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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 MVČR. V návaznosti na závěry 

generální inventury probíhala běžná úprava 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. 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 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

I. PERSONÁLNÍ A PROSTOROVÉ PODMÍNKY ARCHIVU 

 

 

 

                                                                                                           STAV  K  31. PROSINCI 2017 

 
Druh pracovní činnosti 

 
Systemizovaný stav 

 
Skutečný stav 

1. Řízení (ředitel, vedoucí oddělení, auditor) 21 21/0 20 20/0 

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 43 43/0 

12. Zahraniční styky 0 0 0 0 

Celkem 146 107/39 141 104/37 

 

 

 

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 
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Přehled prostorové kapacity Státního oblastního archivu v Praze 2017 

Organizační složka SOA Praha Využitá kapacita 

v bm 

Volná 

plocha bez 

regálů m2 

Volná 

kapacita 

regálů v bm 

Státní okresní archiv Benešov 3780 0 240 

Státní okresní archiv Beroun 3850 0 450 

Státní okresní archiv Kladno 4801 0 713 

Státní okresní archiv Kolín 4175 0 465 

Státní okresní archiv Kutná Hora 4303 0 1620 

Státní okresní archiv Mělník 4773 0 2900 

Státní okresní archiv Ml. Boleslav 3737 0 417 

Státní okresní archiv Nymburk 4517 0 60 

Státní okresní archiv Praha-

východ 

3464 0 1550 

Státní okresní archiv Praha-západ 3380 0 330 

Státní okresní archiv Příbram 1666 0 0 

Státní okresní archiv Rakovník 4783 0 2270 

SOA v Praze - centrála 34047 0 2500 

CELKEM 81276 0 13515 

 

 

 

Využitá kapacita je včetně knihoven. 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. 
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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 34046,95 13901,78 20145,17 11427,81 

Benešov 3932,42 817,76 3114,66 542,32 

Beroun 3850,38 2625,76 1224,62 2067,50 

Kladno 4752,31 910,09 3842,22 713,01 

Kolín 4175,12 1913,28 2261,84 1247,57 

Kutná Hora 4301,29 955,29 3346,00 947,05 

Mělník 4174,09 1527,67 2646,42 927,26 

Mladá Boleslav 3737,40 1194,70 2542,70 448,38 

Nymburk 4516,96 503,69 4013,27 475,07 

Praha-východ 3463,66 418,38 3045,28 409,72 

Praha-západ 3380,10 921,81 2458,29 918,57 

Příbram 3791,73 194,69 3597,04 194,69 

Rakovník 3457,01 1539,65 1917,36 910,44 

celkem 81579,42 27424,55 54154,87 21229,39 
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III. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

a) Protokoly o výběru archiválií ve skartačním řízení 

 

 
 

 

SOA V PRAZE

Původce
Počet 

protokolů

Množství 

posouzenýc

h dokumentů 

v bm

Množství 

vyřazených 

dokumentů 

v bm

Množství 

vyřazených 

dokumentů 

v %

I.oddělení.

veřejnoprávní původci 46 4 002,66 3 970,12 99,19%

soukromoprávní původci 41 270,63 270,63 100,00%

II.oddělení

veřejnoprávní původci 19 447,42 232,46 51,96%

III.oddělení

veřejnoprávní původci 16 0,00 0,00

soukromoprávní původci 874 0,00 0,00

Benešov

veřejnoprávní původci 39 621,09 607,61 97,83%

soukromoprávní původci 22 173,50 173,50 100,00%

Beroun

veřejnoprávní původci 26 180,00 172,00 95,56%

soukromoprávní původci 23 19,00 19,00 100,00%

Kladno

veřejnoprávní původci 35 743,72 723,01 97,22%

soukromoprávní původci 29 549,66 488,22 88,82%

Kolín

veřejnoprávní původci 41 430,14 348,69 81,06%

soukromoprávní původci 8 102,27 102,03 99,77%

Kutná Hora

veřejnoprávní původci 84 349,95 314,20 89,78%

soukromoprávní původci 12 56,26 55,86 99,29%

Mělník

veřejnoprávní původci 24 142,52 132,70 93,11%

soukromoprávní původci 34 302,02 302,02 100,00%

Mladá Boleslav

soukromoprávní původci 31 754,51 722,57 95,77%

veřejnoprávní původci 53 646,28 646,28 100,00%

CELKEM 1 457 9 791,63 9 280,90 94,78%
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III. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

 

a) Protokoly o výběru archiválií ve skartačním řízení 

 
 

 

