotovilo mikrobiologický protokol 

s doporučením na dezinfekci archiválií i ukládacích prostor. 

Fyzická kontrola archiválií je dále prováděna samotnými archiváři průběžně v rámci 

práce v depozitářích, při vyhledávání archiválií pro badatele a zejména při zpracování 

archiválií. U zjištěných a evidovaných závad se jedná převážně o viditelná mechanická 

poškození jednotlivin, jejichž stav je konzultován a posléze napravován ve spolupráci 

s konzervační dílnou. Je veden seznam archiválií, které vyžadují zásah konzervátorů, a je 

průběžně aktualizován.  Podle možností jsou realizována cílená opatření směřující 

k odstranění zjištěných nedostatků.  

 Zhoršování fyzického stavu je možno očekávat u badatelsky frekventovaných fondů. 

V průběhu roku se díky automatizovanému systému měření a regulace dařilo držet v normách 

stanovených zákonem jak teplotu vzduchu v depozitářích, tak i vzdušnou vlhkost. Naměřené 

extrémní hodnoty překročily zákonem stanovené normy výjimečně, a to v důsledku výkyvů 

vnějších klimatických podmínek nebo krátkodobých výpadků technologických zařízení. 

 V zájmu ochrany archiválií bylo v badatelnách archivu respektováno a dodržováno 

opatření studia písemností v bavlněných rukavicích. Degradaci archiválií lze trvale sledovat 

v souvislosti s vyšší kyselostí papíru u některých skupin historických archiválií.  

 V rámci péče o fyzický stav kulturních památek byly v souladu se zněním archivního 

zákona provedeny kontroly archivních kulturních památek v centrále (včetně AKP Štencův 

archiv, Supraphon a AKP uložených v Lobkovickém archivu), a v okresních archivech 

Kladno, Kutná Hora, Praha-východ, Příbram a Rakovník. U žádné z našich AKP nebylo 

zjištěno zhoršování fyzického stavu. Všechny AKP jsou digitalizovány. Závady nebyly 

zjištěny. 
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IV. 2. EXTRÉMNÍ NAMĚŘENÉ TEPLOTY A RELATIVNÍ VLHKOSTI PODLE 

PŘÍLOHY Č.5 K VYHLÁŠCE Č. 645/2004 SB. ODST.II. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Místo měření Datum měření Teplota v °C
Relativní vlhkost v 

%

Kladno

Kladno 26.7.2015 22,5 °C

Kladno 28.10.2015 64,1 %

Kladno 3.12.2015 8,4 °C

Kladno 1.1.2015 31,1 %

Rozdělov 28.8.2015 16,9 °C

Rozdělov 14.7.2015 60,2 %

Rozdělov 3.12.2015 6,1 °C

Rozdělov 2.8.2015 42,2 %

Slaný 25.8.2015 23,2 °C

Slaný 25.8.2015 63,5 %

Slaný 7.3.2015 11,9 °C

Slaný 7.3.2015 23,3 %

Mladá Boleslav

maximum v objektu  (č.206)      24.8.2018 29,9 °C 35,0 %

maxima po patrech (č. 103) 24.8.2018 27,5 °C 43,0 %

depozitář č. 203 24.8.2018 29,2 °C 46,0 %

                          depozitář č. 206 24.8.2018 29,9 °C 35,0 %

                          depozitář č. 207 24.8.2018 28,5 °C 42,0 %

depozitář č. 301 24.8.2018 27,5 °C 37,0 %

depozitář č. 303 24.8.2018 27,8 °C 46,0 %

depozitář č. 306 24.8.2018 28,6 °C 49,0 %

spec. typy -      fotoalba (č. 210) 24.8.2018 28,5 °C 47,0 %

mg. pásky  (č. 307) 24.8.2018 27,5 °C 43,0 %

                        filmy (č. 308) 24.8.2018 28,9 °C 45,0 %

                        fotografie (č. 309) 24.8.2018 26,9 °C 45,0 %

Nymburk

místnost 109 10.8.2018 21,2 °C

místnost 110 10.8.2018 21,6 °C

místnost 111 10.8.2018 21,5 °C

místnost 112 10.8.2018 21,5 °C

místnost 205 3.8.2018 20,9 °C

místnost 206 10.8.2018 20,9 °C

místnost 208 10.8.2018 23,9 °C
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IV. 2. EXTRÉMNÍ NAMĚŘENÉ TEPLOTY A RELATIVNÍ VLHKOSTI PODLE 

PŘÍLOHY Č.5 K VYHLÁŠCE Č. 645/2004 SB. ODST.II. 

 

 

 

 
 

Místo měření Datum měření Teplota v °C
Relativní vlhkost v 

%

Nymburk

místnost 209 10.8.2018 22,4 °C

místnost 210 10.8.2018 24,2 °C

místnost 212 10.8.2018 24,9 °C

místnost 216 6.7.2018 26,1 °C

místnost 217 10.8.2018 24,3 °C

místnost 218 10.8.2018 23,7 °C

místnost 303 10.8.2018 22,0 °C

místnost 304 10.8.2018 22,3 °C

místnost 306 10.8.2018 23,9 °C

místnost 307 10.8.2018 24,2 °C

místnost 309 10.8.2018 24,0 °C

místnost 311 10.8.2018 26,2 °C

místnost 312 10.8.2018 23,6 °C

místnost 315 10.8.2018 25,1 °C

místnost 316 10.8.2018 23,7 °C

místnost 317 10.8.2018 23,7 °C

místnost 318 10.8.2018 23,8 °C

Praha-východ

depozit. č. 11 3.8.2018 26,9 °C 52,5 %

2.8.2018 26,1 °C 51,2 %

depozit. č. 12 2.8.2018 25,6 °C 51,0 %

depozit. č. 18 2.8.2018 27,2 °C 47,3 %

9.8.2018 26,1 °C 50,7 %

depozit. č. 19 2.8.2018 28,1 °C 49,8 %

31.7.2018 27,3 °C 48,3 %

Praha-západ

Depozitář č. 5 8.6.2018 20,1 °C 53,0 %

Depozitář č. 5 17.8.2018 23,0 °C 46,0 %

Depozitář č. 13 15.6.2018 23,4 °C 42,0 %

Depozitář č. 13 10.8.2018 26,0 °C 43,0 %

Depozitář č. 15 27.7.2018 25,2 °C 53,0 %

Depozitář č. 15 10.8.2018 27,6 °C 52,0 %

Kutná Hora

Depozitář 102 13.9.2018 62,0 %

Depozitář 209 27.2.2018 36,4 %

Depozitář 333 6.3.2018 13,1 °C
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IV. 3. DIGITALIZACE, MIKROFILMOVÁNÍ  ARCHIVÁLIÍ A STUDIJNÍ KOPIE 

 

Mikrofilmová kamera byla celý rok kvůli technickým problémům mimo provoz a bylo 

rozhodnuto v mikrofilmování z důvodu neopravitelnosti dále nepokračovat. Personální 

kapacity byly převedeny z mikrografie na digitalizaci. 

Fotografické práce byly zaměřené na vyřizování badatelských objednávek a 

pořizování fotodokumentace k akcím archivu (vernisáže výstav, odborné konference a 

semináře, exkurze, setkání zaměstnanců, společenské události). 

Knižními skenery bylo digitalizováno 1095 matrik a indexů (215 036 snímků), včetně 

151 nově převzatých matrik, dokončeny byly okresy Benešov, Praha-západ a Příbram. Vedle 

nich byly digitalizovány také další archiválie, a to jak knižními skenery, tak digitálním 

fotoaparátem. Za zvláštní zmínku stojí zejména 86 kronik a 34 listin ze státních okresních 

archivů či 22 hřbitovních knih města Kolín, pokračovala také digitalizace velkoformátových 

map a fotografických archiválií. Digitální kopie byly ve větší míře pořizovány také pro 

badatelské a výstavní účely, pro vytváření obrazových příloh publikací archivu (např. Státní 

oblastní archiv v Praze - průvodce, Středočeský sborník historický) a pro další vnitřní potřeby. 

Prováděny byly práce související se správou digitálních dat (ukládání, zálohování, 

kontrola apod.), byly vytvářeny studijní kopie ve formátu JPEG, distribuovány na webový 

server a zároveň na interní síťové úložiště. Dále byly prováděny práce související s údržbou 

přístrojů a modernizací technického zázemí. Úspěšně proběhla implementace nového 

velkoformátového knižního skeneru, který nahradil starší digitalizačních zařízení. To bylo 

naopak zprovozněno na pracovišti v Benešově místo vyřazeného nefunkčního skeneru. 

Pořízena byla nová digitální stěna, která povede ke zkvalitnění digitalizace digitálním 

fotoaparátem. Pro zkvalitnění digitalizace byly také pořízeny speciální technické nástroje na 

vyhodnocování kvality reprodukcí (UTT terče, SW iQ-Analyzer). 

V internetové aplikaci eBadatelna bylo kromě nově digitalizovaných matrik v roce 

2018 dálkově zpřístupněno dalších 252 archiválií (10 863 snímků). Celkový počet matrik 

zpřístupněných na internetu v digitální podobě dosáhl čísla 9898 (tedy 95 % sbírky), ostatních 

archiválií je 883. K nově zpřístupněným digitalizovaným archiváliím byla vytvářena nebo 

aktualizována popisná metadata. Nově digitalizované archiválie nadále nejsou badatelům 

fyzicky předkládány. 

Internetová eBadatelna byla upravena tak, aby byla v souladu s obecným nařízením o 

ochraně osobních údajů (GDPR). 

Podrobný přehled digitalizace uvádí příslušná tabulka. 
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IV. 3. DIGITALIZACE, MIKROFILMOVÁNÍ  ARCHIVÁLIÍ A STUDIJNÍ KOPIE 

 

 
 

 

 

 

 

 

Název archivního souboru

Počet políček 

bezpečnostního 

mikrofilmu

Počet kusů 

bezpečnostních 

negativů

Počet políček 

studijních 

kopií

Počet 

digitálních 

kopií

SOA Praha - centrála

Sbírka matrik 215 036 215 036

Vs Český Šternberk (soupis podd., plány) 43 43

Vs Mníšek pod Brdy (zhostné listy) 129 129

Rodinný archiv Valdštejnů 62 62

Ústřední správa valdš. velkostatků 6 6

Vs Duchcov - Horní Litvínov (PK) 243 243

Vs Vraný (PK) 246 246

Vs Zbiroh (urbární rejstřík) 13 13

Vs Křivoklát - Starý a Nový archiv (PK) 271 271

Domácí kancelář Šternberků (plán) 1 1

Vs Kosmonosy 11 11

ÚŘ auersperských velkostatků (plány) 5 5

Velkostatek Kostelec nad Čer. Lesy 516 516

Letov, a. s. (fotografie) 42 42

RA Chotek, Veltrusy (fotografie) 67 67

SOkA Benešov

AO Zdislavice (listina) 2 2

AM Načeradec (listina) 6 6

AM Křivsoudov (listina) 3 3

AM Kamberk (listina) 3 3

Sbírka listin 3 3

SOkA Beroun

Základní škola Žebrák (spec.) (kronika) 117 117

König Jan - osobní fond (diplomy) 22 22

AM Hořovice (listiny) 24 24

AO Liteň (listiny) 10 10

AM Cerhovice (listiny) 5 5

CELKEM - strana 1 0 0 216 886 216 886
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IV. 3. DIGITALIZACE, MIKROFILMOVÁNÍ  ARCHIVÁLIÍ A STUDIJNÍ KOPIE 

 

 
 

 

 

 

 

Název archivního souboru

Počet políček 

bezpečnostního 

mikrofilmu

Počet kusů 

bezpečnostních 

negativů

Počet políček 

studijních 

kopií

Počet 

digitálních 

kopií

SOkA Kladno

AO Pozdeň (kronika) 196 196

AO Třebichovice (kronika) 14 14

MNV Třebichovice (kronika) 143 143

NŠ Třebichovice (kronika) 107 107

TJ Sokol Pozdeň (kronika) 60 60

ČSPO Pozdeň (kronika) 43 43

NŠ Žilina (kroniky) 220 220

ZŠ Žilina (kronika) 209 209

AO Hospozín (kronika) 179 179

ZŠ Kladno, Moskevská (kroniky) 540 540

3. ZŠ Slaný (kroniky) 391 391

SDH Pavlov (kronika) 18 18

AO Pavlov (kronika) 98 98

MNV Pavlov (kronika) 151 151

AO Líský (kronika) 119 119

AM Slaný (kniha missivů) 363 363

SOkA Kolín

AO Hradenín (kronika) 117 117

AO Plaňany (kronika) 91 91

ZŠ Plaňany (kronika) 103 103

AO Poboří (kronika) 154 154

AO Velký Osek (kronika) 106 106

MNV Velký Osek (kronika) 111 111

AM Kolín (hřbitovní knihy) 1437 1437

SOkA Kutná Hora

Horní a mincovní fond Kutná Hora (urbář) 50 50

Cech hrnčířů Kutná Hora (vidimus) 11 11

Farní úřad Sedlec (kronika) 97 97

Farní úřad Nové Dvory (kroniky) 344 344

AO Zbraslavice (listiny) 21 21

CELKEM – strana 2 0 0 5 493 5 493

CELKEM 0 0 222 379 222 379
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IV. 3. DIGITALIZACE, MIKROFILMOVÁNÍ  ARCHIVÁLIÍ A STUDIJNÍ KOPIE 

 

 
 

 

 

 

Název archivního souboru

Počet políček 

bezpečnostního 

mikrofilmu

Počet kusů 

bezpečnostních 

negativů

Počet políček 

studijních 

kopií

Počet 

digitálních 

kopií

SOkA Mělník

Hasičský sbor Velký Újezd 390 390

AO Nová Ves (kronika) 118 118

Farní úřad Vepřek (kronika) 52 52

Národní škola Přívory (kronika) 146 146

AM Mělník (listiny) 39 39

ZŠ Mělník-Pšovka (kronika) 192 192

MŠR Nebužely (spisy) 53 53

LŠZ Nebužely 186 186

SOkA Mladá Boleslav

MěÚ Mladá Boleslav (kronika Debř) 151 151

AM Mladá Boleslav (listiny) 20 20

SOkA Nymburk

ObÚ Černíky (kronika) 142 142

ZŠ Milovice (kronika) 32 32

AO Hradištko (kronika) 40 40

MNV Hradištko (kroniky) 299 299

AO Chroustov (kronika) 84 84

MNV Chroustov (kronika) 37 37

MNV Kněžice (kronika) 194 194

MNV Libice nad Cidlinou (kroniky) 588 588

MNV Milovice (kronika) 126 126

MNV Záhornice (kronika) 325 325

AO Choťovice (kronika) 47 47

ObÚ Choťovice (kroniky) 187 187

AM Poděbrady (kroniky) 583 583

MěNV Poděbrady (kroniky) 842 842

MÚ Poděbrady (kroniky) 464 464

SOkA Praha-východ

AO Zvánovice (kronika) 64 64

Národní škola Zvánovice (kronika) 228 228

OÚ Praha-venkov-sever (vodní kniha) 220 220

AM Brandýs nad Labem (pamětní kniha) 238 238

CELKEM – strana 3 0 0 6 087 6 087

CELKEM 0 0 228 466 228 466
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IV. 3. DIGITALIZACE, MIKROFILMOVÁNÍ  ARCHIVÁLIÍ A STUDIJNÍ KOPIE 

 

 
 

 

 

Název archivního souboru

Počet políček 

bezpečnostního 

mikrofilmu

Počet kusů 

bezpečnostních 

negativů

Počet políček 

studijních 

kopií

Počet 

digitálních 

kopií

SOkA Praha-západ

Základní škola Dobřichovice (kronika) 155 155

AO Vrané nad Vltavou (fotoalbum) 60 60

OÚ Smíchov (mapy a plány) 9 9

Barták Jan, Kaliště 479 479

AO Kosoř (obecní vodovod) 49 49

SOkA Příbram

Obecní úřad Svatý Jan (pamětní kniha) 74 74

Městský úřad Sedlčany (kronika) 315 315

Myslivecké sdružení Svatý Jan (kronika) 251 251

Národní škola Hříměždice (kroniky) 600 600

MNV Hřiměždice (fotoalba) 114 114

Obecná škola Čelina (kronika) 245 245

ZŠ Borotice (kroniky) 506 506

FÚ Dolní Hbity (kronika) 8 8

OÚ Strýčkovy (kronika) 181 181

AO Svatý Jan (kronika) 235 235

Příbramská Filharmonie (kronika) 643 643

SOkA Rakovník

AM Rakovník (listina inv. č. 9) 49 49Obecná a měšťanská škola Jesenice 

(kronika) 53 53

Preinhelter Václav (kronika) 131 131

MNV Lubná (kroniky) 1116 1116

AM Rakovník 252 252

Sbírka hudebnin a notového materiálu 387 387

AO Krakov (kronika) 153 153

AO Lubná (kronika) 521 521

AO Olešná (kronika) 48 48

MNV Olešná (kronika) 245 245

Sbírka rukopisů (vánoční hra) 14 14

AO Mutějovice (kniha příjmů a vydání) 140 140

CELKEM – strana 4 0 0 7 033 7 033

CELKEM 0 0 235 499 235 499
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IV. 3. DIGITALIZACE, MIKROFILMOVÁNÍ  ARCHIVÁLIÍ A STUDIJNÍ KOPIE 

 

 
 

 

 

Název archivního souboru

Počet políček 

bezpečnostního 

mikrofilmu

Počet kusů 

bezpečnostních 

negativů

Počet políček 

studijních 

kopií

Počet 

digitálních 

kopií

v SOkA Benešov

pro Benešov

Archiv obce Pozov 65

Archiv obce Rudoltice 63

Archiv obce Václavice 238

Archiv obce Přestavlky 2 529

Archiv obce Loket 71

Archiv obce Studený 253

Místní národní výbor Křečovice 97

Místní národní výbor Mnichovice 335

Místní národní výbor Louňovice p. Bl. 107

Místní národní výbor Neveklov 479

Místní národní výbor Studený 888

Místní národní výbor Čerčany 994

Obecní úřad Heřmaničky II. 245

Obecná škola Ouběnice 121

SKP Judo Benešov 955

Osobní fond Daniehlovský 3 649

Okresní úřad Benešov 423

pro:

SOkA Praha-východ

Místní národní výbor Klecany 1 813

Farní úřad Úvaly 319

Farní úřad Sluhy 210

Farní úřad Ondřejov 240

Farní úřad Sluštice 400

Ostatní majitelé dokumentů

Rodina Kovářových Petroupim 150

ČSOP Vlašim - kroniky Sokola Vlašim 600

Sbor dobrovolných hasičů Domašín 514

Osobní fond Chromá (není v evidenci) 9 907

CELKEM – strana 5 0 0 0 25 665

CELKEM 0 0 235 499 261 164
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V. KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ 

 

 

a) Restaurátorská dílna SOA v Praze 

 

V roce 2018 byly komplexně restaurovány tyto archiválie: 

 

Matriky: 

Děkov 15 – rozpracováno 

Dolní Slivno 21 - rozpracováno 

Mšeno 36 - rozpracováno 

Oráčov 30 

Slaný 2 

Velké Popovice 3 

Zvoleněves 31 

 

II. oddělení: 

Vs Brandýs nad Labem, inv. č. 10 – restaurování knihy in situ – rozpracováno 

Vs Červené Pečky, inv. č. 686, kniha – rozpracováno 

Vs Dolní Břežany, inv. č. 5b, separační protokol po arcibiskupu Salmovi, 1810 

Vs Dolní Břežany, inv. č. 10, výpisy z katastrů tereziánského a josefského – rozpracováno 

Vs Duchcov, OS Most, inv. č. 943, pozemková kniha 

Vs Kostelec nad Černými lesy, inv. č. 2891, Politicum, sg. I/9 (kt. 397) – aktový materiál 

Vs Mníšek pod Brdy – zhostné listy, inv. č. 242 z let 1727-1781 (z kt. 78) 

Vs Radim, inv. č. 430/a, plán na pauzovacím papíře – rozpracováno 

Vs Smečno, inv. č. 695, daňové rozpisy panství Slaný 1792-1848 – rozpracováno 

Vs Vraný, inv. č. 2151, pozemková kniha pro Pozdeň a Hřešice, 1805-1878  

Vs Zbiroh, inv. č. 780, partikulární rejstřík urbární stálých platů na panství točnickém, 1653 

(kt. 16) 

Vs Zbiroh, kt. 210, inv. č. 1081 – vyjmutí zkorodovaného klíče, jeho uložení a drobné opravy 

na  dokumentech poškozených korozí 

Vs Zbraslav, R 127 – vyjmutí obrazu z rámu a jeho nová adjustace zpět do rámu 

 

III. oddělení: 

Firma speciálních cukrovinek Františka Lhotského, fotografie k 50. narozeninám Františka 

 Lhotského, rok 1934 

 

SOkA Benešov:  

přebalení a adjustace pergamenových listin – 15 ks  

AM Domašín, 1684, červen 26., pergamenová listina – restaurování a adjustace 

AM Benešov, torzo kroniky 

MD Semtínek – fotografie „Tomáš Stěhula“ 
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SOkA Beroun:  

přebalení a adjustace pergamenových listin – 6 ks 

Obchodní dům Slanička – 1 šanon 

 

SOkA Kladno:  

AM Slaný, inv. č. 317, sig. 77, kniha missivů (Notulář listů posélacích), 1617-1622 (1643) 

 

SOkA Kutná Hora:  

Farní úřad Nové Dvory, kronika 1771-1848, inv. č. 14 – restaurování složky vložené v knize 

Pořádek havířů Kutná Hora, inv. č. 208, r. 1514, kovové pečetidlo – čištění a uložení 

Horní a mincovní fond Kutná Hora, Aktová sbírka – sg. 621/2 (kniha přísah horních úředníků 

1542) 

 

SOkA Mělník:  

přebalení a adjustace pergamenových listin – 9 ks 

 

SOkA Mladá Boleslav:  

AM Mladá Boleslav, 1574, 23. dubna, Praha, papírová listina – restaurování a adjustace 

AM Bělá pod Bezdězem, 2 listy (1588, 1633) 

 

SOkA Nymburk:  

pergamenová listina, neevidováno – restaurování a adjustace 

Parcelační plán parcely č. 60/1, pauzovací papír 

Návrh železné kostry pro sochu krále Jiřího, r. 1910 – vyjmutí obrazu z rámu a jeho vyčištění 

pro  digitalizaci 

 

SOkA Praha-východ: 

AM Čelákovice, městská kniha, inv. č. 13 – výroba ochranného pouzdra 

Archiv obce Jenštejn, kniha protokolů schůzí (1861-1886) – rozpracováno 

Letecké snímky na velkoformátových fotografiích – rozpracováno 

 

SOkA Příbram: 

skleněné negativy: 

 průzkum fyzického stavu: 200 negativů 

 očištění: 100 negativů 

 restaurování: 148 negativů 

 

SOkA Rakovník: 

AM Čistá, cech ševců, vosková pečeť – restaurování a uložení 

AM Rakovník, neurčené fragmenty z desek městských knih 16. - 17. stol. 