SOA V PRAZE strana 2

Původce
Počet 

protokolů

Množství 

posouzenýc

h dokumentů 

v bm

Množství 

vyřazených 

dokumentů 

v bm

Množství 

vyřazených 

dokumentů 

v %

Počet 

správních 

řízení podle 

§ 10 odst. 3

Nymburk

veřejnoprávní původci 27 463,85 421,01 90,76%

soukromoprávní původci 3 222,00 222,00 100,00%

Praha-východ

veřejnoprávní původci 72 844,11 0,00 0,00%

soukromoprávní původci 33 339,47 0,00 0,00%

Praha-západ

veřejnoprávní původci 70 469,25 451,70 96,26%

soukromoprávní původci 20 64,57 64,57 100,00%

Příbram

veřejnoprávní původci 56 835,61 776,64 92,94%

soukromoprávní původci 44 616,86 616,86 100,00%

Rakovník

veřejnoprávní původci 32 370,59 355,61 95,96%

soukromoprávní původci 15 300,21 300,20 100,00%

CELKEM – strana 2 372 4 526,52 3 208,59 70,88% 0

CELKEM 1 829 14 318,15 12 489,49 87,23% 0
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III. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

 

b) Protokoly o výběru archiválií v mimoskartačním řízení 

 
 

 

SOA V PRAZE strana 1

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 3 24,35 2,95 12,11%

soukromoprávní původci 1 0,01 0,00 0,00%

II.oddělení

veřejnoprávní původci 0 0,00 0,00

soukromoprávní původci 0 0,00 0,00

III.oddělení

veřejnoprávní původci 0 0,00 0,00

soukromoprávní původci 2 122 0,00 0,00

Benešov

veřejnoprávní původci 10 2,50 0,00 0,00%

soukromoprávní původci 18 2,55 2,00 78,43%

Beroun

veřejnoprávní původci 15 91,00 71,50 78,57%

soukromoprávní původci 2 382,00 376,00 98,43%

Kladno

veřejnoprávní původci 12 139,99 83,22 59,45%

soukromoprávní původci 2 0,86 0,05 5,81%

Kolín

veřejnoprávní původci 1 0,28 0,00 0,00%

soukromoprávní původci 5 0,02 0,00 0,00%

Kutná Hora

veřejnoprávní původci 1 0,05 0,00 0,00%

soukromoprávní původci 1 0,10 0,10 100,00%

Mělník

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

soukromoprávní původci

CELKEM - strana 1 2 210 683,87 565,52 82,69% 0
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III. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ 

 

b) Protokoly o výběru archiválií v mimoskartačním řízení 

 
 

SOA V PRAZE strana 2

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 3 2,77 0,00 0,00%

soukromoprávní původci 0 0,00 0,00

Nymburk

veřejnoprávní původci 1 0,01 0,01 100,00%

soukromoprávní původci 24 175,19 174,46 99,58%

Praha-východ

veřejnoprávní původci 20 25,17 8,43 33,49%

soukromoprávní původci 6 0,46 0,12 26,09%

Praha-západ

veřejnoprávní původci 0 0,00 0,00

soukromoprávní původci 6 1,63 0,00 0,00%

Příbram

veřejnoprávní původci 1 3,30 0,00 0,00%

soukromoprávní původci 22 1,89 0,29 15,34%

Rakovník

veřejnoprávní původci 0 0,00 0,00

soukromoprávní původci 2 1,13 0,00 0,00%

CELKEM – strana 2 85 211,55 183,31 86,65% 0

CELKEM 2 295 895,42 748,83 83,63% 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, finančních úřadů na území hl. m. Prahy, Hygienické stanice hlavního 

města Prahy, Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Hasičského 

záchranného sboru hlavního města Prahy, celních úřadů, Středočeského inspektorátu České 

školní inspekce, Vysoké školy ekonomická v Praze a dalších původců, jak je uvedeno 

v soupise 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 - Celní úřad pro hl. m. 

Prahu, Probační a mediační služba Středisko Praha, Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje příspěvková organizace, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, 

Krajský úřad Středočeského kraje, Vyšší policejní škola a střední policejní škola MV, Domov 

Sv. Karla Boromejského, Gymnázium Duhovka s.r.o., Soukromá střední umělecká škola 

designu, s.r.o., Akademie múzických umění v Praze, Vysoká škola uměleckoprůmyslová 

v Praze, Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, s.r.o., Anglo-německá obchodní 

akademie, a.s., Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o., Obvodní soud pro Prahu 7, 

Obvodní soud pro Prahu 8, Obvodní soud pro Prahu 2, Krajský soud v Praze, Centrální 

spisovna Městského soudu v Hostivicích. 

Posouzení celé spisové normy, nikoli jen dílčí konzultace: Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje příspěvková organizace, Střední škola knižní kultury, Domov sv. Karla 

Boromejského, Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o., MŠ a ZŠ pro děti s 

kombinovaným postižením PINK CROCODILE SCHOOL, o.p.s., Škoda Auto Vysoká škola. 

 

 

 

II. oddělení 

V roce 2017 proběhla jedna archivní dohlídka spojená s výběrem archiválií u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj. 

Byla dokončena akce soupisu matrik, průběžná aktualizace kmenových listů a 

evidence prvopisů živých matrik a matričních indexů vedených do roku 1949 a uložených na 

matričních úřadech Středočeského kraje podle aktuálních soupisů poskytnutých matričními 

úřady po jejich zpracování, opravě a porovnání se seznamy původními, případně se 

skutečným stavem ověřeným na matričních úřadech.  