AO Mutějovice – kniha příjmů a vydání 1844-1876 

pergamenová listina, neevidováno, hebrejština – vyrovnání a adjustace 

Graduál – zhotovení obalu, neutralizace, ambulantní rekonzervace a ambulantní opravy 

Svatovítská kapitula, vosková pečeť – restaurování a uložení 
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b) Zakázkové restaurování  

 

 V roce 2018 byly realizovány tři zakázky pod dohledem restaurátorské dílny SOA 

v Praze pro SOkA Příbram - z fondu AM Sedlčany, Trhová kniha 1772-1789 a pro SOkA 

Rakovník aktový materiál AM Rakovník a dva stavební plány AM Nové Strašecí. Pro SOkA 

Kutná Hora z fondu AM Čáslav – Registra kontribuce 1624. 

Kromě restaurování uvedených archiválií byly prováděny četné ambulantní zásahy a 

přípravné práce v souvislosti s digitalizací (zejména matriky). Dále byly prováděny 

koordinační a kontrolní práce související s externím restaurováním (SPŠG a VOŠG 

Hellichova, rekonzervace AKP – čelákovická městská kniha). 

Pro výstavu Labyrintem dějin českých zemí byla dokončena faksimile Ius regale 

montanorum ze SOkA Kutná Hora. 
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V. KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ 

 

 

 
 

Druh archiválií Značka archivního souboru Zkonzervováno a zrestaurováno

listiny pergamenové SOkA Benešov - různé fondy přebalení, adjustace

SOkA Beroun - různé fondy přebalení, adjustace

SOkA Mělník - různé fondy přebalení, adjustace

SOkA Nymburk - neevidováno restaurování, adjustace

SOkA Rakovník - neevidováno vyrovnání, adjustace

listiny a listy papírové SOkA Mladá Boleslav - AM Bělá restaurování, adjustace

SOkA Mladá Boleslav - AM MB restaurování, adjustace

pečetě voskové SOkA Rakovník - AM Čistá restaurování, uložení

SOkA Rakovník - Svatovítská kap. restaurování, uložení

papírové rukopisy nebo knihy Sbírka matrik matriky

Vs Brandýs nad Labem kniha

Vs Červené Pečky kniha

Vs Duchcov pozemková kniha

Vs Vraný pozemková kniha

Vs Zbiroh kniha

SOkA Benešov - AM Benešov torzo kroniky

SOkA Kladno - AM Slaný kniha missivů

SOkA Kutná Hora - FÚ Nové Dvory složka vložená v knize

SOkA Kutná Hora - HMFKH kniha přísah horních úředníků

SOkA Pha-vých. - AM Čelákovice městká kniha (výroba pouzdra)

SOkA Pha-vých. - AO Jenštejn kniha protokolů

SOkA Rakovník - AO Mutějovice kniha příjmů a vydání

SOkA Rakovník - Sbírka hudebnin graduál

spisy, aktový materiál Vs Dolní Břežany inv. č 5b, 10

Vs Kostelec n. Č. l. inv. č. 2891

Vs Mníšek pod Brdy zhostné listy

Vs Radim plán

Vs Smečno daňové rozpisy

Vs Zbiroh inv. č. 1081

SOkA Beroun - OD Slanička šanon

SOkA Rakovník - AM Rakovník fragmenty z desek měs. knih

mapy, plány Vs Radim plán na pauzovacím papíře

SOkA Nymburk parcelační plán na pauz. pap.

fotografie SOkA Příbram - skl. negativy čištění a restaurování

Firma František Lhotský fotografie

SOkA Benešov - MD Semtínek fotografie

pečetidla SOkA Kutná Hora - Pořádek havířů čištění a uložení

obrazy Vs Zbraslav nová adjustace

SOkA Nymburk vyjmutí z rámu, očištění

faksimile SOkA Kutná Hora - AM Kutná Hora Ius Regale Montanorum
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b) Restaurování zakázkovým způsobem 

 

 
 

VI. ODBORNÁ ČINNOST ARCHIVU 

 

VI. 1. Vydavatelská a publikační činnost 

 

Vydavatelská a publikační činnost SOA v Praze i okresních archivářů je tradičně na 

dobré úrovni. Výčet publikační činnosti podává přiložený soupis bibliografické práce archivů 

a archivářů.  Řada dalších drobných příspěvků byla připravena pro regionální tisk. Jak 

vyplývá z přiloženého přehledu publikační činnosti vydává SOA v Praze a okresní archivy 

buď samostatně nebo ve spolupráci s místními regionálními institucemi historické sborníky, 

jejichž odborná úroveň je laickou i odbornou veřejností  hodnocena pozitivně.                  

Pro Středočeský sborník historický bylo dokončováno zpracování historicko-

vlastivědné bibliografie středních Čech za období 2000 - 2010. 

V rámci prezentace archivu byly průběžně aktualizovány webové stránky SOA v 

Praze.  

VI.oddělení zajišťovalo prezentaci digitalizovaných archiválií na internetu 

prostřednictvím webové aplikace e-Badatelna.  

Podrobný přehled viz kapitola IV.3. 

 

Publikační činnost zaměstnanců SOA v Praze v r. 2018 

 

Sborníky a publikace vydané SOA v Praze: 

 

Boleslavica ᾽18. Vlastivědný sborník Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Státní oblastní 

archiv v Praze – Státní okresní archiv Mladá Boleslav, 11, 2018 (v tisku). 

Brdy: krajina, historie, lidé. První vydání. Praha: Státní oblastní archiv v Praze, 2018. 391 

s. ISBN 978-80-88148-29-6. 

Hrdelní zločiny na brandýském panství v 16.-18. století. První vydání. Brandýs nad Labem - 

Stará Boleslav: Kamil Voděra, Foto-grafika; Praha: Státní oblastní archiv v Praze, 2018. 119 

s., 8 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-88148-28-9. 

Název firmy
Počet 

zakázek
Náklady v Kč

RNDr. Miroslav Široký, Lesní 742, 252 29 Dobřichovice 1 32 000,00 Kč

Richard Růžička, Mařenice 212 1 25 000,00 Kč

Kateřina Ďoubalová 1 30 000,00 Kč
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Minulostí Berounska. Sborník Státního okresního archivu v Berouně. Praha: Státní oblastní 

archiv v Praze - Státní okresní archiv v Berouně, 21, 2018. 264 s. 

Nucené migrace v českých zemích ve 20. století. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 

v.v.i.; Praha: Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Benešov, 2018. 437 

s. ISBN 978-80-7285-207-9. 

Otázky z historie – Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu. Rakovník: Státní 

oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2018 (v tisku). 

Otázky z historie – Zikmund Winter mezi Prahou a Rakovníkem. Rakovník: Státní oblastní 

archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2018. 115 s. 

Podbrdsko XXV. Příbram: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Příbram; 

Hornické muzeum Příbram; Městské muzeum Sedlčany. 268 s. ISBN 978-80-88148-25-8. 

Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. Benešov: Muzeum Podblanicka; Praha: Státní 

oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv v Benešově, 52, 2016-2018 (v tisku). 

Státní oblastní archiv v Praze. Praha: Státní oblastní archiv v Praze, 2018. 109 s. ISBN 978-

80-88148-26-5. 

Středočeský sborník historický. Praha: Státní oblastní archiv v Praze, 43, 2017. 266 s. ISBN 

978-80-88148-22-7 (vyd. 2018). 

Vlastivědný zpravodaj Polabí. Poděbrady:  Polabské muzeum; Státní oblastní archiv v Praze – 

Státní okresní archiv Nymburk, 47, 2016 (vyd. 2017). 102 s. ISBN 978-80-88148-16-6. 

 

Práce zaměstnanců SOA v Praze: 

 

BUCHTELE, Pavel. Bojovali za vlast - Josef Petruška. Odraz. 2018, č. 4, s. 14. 

BUCHTELE, Pavel. Dobřichovice a legionáři. Dobřichovické kukátko. 34, 2018, 1 - jaro, s. 

19. 

BUCHTELE, Pavel. Hledají se legionáři. Ruch města Řevnic. 2018, č. 3, s. 7. 

BUCHTELE, Pavel. Hledají se legionáři. Výzva (nejen) pro jílovské občany. Jílovské noviny. 

2018, červenec-srpen, s. 17. 

BUCHTELE, Pavel. Jeseničtí legionáři. Jesenický kurýr. 2018, červen, s. 44-45. 

BUCHTELE, Pavel. Libčičtí legionáři. Libčické noviny. 2018, říjen. Nestránkováno. 

BUCHTELE, Pavel. Mníšečtí legionáři. Zpravodaj městečka pod Skalkou. 2018, duben, s. 11. 

BUCHTELE, Pavel. Pátrání po legionářích. Klínecký zpravodaj. 2018, č. 1. Nestránkováno. 
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SMOLOVÁ, Věra. Historicko-geografické vymezení Brd. In: Brdy: krajina, historie, lidé. 

Praha: Státní oblastní archiv v Praze, 2018, s. 11-22. 

SMOLOVÁ, Věra. Historie kostela sv. Máří Magdalény v Bohutíně. In: Podbrdsko. 25, 2018, 

s. 5-29. 

SMOLOVÁ, Věra. Italští uprchlíci se do Příbrami vrátili v roce 1967. Kahan. 6, 2018, s. 28. 

SMOLOVÁ, Věra. Jaké je tajemství domu U Černého orla. Kahan. 9, 2018, s. 29. 

SMOLOVÁ, Věra. K nejstarším dějinám Modřovic. Podbrdsko. 25, 2018, s. 196-199. 

SMOLOVÁ, Věra. Memoria viva. Živé vzpomínky. Sborník vybraných literárních a 

výtvarných prací žáků příbramských základních a středních škol. Úvodní studie. Příbram: 

Městský úřad Příbram, 2018. 103 s. 

SMOLOVÁ, Věra. O březohorském proutníku. Kahan. 7, 2018, s. 28. 

SMOLOVÁ, Věra. Objevený poklad. Dílo slavného vídeňského architekta Ludwiga Förstera 

v Příbrami. Kahan. 8, 2018, s. 28-29. 

SMOLOVÁ, Věra. Plačící génius. Kahan. 10, 2018, s. 28. 

SMOLOVÁ, Věra. Svatá Hora: Spojení nebe se zemí. Kahan. 2,2018, s. 22. 

SMOLOVÁ, Věra. Uprchlíci pod ochranou československého státu (V.). Kahan. 5, 2018, s. 

28-29. 

SMOLOVÁ, Věra. Uprchlíci z Valle di Ledro přicházejí do Příbrami (II.). Kahan. 2, 2018, s. 

26-27. 

SMOLOVÁ, Věra. Z uprchlíků vystěhovalci (III.). Kahan. 3, 2018, s. 28. 

SMOLOVÁ, Věra. Zátiší obohatí nový strom republiky. Kahan. 9, 2018, s. 28. 

SMOLOVÁ, Věra. Zpřístupňování archiválií v Archivu západního Fríska. Archivní časopis. 

68, 2018, č. 1, s. 71-73. 

SMOLOVÁ, Věra. Požár Svaté Hory 27. 4. 1978 a její rekonstrukce. Příbram: 

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie, 2018. 77 stran. ISBN 978-80-

270-4166-4. 

SOVÁK, Martin (odborná studie). Jindřich Waldes – Smutný osud Krále knoflíků. In: 

Hrušková, Kateřina – Janota, Oldřich – Henkrichtová, Eva (eds): Sborník semináře k 100. 

výročí otevření Waldesova muzea. Praha: 2018, s. 6-13. 

SOVÁK, Martin viz též DOLEŽAL, Daniel 

STÁTNÍK, Dalibor (rec.). DEMEL, József. Ľudovít Štúr. Zrod moderního slovenského 

národa v 19. storočí. Bratislava: Kalligram, 2015. 368 s. Moderní dějiny. 26, 2018, č. 1, s. 

279-282. 

STÁTNÍK, Dalibor (rec.). Industrializací za rovnoprávnost polských žen. MALGORZATA, 

Fidelis: Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce. Warszawa: W.A.B., 

2015. 366 s. Soudobé dějiny. 25, 2018, č. 1-2, s. 270-274. 

STÁTNÍK, Dalibor (rec.). NĚMEČEK, Jan – NĚMEČKOVÁ, Daniela. Prototyp zrady. 

Životní příběh Augustina Přeučila. Praha: Epocha, 2015. 216 s. In: Středočeský sborník 

historický. 43, 2017 (vyd. 2018), s. 161-164. 
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STÁTNÍK, Dalibor. Československé archivnictví na příkladu okresu Mělník. In: KERESTEŠ, 

Peter (ed.). Dějiny archívov. Archívy dejin. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 

s medzinárodnou účasťou 19.-20. september 2017. Nitra: MV SR, Štátny archív v Nitre, 2018, 

s. 111-129. 

STÁTNÍK, Dalibor. Josef Jaroslav Kalina (1816–1847). Pokus o aktuální esej. In: TOMEŠ, 

Josef (ed.). Historie jako vášeň i poslání. K životnímu jubileu historika Martina Kučery. 

Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., 2018, s. 59–

75. 

STÁTNÍK, Dalibor. Mělník v roce 1938. Z města na jazykovém pomezí městem na hranicích. 

In: VALEŠ, Lukáš (ed.) a kol. Osudové osmičky (1918, 1938, 1948, 1968) v dějinách českých 

měst, regionů a veřejné správy. České Budějovice: Vysoká škole evropských a regionálních 

studií, z. ú., 2018. ISBN 978 -80-7556-033-9, s. 45-63. 

STÁTNÍK, Dalibor. Rusíni Prjaševščiny. Krátké zamyšlení nad národnostními poměry 

severovýchodního Slovenska. In: PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, Kateřina (eds).  

„Nechtění“ spoluobčané. Skupiny obyvatel perzekvovaných z politických, národnostních, 

náboženských i jiných důvodů v letech 1945-1989. Praha: Ústav pro studium totalitních 

režimů; Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018, s. 86-97. 

STÁTNÍK, Dalibor. Rusíni severovýchodního Slovenska jako oběť režimu a jejich rezistence 

v letech 1948 - 1968. In: ŽÁČEK, Pavel a kol. (ed). Vyjádření úcty a vděčnosti. 3. sborník o 

protikomunistickém odboji. Praha: Ministerstvo obrany ČR – VHÚ, 2018, s. 278-300. 

SVOBODOVÁ, Lenka. Akce ŽK. Nucené migrace řeholnic z moci světské. In: Nucené 

migrace v českých zemích ve 20. století. Praha: Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní 

archiv Benešov; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR; Muzeum Podblanicka, 2018, s. 263–296. 

SVOBODOVÁ, Lenka. Duchovní se připravují na velikonoční svátky a my jsme stále ve 

střehu. Církevní život v Brdech v padesátých letech 20. století ve světle hlášení církevních 

tajemníků. In: Brdy. Krajina, historie, lidé. Praha: 2018, s. 254–272. 

ŠIMONEK, Jan. Na věčnou paměť. Nemovité připomínky obětí dvou světových válek a boje 

proti totalitě v okrese Mladá Boleslav, VII. (Kněžmost-Kovanec). In: Boleslavica ᾽18. 11, 

2018 (v tisku). 

ŠIŠKA, Jiří. Berní rula Mladé Boleslavi a jejího panství z roku 1654. In: Boleslavica ᾽18. 11, 

2018 (v tisku). 

ŠULC, Jaroslav viz DOLEŽAL, Daniel 

THÉR, Martin – ČÍŽEK, Jan – JUŘENA, Jan. Výstavba objektů zvláštních zařízení v 

politickém okrese Nové Město nad Metují v letech 1936–1937. In: Orlické hory a Podorlicko. 

Přírodou – dějinami – současností. Sborník vlastivědných prací. 25, 2018, č. 1–2, s. 151–178. 

TOPINKA, Jiří viz též ROSENBAUMOVÁ, Jindřiška 

TOPINKA, Jiří. Osudový okamžik. Tragédie v kovohuti Karlštejn 1960. In: Minulostí 

Berounska. 21, 2018, s. 98-116. 

VANĚČKOVÁ, Jana (rec.). POKORNÁ, Magdalena. Jedna hora vysoká je a druhá je nízká. 

Karel Havlíček a jeho souputníci ve vzájemné korespondenční a literární komunikaci. Praha: 

2016. In: Středočeský sborník historický. 43, 2017 (vyd. 2018), s. 169-170. 

VANĚČKOVÁ, Jana a kol. Zruč nad Sázavou. Vydání první. Zruč nad Sázavou: město Zruč 

nad Sázavou, 2018. 535 s. ISBN 978-80-270-4558-7.  

VANĚČKOVÁ, Jana. Čáslavský kronikář Emanuel Chramosta. Čáslavské noviny. 1, 2018, s. 

20. 

VANĚČKOVÁ, Jana. K počátkům Zruče nad Sázavou. Zručské noviny. 2018, č. 3, s. 3. 

VANĚČKOVÁ, Jana. Masopustní obchůzka ve Slavošově. Zručské noviny. 2018, č. 2, s. 1, 3. 

VANĚČKOVÁ, Jana. Revoluční rok 1848 ve Zruči. Zručské noviny. 2018, č. 4, s. 5. 

VANĚK, Vojtěch (rec.). POSPÍŠIL, Aleš. Sedlec. Příběh podivuhodného místa Kutné Hory. 

Kutná Hora 2015. Studia mediaevalia Bohemica. 9, 2017 (vyd. 2018), č. 1, s. 140-141. 



66 

 

VANĚK, Vojtěch (rec.). SOMER, Tomáš. Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku 

v době předhusitské. Vilémovský klášter a jeho regionální mocenské vazby. Olomouc: 2016. 

In: Středočeský sborník historický. 43, 2017 (vyd. 2018), s. 174-175. 

VOTOUPAL, Igor (anotace). HAVELKOVÁ, Michaela – HOZÁK, Jan – ŘEHOUNEK, Jan 

(eds). Zimmler, Emil: Paměti o úpravě středního Labe v Nymburce, Erární most v Nymburce. 

Nymburk: Nakladatelství Jan Řehounek – Kaplanka, 2016. 85 s. In: Středočeský sborník 

historický. 43, 2017 (vyšlo 2018), s. 190-191. 

 

VI.2. Přednášky 

 

Přednáškové cykly – Vedení kurzů: 

 Mikuláš Čtvrtník: Přednášky a semináře předmětu Spisová služba (dvousemestrální 

kurz) na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, 

Katedra historie. 

 Mikuláš Čtvrtník: Přednášky a semináře předmětu Archivní věda a správa dokumentů 

na Univerzitě Karlově, Filozofická fakulta, Katedra Pomocných věd historických a 

archivního studia. 

 Jan Krško a Renata Mayerová: Cyklus přednášek pro veřejnost k historii Rakovníka a 

regionu. 

 

Jednotlivé přednášky: 

 Mikuláš Čtvrtník, Kunst der Vernichtung oder manie conservatrice. Příspěvek na 

konferenci DAAD „Migration – Gesellschaften im Wandel“. Stipendiatentreffen in 

Osnabrück, 4. – 6. Mai 2018. 

 Pavel Fiedler: Košíkářství na Mělnicku od 2. poloviny 19. století do vzniku 

Československa, In: Mezinárodní mezioborová konference Proutěná kultura v 

kontextu času a prostoru pořádaná SOA v Praze – SOkA Mělník ve spolupráci s MÚ 

Mělník 22. – 23. 5. 2018. 

 Pavel Fiedler: Eduard Celler, košíkář v Poslanecké sněmovně Říšské rady, In: 

Mezinárodní mezioborová konference Proutěná kultura v kontextu času a prostoru 

pořádaná SOA v Praze – SOkA Mělník ve spolupráci s MÚ Mělník 22. – 23. 5. 2018. 

 Zuzana Hendrychová: pedagogická činnost na Vyšší odborné škole grafické a Střední 

průmyslové škole grafické 

 Helena Hloušková: Historická fotografie v archivu, její identifikace, zpracování a 

uchování (setkání zemědělsko-lesnických a šlechtických archivářů ve dnech 11. – 13. 

4. v Děčíně). 

 Vladimíra Hradecká:  Den otevřených dveří 20. 10. 2018 „Genealogické prameny ve 

Státním oblastním archivu v Praze“ (předneseno 2x). 

 Vladimíra Hradecká: 30. 11. 2018 „Prameny pro historickou demografii“ (pro 

studenty hist. demografie Přírodovědecké fakulty UK). 

 Vladimíra Jiřičná: Divadlo je podivuhodná věc v Městské knihovně v Lysé nad 

Labem. 

 Vladimíra Jiřičná: O životě a díle P. Josefa Vojáčka u příležitosti křtu knihy k jeho 

životnímu výročí.   

 Beata Kempná: přednáška pro klub genealogů 

                       exkurze do budovy SOA v Praze pro účastníky školení o spisové službě. 
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 Roman Kolek: Košíkářství na Brandýsku na konferenci Proutěná kultura v kontextu 

času a prostoru (SOkA Mělník 22. a 23. 5.).  

 Roman Kolek: Společný příspěvek s PhDr. Markem Ďurčanským Edice čelákovického 

radního manuálu Pavla Ježdíka (1639–1654) – představy a realita na workshopu 

Labyrintem českých novověkých edic, MZA, Brno 20. 3. 2018.  

 Roman Kolek: Fondy Státních okresních archivů – co najdete v okresních archivech 

v rámci základního kurzu pro rodopisce České genealogické a heraldické společnosti 

v Praze. 

 Roman Kolek:  Rok 1918 v Čelákovicích v Městské knihovně Čelákovice 4.10. a  ZŠ 

Čelákovice 18. 10. 2018.  

 Jan Krško: Vývoj církví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku po vzniku republiky. 

 Renata Mayerová: Rakovník 1319-1588. 

 Renata Mayerová: Rakovník na přelomu 15. a 16. století. 

 Nikola Michňová: Josef Lír. Život a dílo ak. malíře a mělnického rodáka 31. 10. 2018 

v Galerii Ve věži Mělník. 

 Robert Radim Novotný: setkání s obecními kronikáři (květen 2018), seminář byl 

věnovaný aktuálním problémům kronikářské práce (vč. GDPR) a základům 

chronologie a historické metrologie.  

 Robert Radim Novotný: Schallerova „Topographie“ jako heraldický pramen“; Ze 

semilského mlýna do vídeňské Panské sněmovny (nobilitace Františka Ladislava 

Riegra). 

 Karin Pátrová: Benediktinky a Panenské Břežany v Památníku národního útlaku a 

odboje v Panenských Břežanech.  

 Karin Pátrová: Fotografie jako zrcadlo historické podoby měst (na příkladu Brandýsa 

nad Labem a Staré Boleslavi) na konferenci Jaroslav Schaller a historická topografie. 

 Jaroslav Pejša: Správní dějiny města a regionu (historický vývoj správních institucí 

v Kolíně (od středověku do dnešních dnů. Univerzita volného času Kolín, 25. 9. 2018. 

 Jaroslav Pejša: Nejstarší fotografie a fotografové Kolína 1856 – 1900. Univerzita 

volného času Kolín, 25. 9. 2018.  

 Viktor Pohanka přednesl popularizační přednášku na téma Kutnohorské dolování ve 

14. – 16. století, a to pro Univerzitu volného času při Městské knihovně Kutná Hora. 

 Tomáš Pražák: Počátky pletařství v Mělníku na základě písemných pramenů, In:  

Mezinárodní mezioborová konference Proutěná kultura v kontextu času a prostoru 

pořádaná SOA v Praze – SOkA Mělník ve spolupráci s MÚ Mělník 22. – 23. 5. 2018.  

 Marie Procházková (školitel): Elisa spisovna, 15. 3. 2018. 

 Marie Procházková (školitel): Národní archivní portál pro archiváře Archivu 

Univerzity Karlovy, 4. 4. 2018. 

 Marie Procházková (školitel): Národní archivní portál pro archiváře, 4. 4. 2018. 

 Marie Procházková (školitel): Elisa, 6. 4. 2018. 

 Marie Procházková (školitel): Národní archivní portál pro původce a elektronická 

skartace (veřejnoprávní původci III. odd.), 16. 5. 2018. 
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 Marie Procházková (školitel): Národní archivní portál pro původce a elektronická 

skartace (školy zřízené Krajským úřadem), 11. 6. 2018 (spolupráce s Krajským 

úřadem). 

 Marie Procházková (školitel): Národní archivní portál pro původce a elektronická 

skartace (Vysoké školy), 7. 8. 2018. 

 Marie Procházková (školitel): Národní archivní portál pro archiváře, 21. 8. 2018. 

 Marie Procházková (školitel): Národní archivní portál pro původce a elektronická 

skartace (ORP), 16. 5. 2018. 

 Marie Procházková (školitel): Národní archivní portál pro archiváře, 26. 9. 2018. 

 Marie Procházková (školitel): CNS: Seminář Elisa, 18. 10. 2018. 

 Marie Procházková (školitel): Národní archivní portál pro původce a elektronická 

skartace (v rámci setkání IT pracovníků ORP), 16. 5. 2018. 

 Marie Procházková (školitel): Elisa, 15. 11. 2018. 

 Marie Procházková (školitel): Národní archivní portál pro archiváře, 18. 11. 2018. 

 Marie Procházková (školitel): Národní archivní portál pro původce a elektronická 

skartace (obce II., se stavební nebo matričním úřadem), 4. 12. 2018, 6. 12. 2018; 11. 

12. 2018. 

 Michal Řezníček: Prameny k dějinám Přerova nad Labem ve středočeských archivech 

ve skanzenu v Přerově nad Labem v rámci Mezinárodního dne archivů. 

 Michal Řezníček: K otázce skutečného využití dotazníků pro text Schallerovy 

Topografie na semináři v Konopišti. 

 Michal Sejk: přednášky k dějinám Neveklova, Krusičan a Přibyšic. 

 Jiří Smitka: Jaroslav Schaller, pánové z Vrtby a Konopiště v 18. století (SOkA 

Benešov). 

 Martin Sovák:     přednáška s ukázkami archiválií a exkurzí do budovy SOA v Praze  

 pro VOŠ grafickou a SPŠ grafickou Praha 

popularizační přednáška o Jindřichu Waldesovi v Domě čtení pro  

Prahu 10 (https://www.youtube.com/watch?v=mSrNInaV3No) 

přednáška s ukázkami a exkurzí do budovy SOA v Praze pro 

 studenty archivnictví na FHS UK 

čtyři exkurze do budovy SOA v Praze pro účastníky školení o 

spisové službě 

přednáška s ukázkami archiválií a exkurzí do budovy SOA v Praze 

pro  studenty Metropolitní univerzity v Praze 

přednáška s ukázkami archiválií a exkurzí do budovy SOA 

 v Praze pro studenty Gymnázia bratří Čapků 

přednáška s ukázkami archiválií a exkurzí do budovy SOA v Praze 

 pro studenty archivnictví a PVH UK 

přednáška s ukázkami archiválií a exkurzí do budovy SOA v Praze 

pro  seniory SDČR z.s. ZO 10/28 - Aktivní senioři Praha 15. 

 Dalibor Státník: Mělnické děti a učitelé za cizí války - v RM Mělník v říjnu 2018 

v rámci 100. výročí vzniku republiky. 

 Dalibor Státník: „Étos“ drobné práce a sebeorganizace na příkladu košíkářství. 

Hledání sebevědomé identity. In: Mezinárodní mezioborová konference Proutěná 

kultura v kontextu času a prostoru pořádaná SOA v Praze – SOkA Mělník ve 

spolupráci s MÚ Mělník 22. – 23. 5. 2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=mSrNInaV3No
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 Dalibor Státník: Referát o mezích využitelnosti fondů berních úřadů a správ In: 

Zpracování archivních fondů berních úřadů a berních správ, kterou pořádala 6. března 

2017 Ještědská pobočka ČAS v SOA Litoměřice - SOkA Semily (dále V. Machová, P. 

Fiedler). 

 Dalibor Státník: Vrcholná normalizace na severovýchodním Slovensku. Slováci a 

Rusíni před perestrojkou. In: Československo v letech 1978-1985. Konference 

k nejnovějším dějinám ČSSR pořádaná   ÚSTR v  Praze ve spolupráci s Jihočeským 

muzeem v Č. Budějovicích a SOA v Třeboni – SOKA České Budějovice 30. – 31. 5. 

2018. 

 Dalibor Státník: Pražská jar na severovýchodním Slovensku Konference Na cestě 

k slovenskej štátnosti pořádaná Ministerstvem vnútra SR – odbor archívov a 

registratúr, Štátným archiovom v Košiciach a Městem Košice – Archivem města 

Košice ve dnech 18. – 20. 9. 2018. 

 Dalibor Státník: Pokusy o „disciplinaci“ vody na přelomu19. a 20. století pod 

Mělnickým zámkem (Próbálkozások a Mělníky vár alatti víz „fegyelmezésére“ a 19. 

és 20.  század fordulóján) Konference Voda v dějinných súvislostiach (VIII. 

COLLOQUIA COMAROMIENSIA HISTORICORUM ARCHIVARIORUMQUE. 

MMXVIII) pořádaná Štátným archívom v Nitre – pracovisko Archív Komárno 26. – 

27. 9. 2018. 

 Dalibor Státník: Odbory v době Pražského jara, In: Seminář Občanská společnost v 

období Pražského jara 1968–1969, pořádala Katedra historie FP TUL v Liberci 20.–

21. března 2018. 

 Pavla Stieglerová (školitel): Národní archivní portál pro původce a elektronická 

skartace (školy zřízené Krajským úřadem), 11. 6. 2018 (spolupráce s Krajským 

úřadem). 

 Pavla Stieglerová (školitel): Národní archivní portál pro původce a elektronická 

skartace (Vysoké školy), 7. 8. 2018. 

 Pavla Stieglerová (školitel): Spisová služba ve školské praxi, 3. 12. 2018. 

 Lenka Svobodová: Zdroje, potřeba a využití vrbového proutí v Pražském kraji v roce 

1955 na konferenci Proutěná kultura v Mělníku. 

 Jaroslav Šulc: Přehledný místopis země české Jana Bartáka - konference Jaroslav 

Schaller a historická topografie. 

 Marie Tarantová: Spisová služba pro zaměstnance SOA (společně s M. 

Procházkovou). 

 Marie Tarantová: Školení spisové služby pro zaměstnance STC s.p. 

 Marie Tarantová: Školení spisové služby pro obce (pořádáno MV ČR). 

 Jana Vaněčková: Novellae et Declaratoriae písaře Václava Formiky Poděbradského 

z roku 1653. Příspěvek k událostem třicetileté války v Čáslavi. 

 Jana Vaněčková: Matouš Ulický (pro Univerzitu volného času při Městském muzeu a 

knihovně v Čáslavi) a Čáslav za třicetileté války (pro Klub rodáků a přátel Čáslavě). 

 Jana Vaněčková: Z Ostrého rohu do Koželuh a Z Ostrého rohu do pivovaru, a to ve 

spolupráci s Univerzitou volného času při Městském muzeu a knihovně v Čáslavi a 

Spolkem rodáků a přátel Čáslavě. 

 Vojtěch Vaněk: Kutnohorská městská kniha Transsumpta privilegiorum, její nejstarší 

vrstva a osudy městského archivu v době předhusitské pro odborné kolokvium Úřední 

písemná kultura v českých a moravských městech ve středověku a raném novověku 

pořádaném Archivem Hlavního města Prahy. 
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 Vojtěch Vaněk: Počátky a založení města Kutné Hory pro Univerzitu volného času při 

Městské knihovně Kutná Hora. 

 

 

VI. 3. Konference, semináře, exkurze, výstavy, spolupráce s jinými institucemi 

 

SOA v Praze - Státní okresní archiv Benešov ve spolupráci s Muzeem Podblanicka, p. 

o., Ústavem PVH a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a NPÚ – Správa 

zámku Konopiště připravili a realizovali v listopadu 2018 vědeckou konferenci Jaroslav 

Schaller a historická topografie, která byla věnována 280. výročí Schallerova narození. Podle 

místa narození bylo zvoleno i místo konání – zámek Konopiště (Muzeum sv. Jiří). Akce se 

zúčastnilo 100 posluchačů. Na konferenci vystoupili se samostatnými příspěvky archiváři 

SOA v Praze, Beroun, Kladno, Nymburk, Příbram a Praha-západ. 

 

Za spolupráce SOA v Praze a zástupců státních okresních archivů Kolín, Kutná Hora, 

Nymburk, Praha-východ a Příbram byla realizována v první polovině roku putovní výstava 

Střední Čechy během Stavovského povstání a české války. Celkem 14 panelů je půjčováno do 

okresních archivů i do muzeí středních Čech a dalších kulturních institucí, které o výstavu 

projeví zájem. 

 

Státní okresní archiv Rakovník uspořádal dne 21. a 22. června 2018 mezioborovou 

konferenci Křivoklátsko mezi dvěma světy – od šlechtictví ke státu. Státní okresní archiv 

Rakovník byl hlavním pořadatelem uvedené konference. Na spolupráci se podílely následující 

instituce a odborná pracoviště - Muzeum T. G. Masaryka Rakovník, Rabasova galerie 

Rakovník, Ústav českých dějin FF UK Praha, Národní památkový ústav  ÚOP Středočeský 

kraj, Umělecko-průmyslové muzeum Praha, Národní archiv, Katolická teologická fakulta 

Praha a ÚSTR.  

SOA v Praze se aktivně zapojil do přípravy a realizace akce Den otevřených dveří Na 

Chodovci při příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československé republiky ve spolupráci 

s NA ČR dne 20.10. 2018. Akce se zúčastnilo přes 700 návštěvníků. 

 

III. oddělení - exkurze pro klub přátel Rakouska (Ringhoffer). 

IV. a VI. oddělení 

Výše uvedené přednášky Martina Sováka byly spojeny s exkurzí do depozitářů, 

konzervační dílny, digitalizačního pracoviště a s ukázkami archiválií v přednáškovém sálu 

archivu. 

Knihovnice archivu pravidelně pořádá výstavy nových přírůstků knih v zasedací 

místnosti SOA v Praze. 

 

 

Státní okresní archivy  

 

Benešov  
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U příležitosti oslav 100 let republiky a 140 let budovy školy v Miličíně byl ve 

spolupráci se školou a obcí Miličín uspořádán projektový den s přednáškami a prezentacemi 

archiválií, besedou a přednáškou pro veřejnost.  

Do archivu byly zorganizovány dvě exkurze škol z Benešova. 

Výstava Významní – zapomenutí – objevovaní, připravená téměř výhradně z fondu 

Osobní fond Veselí-Kloudovi, mj. v rámci zpracování tohoto fondu. Vernisáže se zúčastnilo 

44 osob, výstavu pak navštívilo 169 návštěvníků včetně početné skupiny potomků této 

významné benešovské rodiny. Kromě běžných návštěv byly zorganizovány i dvě 

komentované prohlídky. 

Spolupráce s jinými institucemi probíhala zejména s Muzeem Podblanicka, obcemi 

Petroupim, Vlašim, Votice, Neveklov, Miličín a dalšími, kulturními institucemi v Benešově i 

širším regionu, spolky (Vlastivědný klub Votice). S městem Benešov probíhala spolupráce na 

koordinaci akcí ke vzpomínce na vznik republiky. 

 

Beroun   

V roce 2018 se archiv tradičně připojil k akcím, které probíhaly v rámci Dnů 

evropského dědictví (8. a 9. září). Státní okresní archiv Beroun tentokrát připravil ve dnech 8. 

9 až 13. 10. výstavu Budiž Město! Urbanismus a architektura Berouna v 19. a 20. století; 

navštívilo jí kolem 50 osob.  

Druhou kulturní akcí byla výstava Inženýři Proškové. Berounští stavitelé novodobého 

Bulharska, připravená ve spolupráci s Ing. N. Brankovem z ČVUT ve dnech 5.3. -13. 6.  

V závěru roku poskytl SOkA Beroun útočiště také pro jednu cizí výstavu oddílu tenisu 

TJ Lokomotiva - Život s tenisovou raketou 1980-1997 měl ve dnech 12. 11. 2018 až 18. 1. 

2019 návštěvnost 50 osob. 

V rámci spolupráce s Muzeem Českého krasu se archiv podílel na přípravě muzejní 

výstavy 1968: Satira a tanky, která proběhla ve dnech 21.6.-11.11. 

Dále je třeba zmínit rovněž spolupráci s Městem Beroun, resp. s jeho zpravodajem 

Radniční listy (https://www.mesto-beroun.cz/aktualne/radnicni-list/), na rozsáhlém projektu 

Seriál ke 100. výročí republiky. Třináctidílný seriál, jehož autorem je Jiří Topinka, vycházel 

vždy celostránkově od č. 12/2017 do č. 12/2018. 

 

Kladno  

 Archiv průběžně pořádal malé tematické výstavky, nejprve ve vstupní hale centrály 

archivu v budově v ul. plk. Stříbrného 11, později, po přestěhování, v průjezdu objektu na 

Floriánském náměstí (1. sv. válka (rok 1918).  

  

Kolín  

Archiv připravil dvě vlastní výstavy:  

Oslavy a připomínky výročí vzniku Československa v Kolíně v letech 1928 – 2008. 

Státní okresní archiv Kolín, budova SOkA Kolín ve dnech 26. – 28. 10. 2018 (kurátor J. 

Pejša, spolupráce na realizaci zaměstnanci SOkA Kolín). 
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Betlém v chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně na historických fotografiích ze sbírek a 

fondů Státního okresního archivu Kolín. SOkA Kolín – Římskokatolická farnost Kolín, 

Komunitní centrum farnosti prosinec 2018 – leden 2019 (J. Pejša). 

Ve spolupráci s muzeem připravil archiv výstavu Kolín 1914 – 1918. Kolíňané za 

Velké války a vznik Československé republiky. Regionální muzeum Kolín 11. 7. 2018 – 28. 

10. 2018 (za SOkA Kolín J. Pejša). 

Vedle výstav a přednášek tvoří významnou část práce v oblasti využívání archiválií 

četné konzultace s kolegy z institucí jako například Regionální muzeum v Kolíně (konzultace 

k publikacím vydávaných muzeem), Městská knihovna Kolín (tradiční spolupráce na databázi 

regionálních autorit), Městský úřad Kolín (texty pro potřeby města a Městského informačního 

centra a Národní památkový ústav (zpravidla dohledávání obrazových podkladů k památkám). 

Do této kategorie patří též dlouhodobá spolupráce s autory webového portálu Cesty a 

památky.  

 

Kutná Hora  

 Archiv jako spolupořadatel připravil dvě výstavy, uspořádané ve spolupráci s městem 

Kutná Hora. První z nich, umístěná v předsálí Městského Tylova divadla v Kutné Hoře a 

nazvaná Galerie kutnohorských osobností, se konala ve dnech 7. 5. – 30. 6. 2018. Druhá 

výstava fotografií, nazvaná Architektura 1918-2018, se konala 1. 9. – 31. 10. 2018 v divadelní 

minigalerii Setkávání u Tyla v Kutné Hoře. 