Pokračovala příprava stěhování a budoucího uložení tzv. nových pozemkových knih 

(depozitum Krajského úřadu pro hlavní město Prahu, 364 bm), v souvislosti s tím byla 

dokončena celková revize depozita – vypracování podrobného soupisu všech knih, kontrola 

počtu svazků, metráže, srovnání s předávacími protokoly. 
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III. oddělení  

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

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

služeb, s.p., Palivový kombinát Ústí, státní podnik, VVÚ dřevařský. 

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., SAZKA a.s., Škoda Auto a.s., Kavalierglass, a.s., RWE Transgas a.s., Metrostav a.s., 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Vodafone Czech republik, a.s., České 

aerolinie a.s., EUROVIA CS, a.s., Allianz pojišťovna, a.s., CPI Services, a.s., Kooperativa 

pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, SKLÁRNY KAVALIER, a.s., ČEPRO, a.s. 

Metodické návštěvy a konzultace, stanoviska k udělení koncese (1 stanovisko) 

probíhaly i s komerčními spisovnami: Systematic Services s.r.o., SysTematic a.s., EVROFIN 

Int. spol. s r.o., Iron Mountain Česká republika s.r.o., ALCZ Logistic s.r.o., REISSWOLF 

likvidace dokumentů a dat, s.r.o., Středočeská spisovna, s.r.o., Kučera-MOTS, Archipo s.r.o., 

Handicap-VDI, ROZVAHA 2003, s.r.o. 

Metodické návštěvy a jednání s veřejnoprávními i soukromoprávními původci byly 

v roce 2017 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 1 kladné stanovisko k udělení 

koncese.  

Spisové řády projednány pro 6 původců  – Česká pošta, s.p., Státní tiskárna cenin s.p., 

PRAGOPROJEKT a.s., Škoda Auto, a.s., Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p., 

Vodafone Czech Republik, a.s.,  

Počet skartačních návrhů oproti roku 2016 klesl o třetinu. Soukromoprávní původci 

však stále využívají možnost danou zákonem 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 v roce 

2017 oproti roku 2016 o 400 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 996 protokolů o výběru archiválií ve 

skartačním řízení. Pouze I. a II. oddělení posoudilo  4720,71 bm písemností a vyřadilo 

4443,21 bm písemností ve skartačním řízení. V mimoskartačním řízení bylo vyhotoveno 2126 

protokolů.  Trochu odlišná situace je v oddělení fondů hospodářských subjektů, které vyřazuje 
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ve skartačním řízení na žádost soukromoprávních původců 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 833 protokolů 

o výběru archiválií ve skartačním řízení, posouzeno bylo 9597,44 bm dokumentů, vyřazeno 

8046,28 bm dokumentů. Mimo skartační řízení bylo vydáno 169 protokolů, posouzeno 748,83 

bm dokumentů a vyřazeno 745,88 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 Beroun přírůstek do fotosbírky – stovky 

negativů fotografií Karla Proška st. z oblasti Berounska z let 1939-1943. Zdaleka největším 

a také historicky nejcennějším je 6,02 bm z podnikové spisovny strojírny Buzuluk, a.s., 

Komárov včetně množství fotografií, reklamních materiálů, map apod. 

Nové přírůstky výrazně přispívají k rozšíření badatelských aktivit odborníků 

zabývajících se zejména regionální historií.  
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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 

1. Kontrolovaná osoba:  

Městská část Praha 10 

Vršovická 68, 101 38  Praha 10  

Předmět kontroly:  

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

a o změně některých zákonů předmětem kontroly: 

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

archivnictví 

- ukládání dokumentů – podle ustanovení § 68 zákona o archivnictví 

Kontrolní zjištění: 

Byly dohledány veškeré dokumenty žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím. Dále se ve spisovně MČ Praha 10 nachází další dokumentace ke KD 

Eden z let 1992 – 2000, jedná se o personální spisy – osobní spisy, mzdové listy se skartačním 

znakem a lhůtou S 45, jsou zde uloženy také materiály týkající se účetní agendy – 

korespondence, smlouvy, faktury, účetní doklady, bankovní výpisy rovněž z let 1992 – 2000 

se skartačním znakem a lhůtou S10.  

Kontrola evidenčních údajů o dokumentech včetně vlastních dokumentů uložených v systému 

v elektronické podobě proběhla na vybraném vzorku dokumentů bez zjištěných nedostatků. 

Dokumentům jsou v ESSS přiřazována čísla jednací, která tvoří jednu číselnou řadu pro celý 

úřad, jsou uváděny spisové a skartační znaky a lhůty, čísla ukládacích jednotek, vyplňován 

název – věc, datum vzetí do evidence, datum vyřízení a datum uložení do spisovny, rok 

vyřazení. Transakční protokoly uvedených dokumentů dokládající jejich pohyb byly bez 

problémů zobrazeny. 

Kontrolující konstatovali, že na základě kontroly vybraných dokumentů a namátkového 

prověření evidence v ESSS, povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií podle 

ustanovení § 3 odst. 1 a ustanovení § 68 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých pozdějších předpisů, kontrolovaná osoba splňuje. 

 

2. Kontrolovaná osoba: 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 

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

a o změně některých zákonů předmětem kontroly: 

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

archivnictví  

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

archivnictví  

- ukládání dokumentů – podle ustanovení § 68 zákona o archivnictví 

Kontrolní zjištění: 

Shrnutí hlavních nedostatků vyplývajících z kontrolních zjištění: 

1. Část dokumentů úřední povahy není evidována v systému spisové služby ESPS 

(elektronický systém spisové služby). Konkrétně byl tento nedostatek zjištěn vedle dalších u 

následujících dokumentů: výroční zprávy VŠE; grantové projekty (spisový znak 10.2); 

dokumenty kolegia děkana Fakulty financí a účetnictví (spisový znak 27.2); zápisy 

Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví; vyhlášky děkana Fakulty financí a 

účetnictví; opatření děkana Fakulty financí a účetnictví a množství dalších skupin dokumentů 

popsaných v rámci kontrolních zjištění. 

2. Část dokumentů není označována spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními 

lhůtami. Konkrétně byl tento nedostatek zjištěn vedle dalších u následujících dokumentů: 

výroční zprávy VŠE z let 1999 – 2015; opatření děkana Fakulty financí a účetnictví; 

dokumenty státních zkoušek Katedry veřejných financí Fakulty financí a účetnictví a 

množství dalších skupin dokumentů popsaných v rámci kontrolních zjištění. 

3. Některé dokumenty nebyly ze strany VŠE vůbec dohledány a lze je tedy považovat za 

neuchované. Konkrétně byl tento nedostatek zjištěn vedle dalších u následujících dokumentů: 

ID 267866144 – název dokumentu byl „Výzva k podání nabídky“ ze dne 2.4.2015; dokument 

č. 252/9200/16 jako iniciační dokument dokumentu č.j. 4071/9200-2016; zápisy 

Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví starší roku 2006; vyhlášky děkana Fakulty 

financí a účetnictví starší roku 2006; dokumenty Akademického senátu Fakulty 

podnikohospodářské starší roku 2014; část zápisů Akademického senátu z období let 2000 – 

2014 Fakulty informatiky a statistiky; dokumenty spisového znaku 40.6.1.1. „Věda a 

vědecko-výzkumná činnost – GAČR nepřijaté“ z Centrální spisovny VŠE z let 2005 – 2007 a 

některé další skupiny dokumentů popsané v rámci kontrolních zjištění. 

4. Část dokumentů není uchována v originální podobě, pouze v kopiích. Konkrétně byl tento 

nedostatek zjištěn vedle dalších u následujících dokumentů: dokumenty kolegia děkana 

fakulty podnikohospodářské; vyhlášky a statuty Fakulty mezinárodních vztahů; spisy studentů 

doktorského studia Fakulty mezinárodních vztahů do září roku 2016; porady a kolegia děkana 

Fakulty informatiky a statistiky a množství dalších skupin dokumentů popsaných v rámci 

kontrolních zjištění. 

5. U části dokumentů není vedena evidence zapůjčování dokumentů mimo příruční 

registraturu. Konkrétně byl tento nedostatek zjištěn u následujících dokumentů: dokument č.j. 

252/9200/16 sekretariátu kvestora; dokumenty části kontrolovaných pracovišť Fakulty 

mezinárodních vztahů. 

6. U některých místností centrální spisovny byly shledány neodpovídající podmínky pro 

fyzické uložení dokumentů. Jedná se o: 1) Prostory centrální spisovny v areálu VŠE v Praze 

3. Prostorami spisovny vede potrubí a je zde umístěno funkční umyvadlo. VŠE dodala čestné 
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prohlášení o tom, že potrubí je nefunkční a bude v průběhu tohoto, nejpozději příštího roku 

odstraněno; 2) Jedna z místností depozitáře se sídlem na Točné, v níž byly dokumenty 

napadeny plísní . 

V případě bodu (1) dodala VŠE čestné prohlášení o tom, že nedostatky odstraní. 

 

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

pokuta za přestupek ve výši 30.000,- Kč. 

 

3. Kontrolovaná osoba:   

Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč, 

Školská 262, 273 45 Hřebeč 

Předmět kontroly:  

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

a o změně některých zákonů předmětem kontroly: 

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

archivnictví 

- zásady vedení spisové služby podle ustanovení § § 66 a 68 zákona o archivnictví.  

Kontrolní zjištění: 

- Na základě § 66 odst. 1 a 2 zákona o archivnictví byl kontrolující skupině předložen Spisový 

řád a spisový a skartační plán původce z roku 2005, který je jako část 42 součástí 

Organizačního řádu školy. Kontrolovaná osoba ve smyslu §66 odst. 1 a 2 zákona 

o archivnictví splňuje podmínky stanovené zákonem. 