Archiv navštívily celkem čtyři exkurze středoškolských a vysokoškolských studentů 

(Církevní gymnázium Kutná Hora, Střední odborná škola Kutná Hora, Univerzita Pardubice, 

Hradecká studentská sekce České archivní společnosti). 

 

Mělník 

Archiv spolupracuje se školami, pedagogy a žáky/studenty a pořádá exkurze 

s přednáškami z historie a archivnictví. 

 

 

Mladá Boleslav  

           Během roku 2018 se uskutečnily celkem dvě větší exkurze do archivu, a to v rámci 

akce Otevíráme bránu mladoboleslavského hradu (21. 4.) a Muzejní noc na hradě (18. 5.). 

Archiváři v badatelně skupinkám návštěvníkům krátce vysvětlili postavení a úkoly archivů. 

Poté navštívili barokní knihovnu kosmonoského piaristického gymnázia. Prohlídka knihovny 

byla doplněna výkladem o její historii. Dvě exkurze žáků ZŠ proběhly v rámci školních 

projektů.  

Archiv během roku pořádal ve spolupráci s dalšími institucemi ve výstavním sále 

následující výstavy. V termínu 16. - 20. 4. proběhla tradiční výstava mysliveckých trofejí, a to 

ve spolupráci s Magistrátem města Mladá Boleslav a Okresním mysliveckým sdružením. 

Výstava byla veřejností hodnocena pozitivně. Ve dnech 4. - 10. 6. pořádal archiv se Spolkem 

pěstitelů kaktusů v Mladé Boleslavi výstavu kaktusů a sukulentů, doplněnou poradenskou 

službou pro začátečníky a prodejem přebytků rostlin. Ve dnech 18. 9. - 18. 11. byla ve 

výstavní místnosti archivu k vidění výstava ke vzniku ČSR, kterou připravil kolega J. Juřena 
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s ČsOL v Mladé Boleslavi. Výstava byla výstupem z bádání o historii legionářské obce a 

jednotlivých legionářů okresu Mladá Boleslav.  

Archiv i nadále spolupracoval např. s Muzeem Mladoboleslavska (a jeho pobočkami), 

Muzeem města Mnichovo Hradiště, Dobrovickými muzei, Magistrátem města Mladá 

Boleslav, NPÚ – územním odborným pracovištěm Střední Čechy v Praze, Národním 

archivem a ostatními Státními oblastními archivy. Archiv se spolupodílel i na dvou 

zajímavých školních projektech. V projektu se ZŠ T. G. Masaryka Milovice se spolupracoval 

na pátrání po osudech starosty Milovic, Bohumila Suchardy, který byl popraven v roce 1945. 

Projekt ZŠ Otevřeno Benátky n. J. byl zaměřen na poznání volebních manipulací a 

antisemitismu. Na příkladu Benátek n. J. v letech 1891–1893 děti poznaly antisemitskou 

kampaň mladočeské strany (útoky tisku), která vrcholila po smrti (sebevraždě) křesťanské 

služky. Tento školní projekt bude pokračovat i v roce 2019. Při uvedených školních 

projektech navštívili žáci archiv a pracovali s prameny, které pro ně připravili archiváři.  

 

Nymburk  

Mgr. Igor Votoupal uskutečnil komentovanou prohlídku Expozice o historii 

nymburské radnice, instalované ve sklepení radnice – Nymburk. Dále organizoval exkurze 

s přednáškami pro žáky a učitele škol z Lysé nad Labem, seminář k dějinám raně novověkých 

měst pro vysokoškolské studenty pod vedením PhDr. Marka Ďurčanského, Ph.D., v SOkA 

Nymburk. 

 Archiv připravil výstavy: Divadlo je podivuhodná věc, Život s písmem (obrazy Karla 

Janouška). 

 Byla uspořádána akce (výstava archiválií, přednášky) k mezinárodnímu dni archivů ve 

skanzenu v Přerově nad Labem společně s II. oddělením SOA. 

 

Praha-východ  

Připravil exkurze žáků z 2. ZŠ Říčany, v rámci projektu Říčanské kameny zmizelých. 

 
   

Praha-západ  

Archiv připravil již sedmý ročník odborného setkání s kronikáři z území okresu, 

tentokrát v městě Hostivice. Protože letošní setkání bylo primárně zaměřeno na školní kroniky 

a dokumenty spojené se vzděláváním, akce se účastnilo i několik zástupců škol okresu Praha-

západ.  

V archivu se v roce 2018 uskutečnily následující zapůjčené panelové výstavy: Zlato 

pro Korunu, Bratranci Morávkovi, Ve jménu cti, Dobřichovické domy, Vznik republiky 1918, 

Rok 1918 v Řevnicích, část I. 

Archiv se podílel zapůjčením dokumentů, přípravou výstav, besedami na oslavách k 

různým příležitostem: 8. 2. beseda v ZŠ Ořech, 27. 2. výstava kronik pro žáky ZŠ Jílové u 

Prahy, 16. 3. výstava kronik v ZŠ Tursko-Holubice, 8. 4. beseda v ZŠ Slapy, 12. 4. beseda v 

obci Klínec o klíneckých legionářích, 25. 3. noc kostelů – prezentace archiválií v kostele 

Mníšku a v kostele Řevnice, 28. 6. prezentace archiválií na slavnosti MŠ Lety, 12. 7. výstava 

kronik + povídání o místních legionářích v městě Jesenice, 10. 9. beseda o místních 

legionářích v Třebotově, 13. 9. Muzeum Jílové u Prahy – čtení z kronik, 21. 9. beseda v ZŠ 
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Nučice, 4. 10. beseda v ZŠ a MŠ Úhonice, 11. 10. beseda o jílovských legionářích v 

jílovském muzeu, 20. 10. prezentace archiválií v ZŠ Praha-Lipence (150 let školy), 24. 10. 

beseda v obci Chýně o místních legionářích, 28. 10. beseda v obci Choteč o místních 

legionářích, 3. 8. beseda v obci Slapy o místních legionářích, 6. 11. beseda v obci Mořinka o 

místních legionářích, 8. 11. beseda v ZŠ Jinočany, 25. 11. beseda v obci Dolní Břežany o 

místních legionářích, 23. 6. výstava archiválií v ZŠ Holubice, 30. 11. beseda v ZŠ Řevnice, 

15. 12. výstava archiválií při příležitosti oslavy v ZŠ Čisovice. 

 

 

Příbram  

Mezinárodní den archivů – Den otevřených dveří archivu se konal 7. června 2018. Byl 

zaměřen na osmičková výročí, zvlášť rok 1968 a 1918. V badatelně byly vystaveny archiválie 

vztahující se k tématu.  

Slavnostní uvedení XXV. čísla sborníku Podbrdsko a knihy Pomníky a památníky se 

uskutečnilo 21. listopadu 2018 ve Státním okresním archivu v Příbrami za účasti pracovníků 

Hornického muzea Příbram, Městského muzea Sedlčany, členů redakční rady, autorů 

publikovaných příspěvků a veřejnosti.  

Bylo připraveno a provedeno 15 exkurzí pro ZŠ a SŠ a seniory. 

V archivu se konala výstava Školákem ve válečných letech, putovní výstava Střední 

Čechy během Stavovského povstání a české války, na jejíž přípravě se podíleli zaměstnanci 

archivu. 

Ve spolupráci s městem Příbram byla připravena výstava Memoria viva na Svaté Hoře 

a publikace k pobytu italských vysídlenců v Příbrami, výstava víkendová akce Příbram 

prvorepubliková. 

Ve spolupráci s Galerií Františka Drtikola Příbram byla připravena výstava Italští 

vysídlenci – Gli Spotati. 

Byly připravovány podklady k výstavě k 50. výročí festivalu s vedením Hudebního 

festivalu Antonína Dvořáka. 

Byla připravena výstava k 40. výročí požáru na Svaté Hoře se svatohorskou farností. 

Pokračovala tradiční spolupráce s Knihovnou Jana Drdy.  

Archiv spolupracoval s Hornickým muzeem Příbram a s městskými muzei na Dobříši 

a v Sedlčanech, s Gymnáziem pod Svatou Horou, se ZŠ Jiráskovy sady na projektu Školákem 

v protektorátu.  

Zaměstnanci byli nápomocni představitelům měst a obcí při zajišťování jejich 

lokálních výročí: byl přednesen příspěvek k historii obce Vranovice při příležitosti oslav. 

 

Rakovník    

Archiv připravil pro gymnázia, odborné střední školy a základní školy z Rakovníka, 

Jesenice a Nového Strašecí v průběhu roku 14 odborných exkurzí, v jejichž rámci archiváři 

seznamovali studenty s činností a historií archivu, pomocných vědách historických, historii 

Rakovníka a regionu. Exkurze byly zaměřeny na projekt Co nám válka vzala a dala, 

(Ne)zapomenutelné pomníky – staletá paměť národa, Po stopách nesvobody a Židé na 

Rakovnicku a holocaust.  
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Pro ZŠ JAK Nové Strašecí archiváři připravili projektové dny Za tajemstvím písma a 

papíru. Pro 1. ZŠ Rakovník  a 2 ZŠ Rakovník ke 100. Výročí vzniku Československa 

projektové dny v archivu Tady nová republika a 1. Světová válka a vznik Československa. 

Archiv spolupracoval s Muzeem Louny a MÚ AV na výstavě Poslanci na Říšské radě 

ve Vídni – reprezentanti měst Slaný, Louny, Kladno, Nové Strašecí, Unhošť, Velvary a 

Rakovník (výstavní sál Muzea v Lounech 13. února – 15. dubna 2018).  

Ve spolupráci s Muzeem T. G. Masaryka Rakovník archiv uspořádal v mansardě 

muzea výstavu Fotografické ateliéry (4. 5. až 17. 6.2018). 

Archiv spolupracoval s  Muzeem T. G. Masaryka Rakovník na výstavě Srpen 1968 na 

Rakovnicku ve fotografii (Galerie Samson Cafeé (červen až září 2018). 

Další spolupráce s muzeem se týkala spolupráce při výběru a zajištění skenů k výstavě 

Odkaz československých legií (Muzeum Nové Strašecí 13. 10. – 18. 11. 2018. 

Archiv poskytl Městské knihovně Rakovník elektronicky zpracované dokumenty  pro 

panelovou výstavu Rakovnické osmičky (ve spolupráci s Rabasovou galerií  a Muzeem T. G. 

Masaryka Rakovník). Veřejné prostranství Na Sekyře červen až listopad 2018). 

Od 8. do 16. září 2018 v rámci Dnů evropského dědictví s letošním tématem Společné 

dědictví, společné hodnoty s podtitulem Srpen 1968 v Rakovníku - spolupracoval archiv 

s muzeem a Janem Mudrou na komponovaných programech a doprovodných akcí – besedy s 

pamětníky pro školy a veřejnost doprovázené dobovou hudbou. 

Archiv se podílel konzultacemi a kopiemi archiválií na následujících výstavách: 

Kolešovice 700 let od první písemné zmínky (5. – 6. května 2018), Modřejovice 700 let od 

první písemné zmínky (7. – 8. července 2018), Nezabudice 910 let od písemné zmínky (17. - 

19. srpna 2018), Čistota půl zdraví (kapitoly z dějin hygieny) – Petrovcova výstavní síň 

muzea (29. 3 až 8. 5. 2018), Mšec v archivních dokumentech 19. století (výstava na zámku ve 

Mšeci 14. – 16. září 2018), Svojetín – 700 let od první písemné zmínky (Obec Svojetín 1. až 

2. července 2018.). 

S Muzeem T. G. Masaryka Rakovník a Městem Rakovník se archiv podílel 

(komentovanou prohlídkou výstavy Královské město Rakovníka) na organizaci Vysoká brána 

2018 (7. a 8. května 2018).                                                                                                        

Dne 7. a 8. června 2018 archiv uspořádal v rámci Mezinárodního dne archivů 

v prostorách badatelny výstavu „Od města komorního k městu královskému“. Součástí MDA 

byly připraveny komentované prohlídky uvedené výstavy doprovázené prezentací dalších 

vybraných archiválií.   

Ve sledovaném období archiv pokračoval ve vědecké a odborné spolupráci s celou 

řadou institucí, organizací a sdružení -  zvláště s Národním památkovým ústavem (územní 

odborné pracoviště středních Čech v Praze a GŘ NPÚ) a Muzeem severního Plzeňska v 

Mariánské Týnici, Muzeem T. G. Masaryka Rakovník, Rabasovou galerii Rakovník, 

Západočeskou galerií Plzeň, Pedagogickou fakultou UK Praha, Vlastivědným muzeem ve 

Slaném, Melicharovým vlastivědným muzeem v Unhošti, AHMP, UPM Praha, Národním 

muzeem Praha, FF UK Praha - katedrou archivnictví a PVH, Etnologickým ústavem AV ČR, 

v.v.i., katedrou archeologie FF Západočeské univerzity v Plzni, Ústavem pro studium 

totalitních režimů, katedrou historie FF Ostravské univerzity a nově i s Ústavem pomocných 

věd historických a archivnictví FF Masarykovy univerzity Brno.  Spolupráce pokračuje i se 

společenskými organizacemi, regionálními občanskými sdruženími a spolky (Muzejní spolek 
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královského města Rakovníka, Sbor rakovnických ostrostřelců - Ostrostřelci zemí Koruny 

české – Rakovník, Lužná místo pro život, Mikroregion Senomaty-Čistá, Občanské sdružení 

Kostelík, Muzejní spolek Žlutice, Akademií volného času a Univerzitou třetího věku, Spolek 

vojenských vysloužilců arcivévody Rainera pro Rakovník a okolí a spolkem Zachraňme 

Vrbici).  

 

Státní oblastní archiv v Praze se aktivně zapojuje do akce Dny evropského dědictví a 

Mezinárodního dne archivů většinou uspořádáním dne či týdne otevřených dveří s exkurzí, 

odbornými přednáškami a tematickými výstavkami v prostorách archivu. Tyto akce se setkaly 

s pozitivním ohlasem veřejnosti. 

 

 Pracovníci IV. oddělení SOA v Praze připravili program pro IX. setkání zaměstnanců 

SOA v Praze v roce 2018 v Perlové Vodě. 

 

 Archivy spolupracují se základními i středními školami ve svých regionech, konzultují 

diplomové práce studentů historických oborů. V okresních archivech i na centrále probíhají 

odborné archivní praxe studentů oboru archivnictví-historie. Odborní archiváři zasedají 

v redakčních radách historických a archivních sborníků regionálních i celostátních a kulturně-

osvětových komisí svých regionů.  

 

 

VI.4. Rešerše  

 

Počet žádostí o vyhotovování rešerší, opisů, výpisů a odborných dotazů vyžadujících 

dohledávání má stále rostoucí tendenci. Jenom za rešerše, výpisy, opisy a kopie bylo v SOA 

v Praze v roce 2018 vybráno celkem 269 908,- Kč a za sborníky 91 117,- Kč. Přehled rešerší 

podává tabulka III/4. 

 Vedle stoupajícího zájmu o soukromé genealogické rešerše a výpisy z matrik narostly 

též požadavky na úřední matriční rešerše a výpisy zejména v souvislosti s probíhající akcí na 

soulad evidence vlastníků pozemků.  

Zájem stoupl též o soukromé rešerše z velkostatkových fondů a výpisy z 

pozemkových knih.  

Rešerše a vyhledávání archiválií pro úřední potřebu byly vyhotovovány převážně 

v souvislosti s informacemi o smlouvách a pozemcích a jiném majetku bývalých národních a 

státních podniků a informacemi o bývalých zaměstnancích těchto podniků. 

Dohledávání doby zaměstnání je zde vykazováno pouze v případech, které jsou 

evidovány v ESSS. Další byly vyřizovány telefonicky nebo e-mailem přímo, bez evidence. 

 IV. oddělení - zodpovídá na velké množství složitých, cizojazyčně náročných 

badatelských dotazů ústních (telefonických) a písemných (e-maily – přes 2 000) a zpracovává 

studijní fotokopie a skeny pro badatele.  

Vedoucí VI. oddělení poskytuje konzultace a zajišťuje zodpovídání badatelských 

dotazů z portálu e-Badatelna. 
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 Okresní archivy vedle konzultací s badateli a zodpovídání řady rodopisných dotazů 

archiváři prováděli jako obvykle vyhledávání podkladů pro úřední potřebu: Státní pozemkový 

úřad, Národní památkový ústav, Lesy ČR, soudy, státní zastupitelství, notářství a advokátní 

kanceláře – za účelem dědických řízení a dalších majetkoprávních vztahů, potvrzení doby 

zaměstnání; dosažené vzdělání; v menší míře potvrzování absolvování devátého ročníku 

školní docházky pro účely důchodového zabezpečení; dále podklady pro určování státního 

občanství; vyhledávání stavební dokumentace objektů, stavebně historické průzkumy, rešerše 

pro místní úřady k dějinám obcí, hasičů, o kronikách, o historii vodárenství a 

vodohospodářství, odbojová činnost, historické fotografie a plakáty, regionální periodika, 

dějiny loutkářství aj. Mnohdy se jedná o časově náročné práce, protože se hledá i 

v nezpracovaném materiálu. Časově náročné jsou i požadavky Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, týkající se dohledávání převodů nemovitostí, Ministerstvo financí, 

krajského úřadu a jiných subjektů o různé dokumenty majetkoprávní povahy ale i dohledávání 

údajů pro Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, justici, Policii ČR, 

Ministerstvo obrany i vědecké pracovníky -  , osvojení, spolupráce s pracovníky Policejní 

akademie, vyhledávání podkladů pro vědecké instituce atd. Jsou vyhotovovány i matriční 

výpisy pro matriční úřady a pro soudní komisaře, zahraniční i domácí advokátní kanceláře.  

 

 

VI.5. Projekty 

  

Podrobný přehled projektů a vědecko-výzkumné činnosti archivu podává příloha č. 2.  

 

 

VI. 6. Zahraniční cesty 

1. Mgr. Viktor Pohanka, SOkA Kutná Hora – Slovenská republika, Banská Štiavnica,              

20. – 25. 5. 2018, Štátny archív v Banské Štiavnici. Kolega Pohanka na zahraniční cestě 

pokračoval ve výzkumu zásobování horních „aglomerací“ (rozpracovanou již loni v 

banskobystrickém archivu), zejména vcelku bohatého korpusu městských účtů dochovaných 

od konce 50. let 15. století. Na základě vědeckého poznání lze pozorovat obdobné problémy 

(jako v případě Banské Bystrice), jimž zásobování města čelilo. Týkalo se to nejen četných 

sporů s Dociovci (majitelé sousedních panství, kteří těžařům protiprávně znemožňovali těžbu 

tolik potřebného dříví), ale rovněž opakovaného nerespektování celních osvobození města, 

díky nimž se do města vozilo luxusní zboží – řeč je především o vínu – pocházející z teritoria 

prakticky celých Uher. Stranou pozornosti pak nezůstala ani problematika tzv. svazu/spolku 

sedmi středoslovenských báňských měst. Banská Štiavnica totiž v rámci této urbánní sítě 

představovala zejména pro Banskou Belou, Pukanec a Novou Baňu klíčový komunikační 

kanál zprostředkovávající jim zprávy z centrálního bodu – Kremnice. Díky vcelku hojně 

dochované komunikaci s Kremnicí si tak můžeme učinit alespoň přibližný obraz fungování 

celé sítě. Cesta byla plánována. 

 

2. PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D., SOA v Praze - centrála – Spolková republika Německo, 

Marburg, 8.– 13. 2. 2018; 3. 5. – 6. 5. 2018, Archivschule Marburg a Philipps-Universität 

Marburg. Cílem cesty byl zaprvé výzkum literatury a pramenů pro výzkumný projekt na téma 
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Proces konstituce historických pramenů v perspektivě interakce archivní a historické vědy a 

teorie hodnot archivních dokumentů a projektu Fontes prohibiti cíleného na systematický a 

detailní průzkum různých forem znepřístupňování historických pramenů, primárně pak 

archivních dokumentů. Výstupem budou odborné studie nabídnuté odborných archivním 

periodikům v České republice a ve střednědobém horizontu odborná monografie na téma 

Fontes prohibiti. Zadruhé byla cílem cesty účast na semináři DAAD s přednesením vlastního 

příspěvku s názvem „Kunst der Vernichtung oder manie conservatrice: alte/neue 

Herausforderung für das Archivieren im  21. Jahrhundert“. Cesty byly plánovány. Cesty 

byly financovány z jiných zdrojů z prostředků zahraničního stipendia. 

 

3. PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D., SOA v Praze - centrála – Spolková republika Německo, 

Rostock, 25. 9. – 28. 9. 2018, 88. Deutscher Archivtag. Cílem cesty byla účast na 88. 

německém sjezdu archivářů 2018 (88. Deutscher Archivtag) s titulem „Spolehlivé, správné, 

pravé – demokracie potřebuje archivy!“ („Verlässlich, richtig, echt – Demokratie braucht 

Archive!“). Detailní informace o sjezdu budou podány formou zprávy o sjezdu odevzdané 

redakci Archivního časopisu v roce 2019 a dále pak odborné studie s pracovním názvem 

„Utajované dokumenty, autenticita, pravda: Archivy a jejich místo v (drolící se?) demokracii. 

V inspiraci z 88. německého archivního sjezdu v Rostocku.“ Autorem v obojím případě bude 

účastník cesty Mikuláš Čtvrtník. Z tohoto důvodu zde obsahově není blíže o sjezdu 

pojednáno. Cesta nebyla plánována. 

 

4. Mgr. Dalibor Státník, Ph.D., SOkA Mělník - Slovenská republika, Čadca, 14. – 15. 11.  

2018, Kysúcké muzeum v Čadci. Mgr. Dalibor Státník, Ph.D. uskutečnil neplánovanou 

služební zahraniční cestu na Slovensko na dvě konference, které se konaly v Kysúckém 

muzeum v Čadci. První s názvem „Člověk a krajina v minulosti V“ (environmentální dějiny 

krajiny) pořádaly Kysúcké muzeum v Čadci, Fakulta BERG Technickej univerzity v 

Košiciach a Sekcia pre enviromentálne dějiny Slovenskej historickej spoločnosti při SAV v 

Bratislave dne 14. 11. 2018 v prostorách Vlastivědného muzea v Krásne nad Kysucou. Druhá 

konference nazvaná „Elity v dějinách regionu III“, 15. 11. 2018, kterou s Kysúckým muzeem 

v Čadci spolupořádal Historický ústav SAV,  oddelenie dejin vied a techniky. Konferencí se 

kolega Státník účastnil pasivně, ale metodologicky byly velmi přínosné a inspirativní pro 

směr bádání v regionu Mělnicka. Cesta nebyla plánována. 

 

5. Mgr. Dalibor Státník, SOkA Mělník – Slovenská republika, Bratislava, 16. 9. – 27. 9. 

2018, 

Štátny archív v Košicích, Národní archív v Bratislavě, Archív města Košice, Štátny archív 

v Nitre. Ve dnech 16. 9 -  27. 9. 2018 kolega Státník uskutečnil plánovanou zahraniční 

služební cestu do Slovenské republiky. Jejím účelem bylo jednak studium problematiky 

východního  

 

Slovenska ve 20. století v Štátnom archíve v Košicích a v Národnom archíve v Bratislavě a 

jednak účast na konferenci Na ceste k slovenskej štátnosti pořádané MV SR – odbor archívov 

a registratúr, ŠA v Košiciach a Městem Košice – Archív města Košice ve dnech 18. – 20. 9. 

2018, na níž Mgr. Dalibor Státník, Ph.D. přednesl referát „Pražská jar na severovýchodnom 

Slovensku“. Na konferenci Voda v dějinných súvislostiach, konané v 26. – 27. 9. 2018, 

pořádané ŠA v Nitra – pracovisko Archív Komárno vystoupil KOLEGA Státník s referátem 

„Pokusy o „disciplinaci“ vody na přelomu19. a 20. století pod Mělnickým zámkem“ 

(Próbálkozások a Mělníky vár alatti víz „fegyelmezésére“ a 19. és 20.  század fordulóján). 

Cesta byla plánována. 
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VII. Knihovna 

 

Do rámce této činnosti náleží běžná agenda, tj. nákupy knih včetně centrálního, evidence 

přírůstků, rešerše pro zaměstnance i badatele ve všech knihovnách SOA v Praze (webový 

katalog Portaro) i na internetu, katalogizace, výpůjčky pro zaměstnance i badatele včetně 

využití meziknihovní výpůjční služby (MVS), využití knihovního systému Verbis (nástupný 

knihovní systém po předchozím KPWIN), konzultace s firmou KP-SYS ohledně fungování 

systému Verbis a webového katalogu Portaro, koordinace s knihovnami SOkA včetně výjezdů 

podle přijaté koncepce a centrálního nákupu knih, celkové nákupy knih za 460 000,- Kč, 

zpracování přírůstků, zajišťování vazby knihovního fondu i archivních pomůcek. 

Zvýšená rychlost zapisování knihovních jednotek do databáze VERBIS mohla být na 

centrále SOA realizována díky přijetí 1 pracovníka na DPP. 

 

 

 

 

KNIHOVNA 

 Celkový počet 

svazků 

Počet 

zpracovaných 

svazků celkem 

Počet 

zpracovaných 

svazků za rok 

Počet přírůstků 

za rok 

Benešov 34 580 34 580 320 320 

Beroun 18 024 18 024 274 274 

Kladno 16 571 12 020 325 325 

Kolín 18 427 18 427 228 228 

Kutná Hora 21 400 21 400 169 169 

Mělník 31 070 23 386 310 310 

Mladá Boleslav 12 067 12 067 392 392 

Nymburk 12 944 12 944 145 145 

Praha východ 15 553 15 553 326 326 

Praha západ 13 927 13 927 324 324 

Příbram 30 398 30 398 799 799 

Rakovník 34 370 34 370 478 201 

SOA 40 297 18 624 879 1131 

CELKEM 299  628 265 720 4969 4944 
 

Státní okresní archivy pořizují pro své knihovny zejména tituly vztahující se k regionální 

historii. Využívanost archivních knihoven  badateli se pomalu zvyšuje. 
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 VIII. Řídící, ekonomická a organizační činnost 

 

 Agenda spojená s řízením archivu, celostátní a interní porady, plánování, kontrola 

a vykazování činnosti, hospodářská činnost související s provozem archivu (pokladna, 

rozpočet, evidence majetku apod.) personalistika, auditor, podatelna a administrativa.  

 Odborným pracovníkům je umožněn profesní rozvoj účastí na stážích včetně 

zahraničních (viz příloha), seminářích, konferencích, archivním kursu a jazykových kurzech, 

exkurzích, seminářích a restaurátorském kurzu dalšího vzdělávání při NA, účastní se na 

odborných seminářích, přednáškách a konferencích pořádaných jinými institucemi, 

odborných přednáškách a školeních pro fotografy a konzervátory, školeních k programům MS 

Office, archivním programům atd.  

 Pracovníci archivu se zúčastňují jednání poradní skupiny pro přípravu SW pro aplikaci 

nových pravidel pro pořádání archiválií, pracovních komisích pro přípravu nového archivního 

zákona, pro přípravu koncepce archivnictví, metodických pravidel pro pořádání archiválií, 

pravidelných zasedání valné hromady ČAS, činnost ve specializovaných komisích archivu 

(vědecká, IT, digitalizační, metodická). 
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Ukazatel

Rozpočet vč. 

mimorozpočtových 

zdrojů a nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů dle zákona 

č. 218/2000 Sb.

Čerpání v roce 

2018 celkem 

včetně nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Příjmy 450 000 528 223

v tom:nedaňové a kapitálové příjmy a příjmové dotace 108 134 108 134

Výdaje celekm 108 753 976 104 896 323

Běžné výdaje celkem 98 295 921 97 418 282

z toho:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 54 858 708 54 781 758

v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru 10 905 851 10 905 851

v tom: platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 41 997 482 41 993 614

v tom: OPPP 1 955 375 1 882 293

Pojistné placené zaměstnavatelem 18 484 260 18 370 366

Převod fondu kulturních asociálních potřeb 1 060 410 1 064 660

Ostatní běžné výdaje (bez výzkumu a vývoje) 23 892 543 23 201 498

v tom: adresné platby 11 883 618 11 073 366

v tom: platby spojené s provozem objektů 11 569 109 11 569 109

v tom: ostatní provozní výdaje 439 816 559 023

Výdaje na fin.prog.reprod.majetku (bez výzkumu a vývoje) 10 458 055 7 478 043

Výzkum a vývoj celkem (neinvestiční a kapitálové) 0 0

Celkový přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2018
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Částka v Kč

014V03100-7012 3 497 239

014V03200-7013 87 265

014V03100-7010 22 396

014V03300-8008 23 650

014V03200-8002 773 190

014V03200-8013 78 385

014V03300-8023 419 265

014V03300-8007 480 128

014V03300-7005 652 535

014V03300-8018 1 443 990

7 478 043

Akce Částka v Kč

SOA nákup archivních obalů 1 072 251

havárie a opravy EPS a EZS 646 140

opr./havárie topného systému 118 825

malování + výměna koberců 262 883

opr./havárie klimatizace 138 890

oprava střechy 297 698

Rozšíření regálové sestavy SOkA BE

Klimatizovaní výstavní skříň

Hlavní investiční akce a větší akce neinvestiční povahy

Název akce

Specializovaný knižní skener

Tech. zhodnocení klimat. zařízení v SOkA BN

Nástroj pro hodnocení kvality digitálních reprodukcí

SOkA Mělník

a) Investiční akce

b) Neinvestiční akce (nad 100 tis. Kč)

Rekonstrukce výtahu SOkA P-Z

Vybudování PZTS v SOkA KL

Pořízení automobilu

Digitální fotostěna

Celkem

Místo realizace

Pořízení archiválií

SOkA Příbram

SOkA Příbram

SOkA Praha-východ

jednotlivé SOkA
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Příloha  č. 1 k výroční zprávě za rok 2018 
 

Specializované archivy v druhotné péči SOA v Praze  
centrála (správce PEvA M. Sovák) 

 

Název a sídlo archivu: Ústav dějin Univerzity Karlovy – Archiv Univerzity Karlovy v Praze, 

Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1 

Zřizovatel, IČO:  Univerzita Karlova v Praze, sídlo tamtéž, IČO 00216208 

Kontaktní osoby: Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph. D., ředitel Ústavu dějin - Archivu UK 

v Praze, tel. 224 491 475, petr.svobodny@ruk.cuni.cz 

 Mgr. Petr Cajthaml – vedoucí Archivu UK, vedení evidence NAD,  

tel. 224 491 481, petr.cajthaml@ruk.cuni.cz 

Webové stránky: http://www.udauk.cuni.cz/ 

 

K tomu též: 

Název a sídlo kulturně-vědecké instituce: Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6,         

128 43 Praha 2 

Zřizovatel: Univerzita Karlova (Přírodovědecká fakulta), sídlo tamtéž, 

IČO 00216208 

Kontraktní údaje: PhDr. Et Mgr. Eva Novotná – ředitelka Mapové sbírka PřF UK,  

tel. 221 951 355, novotn48@natur.cuni.cz 

Webové stránky: www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka 

 

  

Název archivu:  Archiv Českého vysokého učení technického v Praze, Zikova 4,  

166 36 Praha 6 

Zřizovatel, IČO: České vysoké učení v Praze, rektorát, sídlo tamtéž, IČO 68407700 

Kontaktní osoby: Mgr. Kamila Mádrová, Ph.D. – vedoucí Archivu ČVUT, 

  tel. 224 353 552, kamila.madrova@cvut.cz  

Webové stránky:  www.cvut.cz, https://www.cvut.cz/archiv 

 

 

Název a sídlo archivu:  Archiv Akademie výtvarného umění v Praze, U Akademie 4, 170 22 

Praha 7 

Zřizovatel, IČO: Akademie výtvarných umění v Praze, sídlo tamtéž, IČO 604461446 

Kontaktní osoby: PhDr. Luděk Jirásko, CSc., vedoucí Archivu AVU, tel. 220 408 231, 

fax. 233 381 662 

Webové stránky: www.avu.cz 

 

Název a sídlo archivu:  Archiv státního podniku DIAMO, Areál šachty 15, Příbram - Brod 

Zřizovatel, IČO: DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, 

IČO 00002739 

Kontaktní osoby: Mgr. Pavla Doležalová, vedoucí Archivu DIAMO, tel.: 318 644 414,  

318 644 415,  318 644 412, dolezalova@diamo.cz 

Webové stránky: https://www.diamo.cz/kontakty 

 

Název a sídlo archivu:  Archiv společnosti ŠKODA AUTO, ŠKODA Muzeum, Tř. Václava 

Klementa 294, 293 60 Mladá Boleslav 

Zřizovatel, IČO: ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 

293 01 Mladá Boleslav, IČO 00 17 70 41 

Kontaktní osoby: Mgr. Lukáš Nachtmann, vedoucí Archivu společnosti ŠKODA 

AUTO, tel.: 326 8 31133, lukas.nachtmann@skoda-auto.cz, 

archiv@skoda-auto.cz 

Webové stránky: http://museum.skoda-auto.cz/muzeum/archiv-spolecnosti 

mailto:petr.svobodny@ruk.cuni.cz
mailto:petr.cajthaml@ruk.cuni.cz
http://www.udauk.cuni.cz/
mailto:novotn48@natur.cuni.cz
http://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka
mailto:kamila.madrova@cvut.cz
http://www.cvut.cz/
http://www.avu.cz/
mailto:dolezalova@diamo.cz
https://www.diamo.cz/kontakty
mailto:lukas.nachtmann@skoda-auto.cz
mailto:archiv@skoda-auto.cz
http://museum.skoda-auto.cz/muzeum/archiv-spolecnosti
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Příloha č. 2  

 

Výzkum ve Státním oblastním archivu v Praze v roce 2018 
 

I. ÚVOD 

Samostatná výzkumná činnost Státního oblastního archivu v Praze vyplývá z ustanovení 

zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění (§ 47 odst. 2, písm. d, 

g), který je zároveň konstitutivní právní normou zakládající existenci archivu a jeho složek a 

určující celé spektrum jeho činnosti. Dále se výzkumná činnost archivu řídí zákonem č. 

130/2002 Sb. o podpoře vědy, výzkumu a vývoje a vládním usnesením č. 729/2009 Sb., 

kterým se stanoví politika výzkumu, vývoje a inovací. Z uvedených norem vycházejí rovněž 

vnitřní řídící dokumenty archivu, zejména Organizační řád Státního oblastního archivu 

v Praze. 

Zaměření výzkumu ve Státním oblastním archivu v Praze je stanoveno jednak tímto 

dokumentem, dále dlouholetou tradicí samostatného odborného výzkumu jednotlivých 

pracovišť a jejich prací na organizaci výzkumu zejména prostřednictvím vydávání 

samostatných publikačních platforem, dále reaguje na aktuální stav oboru, požadavky a 

náměty ze strany partnerských institucí, státní administrativy a navazuje na výzkumnou 

politiku státu určenou Radou vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace a na rámcový program 

bezpečnostního výzkumu garantovaný Ministerstvem vnitra ČR. 

Výzkum probíhající ve Státním oblastním archivu v Praze se zaměřuje na archivnictví a 

pomocné vědy historické, regionální výzkum (v souladu s ustanovením zákona č. 499/2004 

Sb.) v kombinaci zejména s výzkumem moderních dějin, dále na bezpečnost, ochranu, správu 

a výběr dokumentů veřejnoprávních původců včetně souvisejících metodik a na bezpečné 

nakládání s informačním obsahem archiválií včetně ochrany osobních dat nebo na digitalizaci 

a dlouhodobé uchování bezpečnostních kopií. Z oblasti archivnictví a pomocných věd 

historických dále můžeme zdůraznit zpracování archiválií a jeho metodiku, komplexní 

odbornou ediční činnost a soupisy historických dokumentů, v oblasti regionálního výzkumu a 

moderních dějin pak dlouhodobou a nezastupitelnou roli archivu v organizaci výzkumu 

regionálních dějin prostřednictvím odborných archivních periodik. 
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II. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

 

1. Personální podmínky 

Počet pracovníků s titulem Ph.D.: 7 

Počet studujících v doktorském studijním programu: 8 

 

2. Účast zaměstnanců na středoškolské a vysokoškolské výuce 

Počet vyučujících: 3  

- Vyšší odborná škola grafická a střední průmyslová škola grafická Praha, Katedra 

pomocných věd historických a archivního studia FF UK, Ústav pomocných věd 

historických a archivnictví FF MU 

 

3. Studentské praxe v archivu 

Středoškolští studenti: 9 

- Obchodní akademie Beroun, Integrovaná střední škola Středokluky, Integrovaná 

střední škola Mladá Boleslav, Gymnázium Jana Pekaře Mladá Boleslav, Střední 

odborná škola pro administrativu EU Praha 

Vysokoškolští studenti: 11 

- FF UK, FF UHK, FF UJEP, FF JU 

 

4. Exkurze do archivu 

Základní školy: 26 

Střední školy: 15 

Vysoké školy: 5 

Ostatní (veřejná správa, zájmové společnosti): 7 

 

5. Účast zaměstnanců v redakčních radách odborných periodik vydávaných jinými 

vydavateli 

Celkem zaměstnanců: 2 

Celkem periodik: 5 

Tituly a vydavatelé: Archivní časopis (Ministerstvo vnitra ČR), Slovenská archivistika 

(Ministerstvo vnútra SR), Sborník Archivu bezpečnostních složek (Archiv bezpečnostních 

složek), Jihočeský sborník historický (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích), 

Středočeský vlastivědný sborník (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy) 

 

6. Účast zaměstnanců na odborných akcích pořádaných jinými institucemi 

Akce a pořadatelé:  

Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století (konference, Západočeské 

muzeum v Plzni) – 2 osoby 

Zpracování archivních fondů berních úřadů a berních správ (seminář, Ještědská pobočka 

České archivní společnosti, Semily) – 7 osob 

Self-Audit and Certification of Digital Archives in Central European Perspective (workshop, 

Národní archiv, Praha) – 1 osoba 
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Archivní rešerše v 21. století (workshop, Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci 

památek, Západočeská univerzita v Plzni, Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Teplá) – 2 osoby 

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2018 (konference, Svaz knihovníků a 

informačních pracovníků ČR, Národní archiv, Národní knihovna ČR, Praha) – 1 osoba 

Úřední písemná kultura v českých a moravských městech ve středověku a raném novověku 

(konference, Archiv hl. m. Prahy, FF UJEP, Praha) – 6 osob 

Čáslav 1618. Počátek české války (konference, ArÚ AV ČR, Městské muzeum a knihovna 

Čáslav) – 3 osoby 

Mikuláš Klaudyán 1518/2018. 500 let od první tištěné mapy Čech (konference, FF UJEP, HÚ 

AV ČR, Litoměřice) – 5 osob 

Na ceste k slovenskej štátnosti (konference, MV SR, ŠA v Košiciach, Archív mesta Košice) – 

1 osoba 

Voda v dějinných súvislostiach (vědecká konference, ŠA v Nitre, Komárno) – 1 osoba 

Osudové osmičky (roky 1918, 1938, 1948, 1968) v dějinách českých měst, regionů a veřejné 

správy (konference, Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích) 

– 1 osoba 

Československo v letech 1978–1985 (konference, Jihočeské muzeum v Českých 

Budějovicích, Ústav pro studium totalitních režimů, České Budějovice) – 1 osoba 

Človek a krajina v minulosti. Enviromentálne dějiny krajiny (konference, Kysúckémuzeum v 

Čadci, Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach a Sekcia pre enviromentálne dějiny 

Slovenskej historickej spoločnosti při SAV v Bratislave) – 1 osoba 

Elity v dějinách regiónov (konference, Kysúcké muzeum v Čadci, Historický ústav SAV 

v Bratislave) – 1 osoba 

XXVIII. ročník semináře česko-slovenské vztahy Liberci (katedra historie Fakulty 

přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, Ústav pro studium totalitních režimů 

pod patronací Česko-slovenské komise historiků a za spolupráce s Ústavem pro soudobé 

dějiny AV ČR, v.v.i., Ústavem politických vied SAV a Severočeským muzeem v Liberci) – 1 

osoba 

Archiv ve výuce: nezávislá kultura za socialismu (seminář, ÚSTR, Praha) – 1 osoba 

Konference policejních historiků (Ministerstvo vnitra ČR, Praha) – 1 osoba 

KSČ v regionální perspektivě: Struktura – elity – výkon moci (konference, ÚSTR, Praha) – 1 

osoba 

Praha v obnoveném státě – zemská metropole hlavním městem nové republiky (konference, 

Archiv hlavního města Prahy, Historický ústav Akademie věd ČR, Fakulta humanitních studií 

UK, Katedra historie FF UJEP, Praha) – 1 osoba 

Únor 1948. Cesta k převratu a jeho důsledky (seminář, Historický ústav AV ČR, Ústav pro 

studium totalitních režimů, Praha) – 2 osoby 

Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus (konference, Národní archiv, Praha) – 

2 osoby 

Střední Evropa a vznik Státu Izrael (konference, PF ZČU, Plzeň) – 1 osoba 

Mocensko-politická prezentace a reprezentace českých králů v Lužicích a ve Slezsku 

(konference, Katedra pomocných věd historických, Ústav českých dějin FF UK) – 1 osoba 

V. ročník kastellologické konference k poctě prof. Tomáše Durdíka – Křivoklát 2018 

(Archeologický ústav AV ČR, FF ZČU, NPÚ) – 5 osob 

Odborný seminář k 100. výročí založení Waldesova muzea knoflíků a spínadel (Kotěrovo 

centrum architektury, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Praha) – 1 osoba 

88. Deutscher Archivtag (Verband deutscher Archivarinnen und Archivare, Rostock, SRN) – 

1 osoba 

Proměny elit v první polovině 20. století (konference, ÚSTR, Praha) – 1 osoba 
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1917 - revoluce ve válce, společnost v revoluci (konference, Vojenský historický ústav, 

Praha) – 1 osoba 

 

 

III. VÝZKUMNÁ ČINNOST 

 

1. Výzkumný směr: Archivnictví a pomocné vědy historické 

Zaměření: Zpracování a zpřístupňování archiválií 

Oblasti: 

1. a) Edice historických pramenů 

 

- Sedlčanské paměti ze 17. století (dokončení projektu) 

Již v roce 2017 byly dokončeny práce na edici sedlčanských pamětí měšťana Jana Procházky 

z druhé poloviny 17. století, které představují jeden z typických pramenů vyprávěcího 

charakteru pro uvedené období pocházející z měšťanského prostředí. Edice byla zpracována 

podle platných editorských zásad a doprovozena odbornou studií: 

- Výstupy: Šárka Mašková Janotová - Marie Tošnerová: Sedlčanské paměti ze 17. 

století, Praha 2017 (= Podbrdsko. Fontes VII). 