- Na základě § 66 odst. 3 zákona o archivnictví bylo kontrolující skupinou zjištěno, že 

kontrolovaná osoba neoznačuje své dokumenty spisovými a skartačními znaky a lhůtami 

podle spisového a skartačního plánu původce a tím nesplňuje podmínky stanovené zákonem. 

- Na základě §68 odst. 1 bylo kontrolující skupinou zjištěno, že kontrolovaná osoba ve smyslu 

zákona o archivnictví splňuje podmínky stanovené zákonem. 

- Na základě § 68 odst. 4 zákona o archivnictví bylo kontrolující skupinou zjištěno, že 

kontrolovaná osoba dostatečně nezabezpečila prostor spisovny proti vlivu fyzikálních jevů 

a tím nesplňuje podmínky stanovené zákonem. 

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

pokuta za přestupek ve výši 30.000,- Kč. 

 

 

Z kontroly provedené v roce 2016 vznikl podnět k zahájení správního řízení s Obvodním 

soudem pro Prahu 7. V roce 2017 by s Obvodním soudem pro Prahu 7 zahájeno správní 

řízení a byla pravomocně udělena pokuta za přestupek ve výši 20.000,- Kč. 

 

II. oddělení  

Kontrolovaná osoba:  

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav  

Předmět kontroly:  

http://www.soapraha.cz/documents/praha/20100826134358-II_-_oddeleni.pdf
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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“), bylo 

předmětem této kontroly dodržování následujících zákonných povinností: 

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

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: 

Vedení spisové služby a následné ukládání dokumentů v registratuře úřadu až po pravidelná 

skartační řízení je naprosto bez závad. 

 

Kontrolovaná osoba:  

Státní pokladna, Centrum sdílených služeb, s. p. 

Předmět kontroly:  

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“), bylo 

předmětem této kontroly dodržování následujících zákonných povinností: 

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

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: 

Kontrolovaný subjekt vede vlastní spisovou službu necelé dva roky a z těchto důvodů zatím 

nemohl proběhnout výběr archiválií v řádném skartačním řízení. Vzhledem k bezpečnostním 

opatřením nebyla ve spisovně instituce pořizována žádná fotodokumentace. 

Spisová služba je vedena v elektronické podobě. Systém plně zajišťuje evidenci a manipulaci 

s dokumenty a spisy v celém jejich životním cyklu. Celé řešení je rozděleno do několika 

modulů. Šetřením bylo zjištěno, že úřad řádně eviduje všechny dokumenty doručené jak 

v analogové, tak v digitální podobě. Oběh dokumentů v rámci úřadu je v naprostém pořádku 

a dokumenty jsou řádně vyřizovány. 

Kontrolovaný subjekt předložil řádně zpracovaný spisový řád se spisovým plánem 

a skartačním plánem, který je evidován pod evidenčním číslem Ř 28/2016.  

Spisovna úřadu a fyzické uložení dokumentů zcela odpovídá nárokům stanoveným zákonem a 

příslušnou vyhláškou. Spisovna je uzavřena. Ve spisovně však zatím nejsou uloženy téměř 

žádné spisy podniku, jelikož jsou tyto stále uloženy u jednotlivých referentů, ačkoliv spisový 

řád stanoví ukládání všech již vyřízených analogových spisů do centrální spisovny každý 1 

pracovní den v kalendářním čtvrtletí. Doporučuje se striktně dodržovat všemi zaměstnanci 

všechny termíny stanovené spisovým řádem. Pokud by některá ustanovení nevyhovovala, je 

potřeba spisový řád novelizovat, aby odpovídal praxi oběhu dokumentů původce a jejich 

ukládání do centrální spisovny. V centrální spisovně jsou uloženy rovněž dokumenty 

z předchozí činnosti Státní tiskárny cenin, které nejsou nijak evidovány. Je nutné zaujmout 

k těmto dokumentům stanovisko a posoudit jejich potřebnost pro další činnost podniku, buď 
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je zaevidovat či předložit územně a věcně příslušnému veřejnému archivu k výběru archiválií 

mimo skartační řízení. 

V rámci vyřizování dokumentů bylo shledáno, že není dostatečně využíván elektronický 

podpis. Jsou dodržovány veškeré lhůty i formální náležitosti dokumentů. Náhodně vytipované 

dokumenty dle evidence byly kontrolnímu orgánu příslušnými zaměstnanci vyhledány a 

předloženy. Je nutné pro tvorbu dokumentů v digitální podobě a jejich autorizaci využívat 

kvalifikovaného elektronického podpisu. Dokumenty v digitální podobě řádně zpracovávat v 

dostupném ESSS, včetně výpravy odpovědi do DS. 

Veškeré účetní záležitosti zpracovává pro kontrolovaný subjekt třetí strana, jíž jsou rovněž 

předávány všechny účetní dokumenty. Tyto dokumenty tak nemohly být kontrolnímu orgánu 

ke kontrole předloženy. Konstatuje se, že i za tyto dokumenty nese plnou zodpovědnost vůči 

kontrolním orgánům kontrolovaný subjekt. 

Byla zkontrolována evidence razítek, včetně odepisování a likvidace razítek antikvovaných. 

Bez závad. 

Kontrolní orgán konstatuje, že vedení spisové služby nese aspekty nově vzniklého podniku se 

všemi problémy, které řádné nastavení vedení spisové služby, oběhu dokumentů a jejich 

ukládání ve spisovně (činnost spisovny obecně) nese. Doporučuje se hlubší metodická 

spolupráce s územně a věcně příslušným veřejným archivem na doladění výše zmíněných 

aspektů náležitého úřadování a cizelaci vnitřních organizačních předpisů, tj. zejména 

spisového řádu a spisového a skartačního plánu.  

 

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

 

 

 

III. oddělení  

Kontrolovaná osoba:  

Obec Křížkový Újezdec, plánovaná kontrola 

Předmět kontroly: 

- na základě 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“), bylo předmětem kontroly dodržování následujících zákonných povinností: 

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

o archivnictví 

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

- zásady vedení spisové služby – spisový řád a ukládání dokumentů podle ustanovení §§ 66 a 

68 zákona o archivnictví 

Kontrolní zjištění: 

- kontrolovaná osoba, jako veřejnoprávní původce, nevede evidenci dokumentů (nevede 

spisovou službu), nemá spisový řád se spisovým a skartačním plánem, nevyřazuje 

dokumenty, u kterých proběhly skartační lhůty. Proto nepředává do příslušného archivu, 

kterým je SOkA Praha – východ, dokumenty vybrané za archiválie 

- byl stanoven termín pro podání zprávy o odstranění nedostatků do 31.12.2018 

- sankce nebyly stanoveny 

http://www.soapraha.cz/documents/praha/20160105092344-III_-_oddeleni.pdf
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Žádný návrh na správní řízení nebyl prostřednictvím III. oddělení podán. 

 

SOkA Benešov 

Kontroly na úseku archivnictví u územně samosprávných celků 

Archiv provedl kontrolu u jednoho subjektu a to u Města Votice (kontrola provedena na udání 

občana), podílel se na kontrole u Obce Senohraby (bude součástí výkazu SOkA Praha-

východ). Plánovaná kontrola u Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj nebyla 

provedena.  

 

Kontrolovaná osoba:  

Město Votice  

Předmět kontroly: 

Předmět kontroly: dodržování ustanovení zákona č. 499/2004 Sb. v platném znění a právních 

předpisů k jeho provádění, konkrétně povinnost uchovávat dokumenty a umožnit jejich výběr 

(§ 3, odst. 1 - 4), provádění výběru archiválií ve skartačním a mimoskartačním řízení (§§ 5 – 

12) a zásady vedení spisové služby (§§ 63 – 69a). 

Kontrolní zjištění: 

Nedostatky zjištěné kontrolou: nedůsledné vyplňování povinných údajů v sestavě podacího 

deníku (§ 10 odst. 1, písm. d) a h) vyhlášky č. 259/2012 Sb.), nepřidělení spisového znaku a 

skartačního režimu dokumentu při jeho vyřízení (§ 14, odst. 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb.), 

neúplné vyplňování náležitých položek na doručeném dokumentu (§ 16 odst. 2 písm. b) 

vyhlášky č. 259/2012 Sb.). 

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

BN/1361/2017/3. 

Nebyly uvaleny sankce. 

Žádný návrh na správní řízení nebyl prostřednictvím SOkA Benešov podán. 

 

SOkA Beroun 

Kontrolovaná osoba:  

Město Lysá nad Labem 

Plánovaná kontrola provedena: 2. 5. 2017.  

Předmět kontroly: 

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

provádění, konkrétně povinnost uchovávat dokumenty a umožnit jejich výběr (§ 3, odst. 1 - 

4), provádění výběru archiválií ve skartačním a mimoskartačním řízení (§§ 5 – 12) a zásady 

vedení spisové služby (§§ 63 – 69a). 

Kontrolní zjištění: 

 

Během ní byly zjištěny jen drobné nedostatky ve vybavení spisovny hasicími přístroji a 

odstíněním slunečního záření. Nedostatky odstraněny v termínu. 

 

Kontrolovaná osoba:  

 

Základní škola a Mateřská škola Zaječov 
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Předmět kontroly: 

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

provádění, konkrétně povinnost uchovávat dokumenty a umožnit jejich výběr (§ 3, odst. 1 - 

4), provádění výběru archiválií ve skartačním a mimoskartačním řízení (§§ 5 – 12) a zásady 

vedení spisové služby (§§ 63 – 69a). 