 

- Regesta aetatis Venceslai IV. ze středočeských archivů 

PhDr. Jana Zachová, CSc. a PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D. v roce 2018 pokračovali na přípravě 

uvedeného svazku. Po úplném dokončení heuristiky ve všech dotčených archivech se práce 

soustředily na kontrolu a závěrečnou regestových záznamů a na tvorbu doprovodného 

odborného aparátu. V současnosti jsou plně dokončeny podklady z následujících archivů: 

Státní okresní archiv Benešov, Státní okresní archiv Beroun, Státní okresní archiv Kladno, 

Státní okresní archiv Kolín, Státní okresní archiv Nymburk, Státní okresní archiv Praha-

východ a Státní okresní archiv Příbram. V následujícím roce je plánováno dokončit uvedené 

práce pro zbývající archivy. 

 

- Ostatní edice historických pramenů 

PhDr. Věra Smolová v roce 2018 dokončila spolupráci na odborné monografii o renesančním 

sídle pánů z Hradce v Jindřichově Hradci, jejíž součástí je edice nejstarších inventářů 

hradeckého zámku z let 1604 a 1638. Mgr. Jiří Šiška připravil do tisku kritickou edici 

záznamu o Mladé Boleslavi z nejstaršího českého katastru, kterým je Berní rula z roku 1654. 

Dále se Mgr. Roman Kolek zúčastnil v roce 2018 workshopu pořádaného Moravským 

zemským archivem pod názvem Labyrintem českých novověkých edic, a to s příspěvkem na 

téma edičního zpřístupňování raně novověkých písemných pramenů. 

- Výstupy:  

- Eva Lukášová – Věra Smolová, Renesanční sídlo pánů z Hradce v nejstarších 

inventářích jindřichohradeckého zámku, České Budějovice 2018. 

- Jiří Šiška, Berní rula Mladé Boleslavi a jejího panství z roku 1654, in: Boleslavica 18 

(odborný článek v tisku). 

 

1. b) Soupisy historických pramenů 
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Hlavním projektem tohoto výzkumného směru je soupis urbářů a příbuzných pramenů z 

území Středočeského kraje a Prahy, realizovaný po celé období aktuálně platného 

rozvojového programu. Projekt řídí PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. V roce 2018 pokračovali 

členové výzkumného týmu ve zpracování záznamů o urbářích, ke konci roku se podařilo 

dokončit popis 265 urbářů a dalších evidovaných pramenů urbariální povahy. K řešení 

metodických otázek, koordinaci a kontrole výsledků činnosti projektového týmu slouží 

čtvrtletní schůze. Vykazované výstupy jsou plánovány do příštích let. 

 Státní okresní archiv Mladá Boleslav ve sledovaném období započal aktualizaci 

soupisu kronik okresu Mladá Boleslav. Cílem projektu, realizovaného za neformální 

spolupráce paměťových institucí, spolků, církve, obcí a měst okresu, je publikování soupisu 

ve sborníku Boleslavicaˋ19 a současně jeho dálkové zpřístupnění (garant Mgr. T. Herian). 

Projekt je realizován bez dotačních titulů a s využitím vnitřních zdrojů SOA. Během roku 

probíhalo shromažďování podkladů (korespondence se spolky, církví, úřady a institucemi) a 

jejich doplňování do seznamu. Vykazované výstupy jsou plánovány pro rok 2019. 

 

1. c) Archivní pomůcky jako odborné monografie 

V rámci tohoto výzkumného směru nejsou registrovány žádné aktivity a výsledky. 

 

 

2. Výzkumný směr: Historie 

Zaměření: Regionální výzkum a moderní dějiny 

Oblasti: 

2. a) Výzkum regionálních a moderních dějin 

- Monografie, odborné kapitoly v monografiích, odborné studie a články z oblasti 

regionálních a moderních dějin a související činnost 

 

V roce 2018 vyšla rozsáhlá monografie o dějinách města Zruč nad Sázavou, kterou vedla 

PhDr. Jana Vaněčková. Jedná se rozsáhlou monografii dějin města Zruče nad Sázavou – 535 

stran. Je výsledkem několikaleté práce odborného autorského kolektivu, jehož vedení se ujala 

PhDr. Jana Vaněčková, která je rovněž autorkou několika kapitol. Kniha je první monografií 

dějin tohoto města, které dosud obdobnou publikaci postrádalo. K prezentaci dosažených 

výsledků vedoucí autorského kolektivu prezentovala několik popularizačních článků 

v místním tisku. Autorem jedné z kapitol této monografie je i Mgr. Pavel Dlouhý. 

- Výstupy: Jana Vaněčková a kol., Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou 2018. 

 

PhDr. Věra Smolová připravila v roce 2018 dvě monografie, věnující se dějinám Příbramska, 

a to požáru barokního poutního místa Svatá Hora a problematice Báňského ředitelství 

v Příbrami. 

- Výstupy:   

- Věra Smolová, Požár Svaté Hory, Příbram 2018. 

- Věra Smolová, Báňské ředitelství v Příbrami, Příbram 2018. 

 

PhDr. Karin Pátrová, Ph.D. je autorkou publikace, která mapuje vývoj hrdelního soudnictví v 

Brandýse nad Labem od nejstarších zjistitelných zpráv, průběh soudního řízeni, vztah 

městského soudu a správy panství i komunikaci s apelačním soudem. Pozornost je věnována 

také vězeňským podmínkám, osobám spojeným s výkonem práva (rychtář, biřic, kat), 

vyneseným trestům a exekucím. Součástí publikace je rekonstrukce několika dobových 

kriminálních příběhů z brandýského panství. 
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- Výstupy: Karin Pátrová, Hrdelní zločiny na brandýském panství v 16.-18. století, 

Praha 2018. 

 

PhDr. Jana Vaněčková se dlouhodobě věnuje dějinám města Čáslavi v raném novověku, ke 

kterému zpracovala dvě odborné studie k dějinám historiografie města. K projektu autorka 

prezentovala také několik popularizačních přednášek a publikovala několik popularizačních 

článků. Zároveň vystoupila na vědecké konferenci Čáslav 1618. Počátek české války 

s příspěvkem na téma Novellae et declaratoriae písaře Václava Formiky Poděbradského 

z roku 1653. Příspěvek k událostem třicetileté války v Čáslavi. 

- Výstupy:  

- Jana Vaněčková, Pestrý život učitelský aneb vzpomínka na pedagoga Emanuela 

Chramostu, in: Zprávy Včely čáslavské 2, 2016-2017 (vyd. 2018), s. 1–4. 

- Jana Vaněčková, Matouš Ulický (věnováno 390. výročí úmrtí), in: Zprávy Včely 

čáslavské 2, 2016-2017 (vyd. 2018), s. 103–108. 

 

Dějinami Kutné Hory a kutnohorského dolování ve středověku se dlouhodobě zabývá Mgr. 

Viktor Pohanka. Jeho studie z roku 2018 je zaměřená na dosud málo poznané období dějin 

dolování v Kutné Hoře. Mimo to Mgr. Viktor Pohanka prezentoval v Českém časopisu 

historickém zprávu o vědecké konferenci Money – Crisis – Conjuncture. Stejnému tématu 

věnoval rovněž popularizační přednášku. Dějinám Kutné Hory věnoval popularizační 

přednášku rovněž PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D. Týž vystoupil na odborném kolokviu Úřední 

písemná kultura v českých a moravských městech ve středověku a raném novověku 

s příspěvkem na téma Kutnohorská městská kniha Transsumpta privilegiorum, její nejstarší 

vrstva a osudy městského archivu v době předhusitské. 

- Výstupy:  

- Viktor Pohanka, K intenzitě dolování v kutnohorském revíru v 60. letech 15. století, in: 

Zprávy Včely čáslavské 2, 2016–2017 (vyd. 2018), s. 19–32.  

- Viktor Pohanka, Zpráva o mezinárodní konferenci Money – Crisis – Conjuncture 

(Praha 2017), ČČH 116, 2018, s. 312–315. 

 

Mgr. Lenka Svobodová se stala autorkou studie související s dokončením zpracování části 

archivního fondu Středočeský krajský národní výbor, část fondu Krajský církevní tajemník. 

- Výstupy: Lenka Svobodová, Akce „ŽK“. Nucené migrace řeholnic z moci světské, in: 

Nucené migrace v českých zemích ve 20. století, Praha 2018. 

 

Mgr. Roman Kolek přinesl řadu neznámých detailů procesu raně novověkých staveb mostů, 

mlýnů a jezů na Labi a provozování živností s Labem spojených, jako mlynářů, rybářů nebo 

plavců, včetně sporů mezi nimi na Brandýsku. 

- Výstupy: Roman Kolek, Labe a Brandýsko v raném novověku, in: Dějiny věd a 

techniky 51, 2018, č. 2, s. 132–156. 

 

Mgr. Igor Votoupal je jedním z autorů v příspěvku nálezu ztraceného křížového kamene 

z Havlíčkova Brodu. 

- Výstupy: Igor Votoupal – Miloš Tajovský – Pavel Rous: Nález ztraceného křížového 

kamene z Havlíčkova Brodu, in: Havlíčkobrodsko. Sborník příspěvků o historii 

regionu 32, 2018. 
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Mgr. Jiří Smitka prezentoval výsledky svého výzkumu zabývající se vývojem pozemkové 

držby, skladbou a formou vlastnických práv v přesně ohraničeném regionu od nejstarších dob 

po současnost v Brdech, dále pozemkové držby Radeckých z Radče na panství Třebnice a 

věnoval se vývoji SOA v Praze, oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů 

v pobočkách Křivoklát a Benešov. 

- Výstupy:  

- Jiří Smitka, Brdy – pozemková držba v průběhu času, in: Brdy, krajina, historie, lidé, 

Praha 2018, s. 46–59. 

- Jiří Smitka, Panství Třebnice v majetku rodu Radckých z Radče (1659-1800), 

Středočeský sborník historický 43, 2017, s. 116-123. 

- Jiří Smitka, Státní oblastní archiv v Praze. Oddělení zemědělsko-lesnických a 

osobních fondů – pobočka Benešov, Středočeský sborník historický 43, 2017, s. 203-

217 (vyšlo 2018). 

- Jiří Smitka, Vývoj Státního oblastního archivu v Praze, oddělení zemědělsko-

lesnických a osobních fondů – pobočka Křivoklát, Středočeský sborník historický 44, 

2018 (v tisku). 

 

Mgr. Dalibor Státník, Ph.D. prezentoval dvěma příspěvky problematiku národnostních 

poměrů severovýchodního Slovenska, město Mělník v roce 1938, a dále osobnost Josefa 

Jaroslava Kaliny. K tématu dějin Mělníka přednesla Mgr. Nikola Michňová přednášku na 

téma Život a dílo akademického malíře a mělnického rodáka Josefa Líra (1881–1971). 

 

- Výstupy:   

- Dalibor Státník, Rusíni Prjaševščiny. Krátké zamyšlení nad národnostními poměry 

severovýchodního Slovenska. In: Jaroslav Pažout – Kateřina Portmann (eds.):  

„Nechtění“ spoluobčané. Skupiny obyvatel perzekvovaných z politických, 

národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945–1989, Praha – Liberec 

2018, s. 87–96. 

- Dalibor Státník, Rusíni severovýchodního Slovenska jako oběť režimu a jejich 

rezistence v letech 1948–1986, in: Pavel Žáček a kol. (eds.), Vyjádření úcty a 

vděčnosti. 3. sborník o protikomunistickém odboji, Praha 2018, s. 278–300. 

- Dalibor Státník, Mělník v roce 1938. Z města na jazykovém pomezí městem na 

hranicích, in: Lukáš Valeš a. kol (eds.), Osudové osmičky (1918, 1938, 1948, 1968) 

v dějinách českých měst, regionů a veřejné správy, České Budějovice, 2018, s. 45–63.  

- Dalibor Státník, Josef Jaroslav Kalina (1816–1847). Pokus o aktuální esej, in: Josef 

Tomeš (ed.), Historie jako vášeň i poslání. K životnímu jubileu historika Martina 

Kučery, Praha 2018, s. 59–75. 

 

PhDr. Jan Krško a Mgr. Renata Mayerová se autorsky a editorsky podíleli na připravované 

dvoujazyčné monografii, prezentující výsledky z odborné konference o trampingu z pohledu 

historiků, etnografů a archeologů. PhDr. Jan Krško se též zabýval řešením otázky kultu 

Jeronýma Pražského v novějším období na základě studia situace z regionu. 

- Výstupy:  

- Jan Krško – Renata Mayerová (eds.), Subkultura trampingu ve světle vědeckého 

výzkumu (v tisku). 
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- Jan Krško, Nedokončený rukopis Gézy Včeličky o dějinách trampingu, in: Studia 

Ethnologica Pragensia 2, 2018, s. 171–201. 

- Jan Krško, Poutě v Hostokryjích a síla kultu Jeronýma Pražského v církevním 

prostředí první republiky, in: Jeroným Pražský. Středověký intelektuál, mučedník 

české reformace a hrdina národní tradice. Europaeana Pragensia 10, 2018, s. 136–143. 

 

Mgr. Jiří Topinka je autorem studie z Berounska, která se zabývá vznikem a činností 

zaměstnavatelského svazu, v němž hlavní roli sehrály komárovské železárny, a reakcí, kterou 

vyvolalo v dělnickém odborářském prostředí. 

- Výstupy: Jiří Topinka, „Žádné ústupky dělnictvu!“ Západočeský svaz zaměstnavatelů 

a jeho boj s odbory (1909-1923), in: Minulostí Berounska 20, 2017, s. 102–146. 

 

Kateřina Fryaufová je autorkou studie, která se zabývá postupným zánikem fideikomisního 

velkostatku Hořovice a jeho stavem koncem 19. století z hospodářského hlediska. Hlavním 

přínosem je výzkum dosud nevyužitých archiválií. 

- Výstupy: Kateřina Fryaufová, Soumrak šlechtického podnikání na Hořovicku. 

Hanavský fideikomis a železárny v Komárově koncem 19. století, in: Minulostí 

Berounska 20, 2017, s. 73–101. 

 

Mgr. Martin Sovák, který se věnuje výzkumu postavy podnikatele Jindřicha Waldese, se 

zúčastnil odborného semináře k 100. výročí založení Waldesova muzea s příspěvkem na téma 

Jindřich Waldes – smutný osud krále knoflíků. Příspěvek bude publikován. Stejnému tématu 

věnoval rovněž popularizační přednášku. Projekt, jehož cílem je zpracování podrobného 

životopisu Jindřicha Waldese, probíhá ve spolupráci s Národním technickým muzeem. 

 

Kolektivní prací byl připraven odborný článek popisující organizaci a průběh dobrovolnické 

činnosti v SOA Praha a některých dobrovolnických projektů, které byly realizovány. Studie 

vyšla v Archivním časopise. 

- Výstupy: Daniel Doležal – Nikola Michňová – Jaroslav Šulc, Dobrovolníci pro archiv. 

Program dobrovolnické činnosti ve Státním oblastním archivu v Praze, in: Archivní 

časopis 68, 2018, č. 2. 

 

 

- Konference, semináře 

 

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, Muzeem Podblanicka, p. o., a 

Národním památkovým ústavem, s. p. o. – Správou zámku Konopiště uspořádal SOA v Praze 

15. listopadu 2018 seminář u příležitosti 280. výročí narození konopišťského rodáka Jaroslava 

Schallera, zakladatele moderní historické topografie. Semináři předcházela přednáška 

v předvečer (s tématy Konopiště za panství pánů z Vrtby a Osobnost Jaroslava Schallera a 

piaristický řád) a panelová výstava v den konání semináře připravená na zámku Konopiště. 

Prezentována byla historická topografie a její vývoj v relevantních tématech napříč celou 

vědní subdisciplínou (osobnosti, trendy, konkrétní výzkumy, prezentace, metodologie apod). 

Odborným cílem bylo zejména tato témata nastínit a komentovat, s hlubším zaměřením na 
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dílo J. Schallera, jeho zdrojů a metody. Plánovaný je sborník příspěvků ze semináře. Semináře 

se aktivně zúčastnili 4 pracovníci archivu. 

- Výstupy: Seminář Jaroslav Schaller a historická topografie 

 

Ve spolupráci s Muzeem TGM a Národním archivem uspořádal SOkA Rakovník konferenci 

Křivoklátsko mezi dvěma světy od šlechtictví ke státu (21. a 22. června 2018), která se 

věnovala studiu velkostatku Křivoklát od jeho prodeje do šlechtických rukou a po jeho nabytí 

státem. 

- Výstupy: Konference Křivoklátsko mezi dvěma světy od šlechtictví ke státu 

 

SOkA Mělník uspořádal mezioborovou konferenci Proutěná kultura v kontextu času a 

prostoru, konanou v Mělníku 22. – 23. května 2018 a zaměřenou na rozšíření poznatků o 

košíkářském řemesle od nejstarších dějin po současnost v Čechách i na Slovensku. Jednalo se 

o interdisciplinární konferenci (archeologie, etnologie, historie). Je plánována kolektivní 

monografie příspěvků z konference, které se aktivně zúčastnili 3 pracovníci archivu. 

- Výstupy: Konference Proutěná kultura v kontextu času a prostoru 

 

- Výstavy a stálé expozice 

 

V roce 2018 se rozběhl výstavní projekt Střední Čechy během stavovského povstání a české 

války. Jedná se o putovní výstavu k výročí vzniku třicetileté války a pražské defenestrace 

z roku 1618 se zaměřením zejména na středočeský prostor v rámci celkového historického 

dění. Výstava obíhá v průběhu tří let celý středočeský prostor – archivy, muzea a školy 

s možností dopracování lokálních specifik historického průběhu v daném prostoru. 

- Výstupy: výstava Střední Čechy během stavovského povstání a české války 

 

V Mladé Boleslavi proběhla společná výstava Muzea Mladoboleslavska a SOkA Mladá 

Boleslav. Jedním ze tří autorů libreta výstavy byl Mgr. Jan Juřena. Z výstavy byl vydán 

stejnojmenný katalog. 

- Výstupy: výstava Mladoboleslavsko a vznik Československa před 100 lety 

 

SOkA Mělník uspořádal výstavu Prvorepubliková architektura na Mělníku ve fotografii, a 

tove spolupráci s Mělnickým kulturním centrem o.p.s. Výstava uspořádaná v rámci 100. 

výroční od založení Československé republiky v Masarykově kulturním domě na Mělníku 

představila současné a historické fotografie jednotlivých objektů města Mělníka vystavěných 

ve 30. letech 20. století doplněné texty k historii staveb a stručné životopisy jejich architektů. 

K výstavě byl vydán katalog s odborným textem o dějinách a teorii architektury počátku 20. 

století od PhDr. Vladimíra Czumala, CSc. 