Kontrolní zjištění: 

Neplánovaná kontrola provedena 3. 10. 2017 na základě hrubých nedostatků zjištěných 

během archivní prohlídky v květnu t. r. Ty spočívaly především v naprostém chaosu ve 

spisovně. Původci byl dán termín do podzimu s tím, že ověření nápravy provedeme ve formě 

kontroly. Během ní zjištěno, že spisovna byla vzorně utříděna a všechny dokumenty 

označeny. Chybělo pouze podací razítko (náprava učiněna). 

 

V roce 2017 bylo zahájeno správní řízení s Městem Žebrák na základě oznámení odboru 

veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ve věci neoznačení jednoho 

dokumentu (stížnosti) číslem jednacím. Ve správním řízení byla pravomocně uložena 

pokuta za přestupek ve výši 1.000,- Kč. 

 

SOkA Kladno 

V roce 2017 byly realizovány dvě kompletní kontroly dodržování povinností na úseku 

archivnictví a spisové služby, konkrétně u Obce Lubná, Lubná 48, 270 36 Lubná, a 

Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje a z r. 2016 byla dokončena kontrola u 

Okresního státního zastupitelství Kladno.  

Kontrolovaná osoba:  

Obec Lubná, Lubná 48, 270 36 Lubná 

Předmět kontroly: 

Kontrola byla zahájena dnem doručení Oznámení o zahájení kontroly, tedy dne 11. 5. 2017. 

Kontrola formou místního šetření byla provedena 12. 6. 2017 v prostorách kontrolované 

osoby na adrese Lubná 48. Protokol o kontrole byl vyhotoven dne 27. 6. 2017.  

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 (na úřední 

desce nejsou zveřejňovány povinné informace o podmínkách přijímání dokumentů v plném 

rozsahu, kontrolovaná osoba nevykonává důsledně konverzi dokumentů, prokazatelně nejsou 

evidovány všechny úřední dokumenty, ve spisovém řádu není uveden kompletní výčet reálně 

používaných samostatných evidenčních pomůcek v požadovaném členění, dokumenty přijaté 

a vytvořené vlastní činností se evidují odděleně, kontrolovaná osoba nevede o dokumentech v 

základní evidenční pomůcce údaje v požadovaném rozsahu, není stanovena struktura 

evidenčních čísel ze samostatných evidencí dokumentů ve spisovém řádu, podoba 
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vyhotovených dokumentů v elektronické podobě kontrolované osoby neodpovídá 

požadavkům vyhlášky, dokumenty nejsou označovány spisovými znaky, skartačními znaky a 

skartačními lhůtami podle spisového a skartačního plánu, kontrolovaná osoba nevede evidenci 

uložených dokumentů a spisů ve spisovně, není stanoven postup při provádění spisové 

rozluky ve spisovém řádu).  

Původce měl dodat písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných 

kontrolou do 30. 11. 2017 a tak i učinil. 

Kontrolovaná osoba:  

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno  

Kontrola byla zahájena dnem doručení Oznámení o zahájení kontroly, tedy dne 10. 5. 2017. 

Kontrola formou místního šetření byla provedena 6. 6. 2017 v prostorách kontrolované osoby 

na adrese Vančurova 1544, Kladno a následně i 7. 6. 2017 ve spisovně kontrolované osoby na 

adrese Vojtěšská 687, Kutná Hora.  

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 (kontrolovaná 

osoba na své úřední desce nezveřejňuje v plném rozsahu povinné informace o podmínkách 

přijímání dokumentů, není důsledně vykonávaná konverze dokumentů, ve spisovém řádu není 

uveden výčet reálně používaných samostatných evidenčních pomůcek v požadovaném 

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

rozsahu, k označování dokumentů je používáno číslo jednací v nedostatečném tvaru, ve 

spisovém řádu není stanovena struktura evidenčních čísel ze samostatných evidencí 

dokumentů ve spisovém řádu, podoba vyhotovených dokumentů v elektronické formě 

neodpovídá požadavkům vyhlášky, vyřízené dokumenty nejsou ve spisovně ukládány podle 

věcných skupin a spisových znaků způsobem stanoveným ve spisovém a skartačním plánu).  

Původce měl dodat písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných 

kontrolou do 30. 11. 2017 a tak i učinil. 

V roce 2017 bylo zahájeno správní řízení s Masarykovou jubilejní Základní školou 

Hřebeč. Důvodem bylo neuchování dokumentů, konkrétně kroniky školy z let 1990-2010 

a třídních výkazů, resp. katalogových listů žáků z let 1966-2013. Ve správním řízení byla 

pravomocně uložena pokuta za přestupek ve výši 30.000,- Kč. 

 

SOkA Kolín 

V roce 2017 provedeny 2 kontroly: 

Kontrolovaná osoba:  
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Městys Suchdol (ukončena) 

Předmět kontroly:  

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

uchovat dokumenty a umožnit výběr archiválií), §§ 7 – 10 (výběr archiválií ve skartačním 

řízení), § 63, odst. 1 a 3 (výkon spisové služby) 

Kontrolní zjištění: 

Nedostatky zjištěné kontrolou: nezaslání spisového řádu na vědomí archivu (porušení § 66, 

odst. 2 zákona), dokumenty ve spisovně nejsou označovány a ukládány podle spisového plánu 

(§ 68 odst. 1 zákona).  