- Výstupy: výstava Prvorepubliková architektura na Mělníku ve fotografii 

 

PhDr. Karin Pátrová, Ph.D. se stala spoluautorkou expozice Jílové v odlesku zlata v 

Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, oddíl Řemeslnické cechy v Jílovém. Zmíněná část 

expozice přibližuje na základě vlastního výzkumu řemeslnických cechů a společenstev v okolí 
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Prahy vývoj řemeslnických cechů v Jílovém v 16.–18. století, jejich typologii a výrobní 

činnost. Všímá si též veřejné reprezentace cechů a jejich symboliky. 

- Výstupy: expozice Řemeslnické cechy v Jílovém 

 

Ve spolupráci s Muzeem Podblanicka, p. o. uspořádal SOkA Benešov výstavu věnovanou 

několika generacím rodin Veselých a Kloudů, významných advokátů, a jejich působení ve 

veřejné sféře. Význam rodiny byl dosud zkreslován pohledem na Františka Veselého jako 

osobního přítele a advokáta TGM, ale činnost příslušníků rodiny byla velmi široká jak ve 

věcné, tak v časové rovině, často s neregionálním přesahem. K výstavě bude publikován 

odborný katalog. 

- Výstupy: výstava Cesta příslušníků rodin Veselých a Kloudů dvacátým stoletím 

v dokumentech jejich benešovské archivní pozůstalosti 

 

SOkA Beroun připravil výstavu nazvanou Inženýři Proškové. Berounští stavitelé novodobého 

Bulharska. Téma bylo věnováno čtyřem berounským rodákům, bratrům a bratrancům 

Proškovým. Ti se v druhé polovině 19. století, po osvobození Bulharska od tureckých vojsk, 

rozhodli pomoci nově konstituovanému bulharskému státu a začali podnikat a působit v Sofii 

i jinde. Výstava prezentovala jejich úspěšné podnikatelské a architektonické aktivity. Výstava, 

připravená ve spolupráci s ČVUT, se uskutečnila v termínu 5. březen až 13. červen 2018 v 

budově berounského archivu. Dalším výstupem spolupráce byla níže citovaná odborná studie. 

Brankov, Nikolaj, Inženýři Proškové. Berounští stavitelé novodobého Bulharska, Minulostí 

Berounska 20, 2017. Výstava byla doprovázena výukovým programem zaměřeným na žáky 

základních a středních škol. 

- Výstupy:  

- výstava Inženýři Proškové. Berounští stavitelé novodobého Bulharska 

- Nikolaj Brankov, Inženýři Proškové. Berounští stavitelé novodobého Bulharska, 

Minulostí Berounska 20, 2017, s. 253-300. 

 

 

- Ostatní projekty z oblasti regionálních a moderních dějin 

 

Zpracování sčítacích operátů města Mělníka z let 1900–1921 

SOkA Mělník pracuje na projektu, jehož cílem je vytvoření elektronické databáze excerpcí 

vybraných demografických dat ze sčítacích operátů města Mělníka z let 1900, 1910 a 1921. 

Tedy přenášením informací ze sčítacího operátu do předem připravených tabulek v počítačové 

databázi, s využitím řízených slovníků pro účely strojového statistického zpracování dat. 

Vzniklá databáze bude mít široké uplatnění – bude zásadním pomocníkem genealogům, ale i 

zájemcům o tzv. „dějiny domu,“ poskytne ulehčení v práci archivářů ať už v častém 

předkládání rozměrných sčítacích archů badatelům, tak při zpracování úředních rešerší pro 

soukromé osoby i instituce státní správy, bude šetřen špatný fyzický stav archiválií. Následně 

se shromážděná data stanou východiskem pro výzkum průběhu sčítání lidu v letech 1900–

1910 a pro výzkum demografického a sociálního vývoje města Mělníka v první čtvrtině 20. 

století. 
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Pomníky doby nesvobody v okrese Benešov 

Projekt plánovaný do roku 2020 si klade za cíl zmapovat v úplnosti regionální pomníky 

obětem obou válek i třetího odboje. Navazuje na zpracování pomníků první války realizované 

v minulých letech. 

 

- Další aktivity zaměřené na transfer znalostí v dané výzkumné oblasti 

SOkA Benešov připravil cyklus sedmi přednášek na témata z regionální historie, které byly 

předneseny na několika místech v regionu (Neveklov, Miličín, Maršovice, Krusičany, 

Přibyšice, Petroupim). Jejich cílem byla popularizace poznatků pro nejširší veřejnost a 

zvýšení zájmu o obor a o ochranu archivního dědictví. 

SOkA Beroun připravil popularizační výstavu s názvem Budiž město! Urbanismus a 

architektura Berouna v 19. a 20. století. Šlo o výstavu archiválií, jejímž cílem bylo 

znovuobjevit zapomenuté snahy o plánovitý vývoj města (tzv. regulace výstavby, územní 

plány) spolu s architekturou výjimečných budov a některými jejími tvůrci. Výstava 

prezentovala unikátní, nerealizované regulační plány rozvoje, stavební plány, fotografie i 

psané dokumenty staveb, které utvářely v posledních dvou staletích město. Trvala v době 8. 

září – 17. října 2018 v SOkA Beroun a byla spojena s cyklem přednášek pro žáky základních 

a středních škol. 

SOkA Kolín připravil řadu popularizačních publikací a přednášek. Ve spolupráci 

s Regionálním muzeem v Kolíně a s Městem Kolín byly vydány níže uvedené monografické 

publikace, zaměřené na kulturu, památky, osobnosti a dějiny regionu, a prosloveny následující 

přednášky, jejichž autorem byl archivář Jaroslav Pejša: Nejstarší fotografie a fotografové 

Kolína 1856-1900; Správní dějiny města a regionu od středověku do dnešních dnů. Týž autor 

připravil cyklus přednášek pro Univerzitu volného času při Městské knihovně Kolín. K výročí 

sta let od vzniku Československa byla připravena krátkodobá výstava zaměřená na oslavy 

výročí vzniku republiky v letech 1928-2008. 

- Výstupy:  

- Ladislav Jouza – Jaroslav Pejša, Centrální hřbitov v Kolíně. Významné osobnosti, 

Kolín 2018. 

- Jaroslav Pejša – Ivo Rus – Pavel Vonička, Významný krajinný prvek Mlýnská Cidlina, 

Kolín 2018. 

- Jaroslav Pejša (ed.), Oscar Vladislas de Lubicz-Milosz. Poemy v překladu Jaroslava 

Janíka, Kolín 2018. 

 

SOkA Kutná Hora Archiv uspořádal dne 13. 6. 2017 v rámci Mezinárodního dne archivů 

přednášku a prezentaci archiválií v Uhlířských Janovicích pod názvem Archiválie a kroniky k 

dějinám Uhlířských Janovic. Autorkou programu byla PhDr. Jana Vaněčková. Táž autorka 

přednesla popularizační přednášky na téma Matouš Ulický (pro Univerzitu volného času při 

Městském muzeu a knihovně v Čáslavi) a Čáslav za třicetileté války (pro Klub rodáků a přátel 

Čáslavě). Připravila rovněž vlastivědné vycházky v Čáslavi na témata Z Ostrého rohu do 

Koželuh a Z Ostrého rohu do pivovaru, a to ve spolupráci s Univerzitou volného času při 

Městském muzeu a knihovně v Čáslavi a Spolkem rodáků a přátel Čáslavě.  Mgr. Viktor 

Pohanka přednesl popularizační přednášku na téma Kutnohorské dolování ve 14. – 16. století, 

a to pro Univerzitu volného času při Městské knihovně Kutná Hora. PhDr. Vojtěch Vaněk, 

Ph.D. připravil popularizační přednášku na téma Počátky a založení města Kutné Hory pro 

Univerzitu volného času při Městské knihovně Kutná Hora. Archiv jako spolupořadatel 

připravil dvě výstavy, uspořádané ve spolupráci s městem Kutná Hora. První z nich, umístěná 

v předsálí Městského Tylova divadla v Kutné Hoře a nazvaná Galerie kutnohorských 
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osobností, se konala ve dnech 7. 5. – 30. 6. 2018. Druhá výstava fotografií, nazvaná 

Architektura 1918-2018, se konala 1. 9. – 31. 10. 2018 v divadelní minigalerii Setkávání u 

Tyla v Kutné Hoře. 

SOkA Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích připravil cyklus přednášek, který byl zaměřen 

na prezentaci práce archivu a významných archiválií nejširší veřejnosti. Celkem se 

uskutečnilo 22 přednášek a prezentací archiválií v následujících místech regionu: Ořech, 

Jílové u Prahy, Holubice, Slapy, Klínec, Mníšek pod Brdy, Řevnice, Lety, Jesenice, Třebotov, 

Nučice, Úhonice, Lipence, Chýně, Choteč, Mořinka, Jinočany, Dolní Břežany. 

SOkA Rakovník připravil ve spolupráci s Muzeem TGM v Rakovníku výstavu Od města 

komorního ke královskému, zaměřenou na 430. výročí povýšení Rakovníka na královské 

město. Výstavu doprovázel cyklus přednášek pro veřejnost a popularizační články v místním 

tisku. Dále s Muzeem TGM Rakovník a Muzeem v Lounech spolupracoval na výstavě 

Poslanci na Říšské radě ve Vídni – reprezentanti měst Slaný, Louny, Kladno, Nové Strašecí, 

Velvary, Unhošť a Rakovník. Výstava byla zaměřena na první volby do rakouského Říšského 

sněmu v roce 1848 a následné fungování Říšské rady. 

2. b) Vydávání odborných regionálních periodik  

V rámci rozvoje regionálních dějin a mikrohistorie Státní oblastní archiv v Praze (dále jen 

SOA v Praze) vydává nebo se podílí na vydání řady regionálních odborných periodik, která 

umožňují prezentaci výsledků aktuálního bádání vědeckých pracovníků archivu, ale také 

odborníků na historii středních Čech z řad externích badatelů. V roce 2018 SOA v Praze 

vydal svou zásadní publikační platformu Středočeský sborník historický, ročník 44. Jedná se 

o recenzovaný neimpaktovaný titul vydaný v souladu s požadavky Rady vlády pro vědu, 

výzkum a inovace. Z jednotlivých okresních oddělení publikovaly v roce 2018 vlastní 

odborná periodika tři archivy. Státní okresní archiv Kladno ve spolupráci se společností Patria 

a Vlastivědným muzeem ve Slaném vydaly Slánský obzor, ročník 25; Státní okresní archiv 

Mladá Boleslav ve spolupráci s Muzeem Mladoboleslavska vydaly periodikum 

Boleslavica’18 a Státní okresní archiv Příbram ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram a 

Městským muzeem Sedlčany publikovaly periodikum Podbrdsko, ročník 25. K vydání na 

počátku roku 2019 jsou připraveny tři recenzovaná periodika, a sice Sborník vlastivědných 

prací z Podblanicka, ročník 54 Státního okresního archivu Benešov (spoluvydavatelem je 

Muzeum Podblanicka), Minulostí Berounska, ročník 21 Státního okresního archivu Beroun, 

Antiqua Cuthna, ročník 12 Státního okresního archivu Kutná Hora (ve spolupráci s Nadací 

pro dějiny kultury ve střední Evropě) a nerecenzované periodikum Archivní prameny 

Kolínska vydávaný Státním okresním archivem Kolín. Práce v průběhu roku 2018 probíhaly 

také na přípravě recenzovaného časopisu Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí, 

který vydávají společně Státní okresní archiv Praha-západ a Státní okresní archiv Praha-

východ (dalšími spoluvydavateli jsou Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Městské 

muzeum v Čelákovicích a Oblastní muzeum Praha-východ). K vydání se dále připravuje 

vlastivědné periodikum Mělnicka Confluens, ročník 11 Státního okresního archivu Mělník 

(spoluvydavatelem je Regionální muzeum Mělník) a Rakovnický historický sborník Státního 

okresního archivu Rakovník. Zrušena byla spolupráce na vydávání Vlastivědného zpravodaje 

Polabí, který od roku 2018 publikuje již samostatně Polabské muzeum bez účasti SOA v 

Praze, respektive Státního okresního archivu Nymburk. U výše uvedených periodik, u nichž 

vydatelé dosud neprovádí recenzní řízení externími posuzovateli, ale pouze interní formou 

členy jednotlivých redakční rad, je záměr zavést recenzní řízené od příštího roku. K tomuto 

účelu připravila vědecká rada SOA v Praze jednotný vzorový recenzní formulář, který byl 

poskytnut všem vydavatelům periodik v rámci archivu.           
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3. Výzkumný směr: Archivnictví a veřejná správa 

Zaměření: Bezpečnost, ochrana a správa dokumentů; výběr archiválií u 

veřejnoprávních původců; ochrana osobních údajů v archiváliích 

Oblasti: 

3. a) Bezpečnost, ochrana a správa dokumentů, spisová služba 

Spisová služba se svými pravidly pro zacházení s dokumenty úřední povahy představuje 

důležitý vnitřní rámec fungování státních organizací a veřejných institucí územní samosprávy. 

Správné nastavení systému odborné správy dokumentů napomáhá úřadům řádně plnit jim 

svěřenou správní úlohu. Dokladovatelnost úředních postupů přitom přispívá k budování 

právního státu. Významným prvkem při naplňování těchto cílů je bezesporu dlouhodobé a 

bezpečné uložení spravovaných dokumentů.  

Z parciálního pohledu archivů je kvalitní správa dokumentů na straně původců nezbytným 

předpokladem k vytváření pramenné základny pro studium minulosti. Archivy z tohoto 

důvodu pečují a metodicky působí v oblasti výkonu spisové služby s vizí budoucí tvorby 

archivního kulturního dědictví. Státní oblastní archiv věnuje této problematice dlouhodobě 

patřičnou pozornost a v rámci své vědecko-výzkumné činnosti eviduje v roce 2018 v této 

prioritní oblasti několik výstupů.  

 

 

- Specifikace konkrétních realizovaných výstupů v roce 2018: 

 

- Odborný příspěvek v recenzovaném periodiku Archivní časopis: Mikuláš 

Čtvrtník, Bůh Janus jako patron archivářů?, in: Archivní časopis 68, 2018, č. 3, s. 

298–309.  

 Studie se zamýšlí nad některými aktuálními tendencemi ve vývoj archivnictví a správy 

dokumentů ve specifické perspektivě rozboru významových vrstev antického boha 

Jana pro obor archivnictví a správy dokumentů, jehož je patronem. 

 Výstup bude uplatňován v systému RIV v kategorii „Jost“.  

 Transfer: prostřednictvím standardní distribuce Archivního časopisu. 

 

- Recenze knihy v recenzovaném periodiku Sborník archivních prací: Mikuláš 

Čtvrtník (rec.), James LOWRY (ed.), Displaced Archives. London – New York, 

Routledge 2017, ISBN 978-1-4724-7069-0, 227 s., Sborník archivních prací 

LXVIII, 2018, č. I, s. 297–309. 

 Recenze knihy „Displaced Archives“, která se zabývá tématem „migrací archiválií“, 

tedy transferů archivních dokumentů a fondů, legálních a nelegálních zejména ve 

druhé polovině 20. století a spolu s tím případy ztrát a destrukcí archiválií a 

dokumentů. 

 Návaznost na výzkumnou oblast s pracovním názvem „Fontes prohibiti“ zabývající se 

tématem různých forem znepřístupňování historických pramenů zejména archivní 

povahy ve 2. polovině 20. století. Plánována je projektová žádost do GA ČR a knižní 

publikace na toto téma. Průběžně jsou publikovány parciální odborné studie s touto 

tematikou. 

 Související výstupy: odborná studie: Mikuláš Čtvrtník, Kunst der Vernichtung oder 

manie conservatrice: Alte/neue Herausforderung für das Archivieren im 21. 

Jahrhundert. In: Normen und Ethos. Schreiben Archivarinnen und Archivare  

 Odborný přínos: informování o případech neoprávněných destrukcí dokumentů 

veřejnoprávní povahy se záměrem posilování demokratických kontrolních 
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mechanismů spojených s dochováním dokumentů mimo jiné jako potenciálních 

důkazních materiálů.  

 Transfer: prostřednictvím standardní distribuce Sborníku archivních prací. 

 

- Metodický pokyn k pořádání školských fondů podle nových archivních pravidel. 

 Výstup je celostátní metodikou pro státní a veřejné archivy, podle níž budou 

inventarizovány školské fondy v rámci nových základních pravidel pro pořádání 

archiválií.  

 Spolupracováno bylo s Moravským zemským archivem a Archivem města Brna; za 

SOA v Praze se na projektu podílel vedoucí SOkA Beroun Mgr. J. Topinka.  

 Odborný přínos: závazná metodika Archivní správy MV ČR.  

 Transfer: metodika bude vydána roku 2019 tiskem jako samostatné číslo Sborníku 

archivních prací. 

 

- Cyklus odborných seminářů na téma „Elektronické skartační řízení“ 

uspořádaných pro původce v působnosti oddělení okresních archivů, odd. fondů 

veřejné správy (I. oddělení) a oddělení fondů hospodářských subjektů (III. 

oddělení) Státního oblastního archivu v Praze.  

 Odborné semináře zaměřené na praktické problémy vedení spisové služby a příprava 

na elektronické skartační řízení. 

 Vedoucí seminářů: Mgr. Marie Procházková, Mgr. Pavla Stieglerová.  

 Cílovými skupinami: školská zařízení zřizovaná Středočeským krajem (počet 

seminářů: 1); obce s rozšířenou působností a pověřeným úřadem (počet seminářů: 4), 

vysoké školy (počet seminářů: 1); veřejnoprávní původci III. oddělení ‒ státní podniky 

a pojišťovny, počet seminářů: 1).  

 Spolupráce s Krajským úřadem Středočeského kraje. 

 Velice pravděpodobně budou odborné semináře pokračovat také v roce 2019.  
 

 

 

3. b) Výběr archiválií z dokumentů veřejnoprávních původců 

Jednu z klíčových činností Státního oblastního archivu v Praze stejně jako i ostatních 

veřejných archivů představuje archivní hodnocení a výběr dokumentů v rámci skartačních a 

mimoskartačních řízení u širokého spektra veřejnoprávních institucí i soukromoprávních 

subjektů. Jedná se o proces, během něhož archivy rozhodují, jaké dokumenty a v jakém 

uspořádání převezmou do archivní péče a trvale uloží v archivech a jaké dokumenty naopak 

určí k definitivnímu a nevratnému zničení. Současně jde o proces, během nějž dochází 

k procesu konstituce (historických) pramenů, s nimiž budou dále pracovat nejen historické 

vědy. S ohledem na enormní množství dokumentů uložených u veřejnoprávních původců se 

stává výzkum vedoucí k zefektivnění procesu přejímání archivně hodnotných dokumentů do 

archivů a detekování ostatních dokumentů, jež nedisponují dlouhodobou hodnotou pro 

výzkumné a další potřeby a které by měly být určeny k trvalému zničení, extrémně urgentní.  

 Na tuto potřebu reagují níže charakterizované výstupy realizované v roce 2018, a to 

zejména výzkumný projekt a „Proces konstituce historických pramenů v perspektivě 

vzájemného působení archivní a historické vědy a teorie hodnot (archivních) dokumentů“ 

podpořený německou organizací DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), jehož 

řešitelem byl PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D., a zejména z něho vzešlé další výstupy v podobě 

publikovaných a níže popsaných studií. Jedna ze studií „Kunst der Vernichtung oder manie 
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conservatrice: Alte/neue Herausforderung für das Archivieren im 21. Jahrhundert“ byla 

publikována jako kapitola v zahraniční německy psané monografii. 

 V rámci výzkumné oblasti „Výběr archiválií z dokumentů veřejnoprávních původců“ 

byl rovněž sledován specifický institut dokumentů v režimu utajení, a to v komparativní 

perspektivě vybraných států s rozvinutým demokratickým zřízením. Výstupem je rozsáhlá 

studie PhDr. Mikuláše Čtvrtníka, Ph.D. „Historické prameny v utajovaném režimu“ aktuálně 

v tisku v impaktovaném časopise. 

 Výzkumné téma Výběr archiválií z dokumentů veřejnoprávních původců je 

prezentováno jak formou odborných a popularizačně-odborných studií publikovaných 

v impaktovaných a recenzovaných časopisech, tak i přednáškovou činností. PhDr. Mikuláš 

Čtvrtník, Ph.D. prezentuje výsledky výzkumu v rámci univerzitní výuky na Univerzitě 

Karlově v Praze na Katedře pomocných věd historických a archivního studia archivnictví a na 

Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na Katedře historie zejména v rámci výuky 

skeletového předmětu Spisová služba pro obor Spisová služba a archivnictví. Výběr archiválií 

je rovněž sledován v rámci školení původců realizovaných jednotlivými útvary Státního 

oblastního archivu v Praze. 

 

 

 

 

- Specifikace konkrétních realizovaných výstupů v roce 2018: 

 

 

- Výzkumný projekt řešený u německé organizace DAAD (Deutscher 

Akademischer Austauschdienst) na téma „Proces konstituce historických pramenů 

v perspektivě vzájemného působení archivní a historické vědy a teorie hodnot 

(archivních) dokumentů“ („Prozess der Konstituierung von historischen Quellen in 

der Perspektive der Wechselwirkung von Archiv- und Geschichtswissenschaft und 

Theorie der Werte von (Archiv)Dokumenten“), řešitel: PhDr. Mikuláš Čtvrtník, 

Ph.D. 

Anotace projektu: Výzkumný projekt pod záštitou DAAD (Deutscher Akademischer 

Austauschdienst) na téma procesu konstituce historických pramenů v historicko-archivní 

perspektivě a s teoreticko-metodologickým akcentem (název: „Prozess der Konstituierung 

von historischen Quellen in der Perspektive der Wechselwirkung von Archiv- und 

Geschichtswissenschaft und Theorie der Werte von (Archiv)Dokumenten“). Jeho výstupem je 

několik studií publikovaných v různých odborných periodikách a jmenovaných níže. V rámci 

výzkumného pobytu byly uskutečněny řešitelem PhDr. Mikulášem Čtvrtníkem, Ph.D. 

několikeré výzkumné cesty do Německa, zejména do knihovny Archivschule Marburg. 

- Výstup vznikl v rámci výzkumné spolupráce s Archivschule Marburg (Německo), která 

zaštítila jmenovaný výzkumný projekt realizovaný a podpořený u DAAD. 

- Dotační rámec: DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 

- Věcná návaznost výstupu na výzkumnou oblast s pracovním názvem „Fontes prohibiti“ 

zabývající se tématem různých forem znepřístupňování historických pramenů zejména 

archivní povahy ve 2. polovině 20. století. Plánována je ve střednědobém výhledu projektová 

žádost do GA ČR a knižní publikace na toto téma. Průběžně jsou publikovány parciální 

odborné studie s touto tematikou. 

Odborný přínos projektu: Výzkum tématu procesu konstituce historických pramenů 

v historicko-archivní perspektivě a s teoreticko-metodologickým akcentem. 
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- Odborný příspěvek jako kapitola v zahraniční kolektivní monografii: Mikuláš 

Čtvrtník, Kunst der Vernichtung oder manie conservatrice: Alte/neue Herausforderung 

für das Archivieren im 21. Jahrhundert. In: Normen und Ethos. Schreiben Archivarinnen 

und Archivare Geschichte? Lepiziger Universitätsverlag. Leipzig 2018, s. 145–157. 

- Odborná studie publikovaná jako kapitola v zahraniční recenzované kolektivní monografii 

(druh výstupu: C) 

- Bližší popis výstupu: Odborná studie publikovaná jako kapitola v zahraniční recenzované 

kolektivní monografii. Vzešla z konferenčního příspěvku pro konferenci „Normen und Ethos. 

Schreiben Archivarinnen und Archivare die Geschichte?“ konané ve Vídni v roce 2017 (19.–

21.4.2017) a pořádané následujícími institucemi: Technische Universität Wien; 

Österreichische Akademie der Wissenschaften; Archiv der Universität Wien. 

- Anotace příspěvku: Analýza stávajícího stavu kvantity přebíraných dokumentů do archivu 

jako archiválie a průzkum možností a způsobů, jak snižovat objem přebíraných a trvale 

uchovávaných archiválií ve veřejných archivech. 

- Výstup vznikl mimo jiné v souvislosti s realizací výzkumného projektu řešeného u DAAD 

(Deutscher Akademischer Austauschdienst) na téma „Prozess der Konstituierung von 

historischen Quellen in der Perspektive der Wechselwirkung von Archiv- und 

Geschichtswissenschaft und Theorie der Werte von (Archiv)Dokumenten“, jehož řešitelem 

byl PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D. 

- Výstup vznikl v rámci výzkumné spolupráce s Archivschule Marburg (Německo), která 

zaštítila jmenovaný výzkumný projekt realizovaný a podpořený u DAAD. 

- Věcná návaznost výstupu na výše jmenovanou výzkumnou oblast s pracovním názvem 

„Fontes prohibiti“ zabývající se tématem různých forem znepřístupňování historických 

pramenů zejména archivní povahy ve 2. polovině 20. století. 

- Odborný přínos i společenská relevance výstupu v německy mluvícím prostoru: Analýza 

množství archivovaných materiálů a možností, jakým způsobem dlouhodobě neudržitelný 

objem archivních dokumentů eliminovat. 

 

 

- Odborný příspěvek v impaktovaném periodiku Český časopis historický: 

Mikuláš Čtvrtník, Právo veřejnosti na dokumenty v USA a Francii. Soudobé 

historické prameny a proměna role veřejných archivů ve 21. století, Český časopis 

historický 115, 2017, č. 4, s. 959–982. (publikováno až na začátku roku 2018) 

Odborná studie publikovaná v impaktovaném periodiku Českém časopisu historickém (druh 

výstupu: Jimp) 

- Anotace příspěvku: Studie zamýšlí definovat, popsat a na vybraných konkrétních příkladech 

demonstrovat trend, který detekovala ve vývoji vztahu vyspělých demokratických společností 

k dokumentům a pramenům převážně úřední provenience, a to zejména vrcholných 

reprezentantů veřejné moci. Trend spočívá dle hájené teze studie v postupném uplatňování a 

prosazování nároku společnosti na vlastnictví a přístup k písemnostem, záznamům, 

dokumentům a historickým pramenům úřední provenience, zejména pak vrcholných 

představitelů státu. Existenci tohoto trendu příspěvek prokazuje na nástinu některých 

podstatných legislativních změn, k nimž došlo od poloviny 20. století do dnešní doby. Text 

zamýšlí na tomto trendu mimo jiné ukázat, že a jakým způsobem se můžou uplatňovat a dále 

rozvíjet některé bazální demokratické mechanismy v oblasti vztahu k dokumentům, textovým 

i netextovým pramenům, a to ze strany historiků, archivářů a dalších osob podílejících se na 

správě dokumentů úřední provenience a budoucích potenciálních pramenů i celé společnosti. 

Jako jednu z důležitých konsekvencí příspěvek poukazuje na významnou a stále postupující 

proměnu, jaké doznává funkce veřejných archivů v posledních desetiletích. 
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- Výstup vznikl mimo jiné v souvislosti s realizací výzkumného projektu řešeného u DAAD 

(Deutscher Akademischer Austauschdienst) na téma „Prozess der Konstituierung von 

historischen Quellen in der Perspektive der Wechselwirkung von Archiv- und 

Geschichtswissenschaft und Theorie der Werte von (Archiv)Dokumenten“, jehož řešitelem 

byl PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D. 

- Výstup vznikl v rámci výzkumné spolupráce s Archivschule Marburg (Německo), která 

zaštítila jmenovaný výzkumný projekt realizovaný a podpořený u DAAD. 

- Věcná návaznost výstupu na výše již uvedenou výzkumnou oblast s pracovním názvem 

„Fontes prohibiti“. 

- Odborný přínos příspěvku: Analýza trendu ve vyspělých demokratických společnostech 

spočívajícího v postupném uplatňování a prosazování nároku společnosti na vlastnictví a 

přístup k písemnostem, záznamům, dokumentům a historickým pramenům úřední 

provenience, zejména pak vrcholných představitelů státu. 

 

 

- Odborný příspěvek připraveny do tisku v impaktovaném periodiku Český 

časopis historický: Mikuláš Čtvrtník, Historické prameny v utajovaném režimu. 

Odborná studie v tisku v impaktovaném periodiku Českém časopisu historickém (druh 

výstupu: Jimp) 

Anotace příspěvku: Dokumenty zařazené při svém vzniku do utajovaného režimu představují 

významnou část budoucí historické pramenné produkce a jejich informační obsah a 

vypovídací hodnota i pro historickou vědu je v mnoha případech po kvalitativní stránce 

vysoce nadstandardní. Historická věda by z toho důvodu měla s největší bedlivostí sledovat 

osudy dokumentů v utajovaném režimu, a to včetně aktuálně vznikajících písemností. 

Fenomén utajovaných dokumentů a jejich přístupnosti má však zásadní relevanci také pro 

občanskou společnost a vůbec pro zachování základních demokratických pořádků. V České 

republice přitom nebyla dosud nastolena prakticky žádná debata nad institutem utajování 

dokumentů. Jak nakládají například zpravodajské služby se svými dokumenty? Nedochází k 

jejich svévolnému ničení? Nejsou písemnosti příliš dlouho a zbytečně utajovány? Český 

právní řád dnes nevyvíjí žádný reálný tlak na odtajňování jednou utajených materiálů. 

Neznamená tento stav potenciální hrozbu pro demokratickou a svobodnou společnost? 

Následující studie se bude věnovat tématu institutu utajování dokumentů a jejich odtajňování 

v některých zemích s rozvinutou demokracií a vyspělým archivním systémem, zejména ve 

Spojených státech amerických, Velké Británii, zčásti také ve Francii a Německu, přičemž 

poukáže rovněž na historický vývoj tohoto institutu ve druhé polovině 20. století a zaměří 

pohled také na některé frapantní a doložené příklady neoprávněného ničení utajovaných 

dokumentů. 

- Výstup vznikl mimo jiné v souvislosti s realizací výzkumného projektu řešeného u DAAD 

(Deutscher Akademischer Austauschdienst) na téma „Prozess der Konstituierung von 

historischen Quellen in der Perspektive der Wechselwirkung von Archiv- und 

Geschichtswissenschaft und Theorie der Werte von (Archiv)Dokumenten“, jehož řešitelem 

byl PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D. 

- Výstup vznikl v rámci výzkumné spolupráce s Archivschule Marburg (Německo), která 

zaštítila jmenovaný výzkumný projekt realizovaný a podpořený u DAAD. 

- Věcná návaznost výstupu na výše již uvedenou výzkumnou oblast s pracovním názvem 

„Fontes prohibiti“. 

- Odborný přínos studie: Výzkum tématu institutu utajování dokumentů a jejich odtajňování 

v některých zemích s rozvinutou demokracií a vyspělým archivním systémem, zejména ve 

Spojených státech amerických, Velké Británii, zčásti také ve Francii a Německu včetně 

srovnání se situací v českých zemích, přičemž poukáže rovněž na historický vývoj tohoto 
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institutu ve druhé polovině 20. století a zaměří pohled také na některé frapantní a doložené 

příklady neoprávněného ničení utajovaných dokumentů. 

- Společenská relevance studie: Dokumenty zařazené při svém vzniku do utajovaného režimu 

představují významnou část budoucí historické pramenné produkce a jejich informační obsah 

a vypovídací hodnota i pro historickou vědu je v mnoha případech po kvalitativní stránce 

vysoce nadstandardní. Historická věda by z toho důvodu měla s největší bedlivostí sledovat 

osudy dokumentů v utajovaném režimu, a to včetně aktuálně vznikajících písemností. 

Fenomén utajovaných dokumentů a jejich přístupnosti má však zásadní relevanci také pro 

občanskou společnost a vůbec pro zachování základních demokratických pořádků. Český 

právní řád dnes nevyvíjí žádný reálný tlak na odtajňování jednou utajených materiálů. 

Neznamená tento stav potenciální hrozbu pro demokratickou a svobodnou společnost? Odtud 

studie čerpá společenskou relevanci. 

 

 

- Cyklus seminářů na téma „Elektronické skartační řízení“ uspořádaných pro původce 

v působnosti oddělení fondů veřejné správy (I. oddělení) a oddělení fondů 

hospodářských subjektů (III. oddělení) Státního oblastního archivu v Praze:  

- Vedoucí seminářů: Mgr. Marie Procházková, Mgr. Pavla Stieglerová.  

- cílové skupiny: (Školy zřízené krajem (počet seminářů: 1); obce (počet seminářů: 4), vysoké 

školy (počet seminářů: 1); veřejnoprávní původci III. oddělení ‒ státní podniky a pojišťovny, 

počet seminářů: 1). 

 

 

3. c) Osobní údaje v archiváliích 

Téma osobních údajů v archiváliích, jejich ochrany a zpřístupňování žadatelům představuje 

v současné době nejaktuálnější a současně jednu z nejsložitějších otázek nejen soudobého 

archivnictví, ale i celé veřejné správy i soukromé sféry. Praxe českých veřejných archivů není 

v této oblasti ujednocená a situaci komplikuje rovněž měnící se obecná i speciální archivní 

legislativa reglementující tuto oblast. Přitom riziko nesprávného nakládání s osobními údaji 

obsaženými v dokumentech uložených v českých veřejných archivech je vysoké a hrozí zde 

vážné negativní dopady, včetně finančních do státního rozpočtu České republiky. 

 

Státní oblastní archiv v Praze jako svůj hlavní výstup v této oblasti připravil a podal v pozici 

hlavního institucionálního uchazeče projektovou žádost do třetí výzvy Programu 

bezpečnostního výzkumu České republiky 2015‒2022 vyhlašovaného Ministerstvem vnitra 

ČR s názvem „Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích“. O projektové žádosti bude 

rozhodnuto v dubnu roku 2019. V případě schválení projektové žádosti by počátek řešení 

projektu nastal 1. července 2019.  

 

V rámci výzkumné oblasti Osobní údaje v archiváliích byl výzkum akcentován zejména na 

analýzy proměn teorie a praxe zpřístupňování dokumentů obsahujících osobní údaje primárně 

vycházejících z legislativních změn souvisejících s nově v platnost vstoupivším evropským 

Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation), známým 

pod zkratkou GDPR. 

 

Výzkumné téma Osobní údaje v archiváliích je prezentováno jak formou odborných a 

popularizačně-odborných studií publikovaných v impaktovaných a recenzovaných 

časopisech, tak i přednáškovou činností. PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D. prezentuje výsledky 

výzkumu v rámci univerzitní výuky na Univerzitě Karlově v Praze na Katedře pomocných 

věd historických a archivního studia archivnictví a na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad 
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Labem na Katedře historie zejména v rámci výuky skeletového předmětu Spisová služba pro 

obor Spisová služba a archivnictví. Oblast zpracování a ochrany osobních údajů je rovněž 

vykládána a prezentována v rámci školení původců realizovaných jednotlivými útvary 

Státního oblastního archivu v Praze. 

 

 

 

Specifikace konkrétních realizovaných výstupů v roce 2018: 

 

- Projektová žádost „Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích“ podaná do 

Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015‒2022 vyhlašovaného 

Ministerstvem vnitra ČR: 

- Projektová žádost v programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015‒2022 (3. 

výzva). 

- Anotace: 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 bude realizováno více 

výstupů v oblasti metodiky a legislativy. 

- Hlavní uchazeč: Státní oblastní archiv v Praze 

- Další uchazeč: Národní archiv 

- Hlavní řešitel: PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D. (Státní oblastní archiv v Praze) 

- Další řešitelé: Mgr. Markéta Munková (Státní oblastní archiv v Praze); PhDr. Karel Koucký 

(Státní oblastní archiv v Praze); Mgr. Karolína Šimůnková (Národní archiv); Mgr. Zbyšek 

Stodůlka (Národní archiv). 

- Období realizace v případě schválení projektu: 1. červenec 2019 – 31. prosinec 2022. 

 

 

- Odborná studie publikovaná v recenzovaném periodiku: Mikuláš Čtvrtník, Právo být 

(ne)zapomenut. Výmazy dějin, inflace historických pramenů, ochrana soukromí, 

vy(zne)užívání dat a prekérní situace archivů v mladém 21. století ‒ podněty k diskusi, 

in: Archivní časopis 68, 2018, č. 3, s. 266–297. 

- Odborná studie publikovaná v recenzovaném periodiku Archivní časopis (druh výstupu:  

JOST) 

- Anotace příspěvku: Jak na rovině nejzákladnějších občanských a demokratických práv 

deklarovaných na ústavní rovině, tak i specificky v oblasti archivnictví vystupuje již dlouhou 

dobu základní napětí mezi dvěma principy: Na jedné straně je to právo na ochranu soukromí, 

privátní sféry, konkrétně vyjádřené rovněž v podobě práva na ochranu osobních údajů a 

omezování jejich zpřístupňování. Na druhé straně vystupuje právo na svobodný přístup k 

informacím, svobodu bádání a obdobně formulovaná práva. Střet mezi těmito dvěma principy 

se v posledních přibližně 20 letech vyostřuje, a to i na rovině rozhodování soudů, českých a 

zejména zahraničních. Studie se zabývá tímto fenoménem a sleduje jeho dopady do 

aktuálního vývoje archivnictví. Analyzován je právní řád na této rovině, v rámci Evropské 

unie zejména v souvislosti s přijetím nového Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

(General Data Protection Regulation). 

- Návaznost na projektový záměr Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích 

předložený ve formě projektové žádosti do Programu bezpečnostního výzkumu MV ČR 

v roce 2018. 
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- Odborný přínos: Detailní výzkum tématu ochrany osobních údajů s primárním akcentem na 

aplikaci v oblasti veřejných archivů. 

 

 

 

3) Popularizační článek: Mikuláš Čtvrtník, GDPR, osobní údaje a soukromý prostor: 

Nestrašme a nebojme se!, in: Neviditelný pes, 29. května 2018, dostupné na webu: 

http://neviditelnypes.lidovky.cz/gdpr-nestrasme-a-nebojme-se-ddo-

/p_ekonomika.aspx?c=A180527_173512_p_ekonomika_wag. 

Druh výsledku: Popularizační článek v internetovém periodiku Neviditelný pes na téma 

ochrany osobních údajů a GDPR. 

Transfer výzkumu do společnosti: Výklad a popularizace tématu ochrany osobních údajů 

nejen v archiváliích. 

 

3. d) Digitalizace a dlouhodobé uchovávání digitálních archiválií a reprodukcí 

V roce 2018 pokračoval SOA v programu digitalizace veřejností využívaných analogových 

archiválií. Plán digitalizace církevních matrik byl splněn, digitalizace tohoto souboru bude 

dokončena v roce 2019. Na vyžádání jednotlivých oddělení archivu byla prováděna 

digitalizace dalších typů archiválií. Na přelomu let 2018 a 2019 došlo k ustavení digitalizační 

komise. K jejím předním úkolům patří implementace metodiky pro vytváření bezpečnostních 

kopií archiválií, která je výstupem projektu bezpečnostního výzkumu realizovaného SOA v 

uplynulých letech. Ke zpřístupňování digitálních kopií archiválií pro veřejnost je využívána 

webová aplikace vyvíjená v archivu. 
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Příloha č. 3  

 

 

 

 

Výstupy z evidence PEvA  
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Příloha č. 4  

Záznamy o kontrolách AKP: 

 

č.   9   Proces  s účastníky svárovské stávky 1870                                       

č. 10   Soudní proces s účastníky tzv. břevnovského sjezdu 1878 

č. 39   Archiv obce Lidice 1924-1941 

č. 40   Ius regale montanorum 14.-15. st.        

č. 79   Tiskové procesy K.H. Borovského v Kutné Hoře 1850-1852 

č. 87   Štencův archiv     

č. 111 Zakládací listina kláštera řeholních augustiniánů v Roudnici nad Labem  

           z 25. května 1333     

č. 112 Kopiář listin kláštera řeholních kanovníků sv. Augustina v Roudnici nad Labem  

           z druhé čtvrtiny 15. století 

č. 113 Lobkovické erbovníky s rukopisem poučení Jana Hasištejnského z Lobkovic synu 

          Jaroslavovi 

č. 114 Zápisníky nejvyššího kancléře Zdeňka Vojtěcha z Lobkovic o agendě dvorské  

           kanceláře a královské rady z let 1600-1606 

č. 115 Revers pánů a rytířů v království českém z 13. listopadu 1620 s vyznáním poslušnosti  

           bavorskému vévodovi Maxmiliánovi jako komisaři císaře Ferdinanda II. 

č. 119 Nejstarší čelákovická městská kniha AM Čelákovice 1366-1557                                                          

č. 120 Liber sentenciarum 1464-1507  - Kniha sentencí městské rady v Kutné Hoře 

č. 121 Liber hereditatum antiquus (1424) 1426-1489 (1501), kniha trhová města Kutná Hora 

č. 122 Privilegia města Čáslavi do r. 1526              

č. 132 Kniha pamětní města Rakovník 1384-1428          

č. 136 Písemná pozůstalost Giacomo Casanova 1758-1798                                                                                   

č. 137 Sbírka zvukových záznamů 1929-1992       

č. 144 Kniha pamětní města Březnice 1454-1630   

 

 

 

 

 

 

 

 

(AKP Čelákovická městská kniha a Ius regale montanorum jsou v současné době 

v konzervační dílně SOA v Praze) 
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