Dále zjištěny drobné nedostatky v evidenci a ukládání dokumentů: podací razítko nemá 

všechny povinné části (§3, odst. 3 vyhlášky), spisový řád neuvádí výčet samostatných 

evidencí (§ 8, odst. 4 vyhlášky), neuvádí způsob tvorby čísla jednacího (§ 11 odst. 1 a 2 

vyhlášky) a tvorby spisu (§ 12, odst. 3 vyhlášky), není vedena evidence dokumentů uložených 

ve spisovně (§ 19, odst. 3 a 4 vyhlášky).  

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

KO/4135/2017. Nebyly uvaleny sankce, obec spolupracuje na nápravě nedostatků se SOkA 

Kutná Hora.  

Kontrolovaná osoba:  

Obec Velký Osek - kontrola zahájena 7. 12. 2017, k 31. 12. 2017 nebyla ukončena.  

Předmět kontroly:  

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

uchovat dokumenty a umožnit výběr archiválií), §§ 7 – 10 (výběr archiválií ve skartačním 

řízení), § 63, odst. 1 a 3 (výkon spisové služby) 

 

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

 

SOkA Kutná Hora 

Archiv provedl státní kontrolu u jednoho plánovaného subjektu, a to u Základní školy 

Stříbrná Skalice (okr. Kolín). Dále byla provedena neplánovaná kontrola u úřadu Obce 

Okřesaneč (okr. Kutná Hora), a to na základě výzvy ze strany Ministerstva vnitra ČR. 

U zjištěných nedostatků byly určeny lhůta k jejich odstranění. 

Kontrolovaná osoba:  

Obec Okřesaneč 

Předmět kontroly:  

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

uchovat dokumenty a umožnit výběr archiválií), §§ 7 – 10 (výběr archiválií ve skartačním 

řízení), § 63, odst. 1 a 3 (výkon spisové služby) 

Místní šetření provedeno 30. 11. 2017, protokol čj. SOAA-KH/5373/2017/4 vypracován dne 

4. 1. 2018. 

Kontrolní zjištění: 

V prostorách kontrolované osoby byly zjištěny dokumenty s uplynulou skartační lhůtou, které 

nadále nejsou potřebné pro činnost původce (§ 7, odst. 3), a které dosud nebyly v rozporu 

s tímto ustanovením zařazeny do skartačního řízení 
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 Podací razítko kontrolované osoby neobsahuje následující náležitosti uvedené v § 7 vyhlášky 

č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění: počet listů 

dokumentu, počet a druh příloh a jejich listů (§ 7, odst. 5, písm. d-f). 

 Přijaté elektronické dokumenty nejsou převáděny do listinné formy s využitím autorizované 

konverze dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, v platném znění, ani podle § 69a zákona o archivnictví - podle § 6 odst. 

1 vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby v platném znění. 

 Kontrolovaná osoba v úplnosti neeviduje dokumenty v podacím deníku v rozporu s § 64 odst. 

3 zákona o archivnictví a § 10 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu 

spisové služby v platném znění. 

Kontrolovaná osoba podle § 65 odst. 3 neoznačuje některé dokumenty vyvěšené na úřední 

desce datem vyvěšení a sejmutí, nevytváří jejich stejnopisy a neukládá je do spisu 

 Kontrolovaná osoba podle § 66 odst. 1-2 zákona o archivnictví nevydala spisový řád, jehož 

přílohou má být spisový a skartační plán. 

Dokumenty kontrolované osoby nejsou označeny spisovými znaky, skartačními znaky ani 

skartačními lhůtami (§ 66 odst. 3 zákona o archivnictví). 

Lhůta k odstranění nedostatků a podání písemné zprávy: 28. 2. 2018 

Následná kontrola: nebyla provedena. 

  

Kontrolovaná osoba:  

Základní školy Stříbrná Skalice 

Předmět kontroly:  

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

uchovat dokumenty a umožnit výběr archiválií), §§ 7 – 10 (výběr archiválií ve skartačním 

řízení), § 63, odst. 1 a 3 (výkon spisové služby) 

Kontrolní zjištění:  

V prostorách kontrolované osoby byly zjištěny nevyřazené dokumenty s uplynulými 

skartačními lhůtami, které nadále nejsou potřebné pro činnost původce, a které nebyly v 

rozporu s tímto ustanovením zařazeny do skartačního řízení - § 7, odst. 3 zákona o 

archivnictví 

 Kontrolovaná osoba nevede evidenci dokumentů v plném rozsahu podle § 64 odst. 3 zákona 

o archivnictví a podle § 10 vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby 

v platném znění. Zejména nejsou evidovány elektronické dokumenty doručené 

prostřednictvím datové schránky. Dále nejsou v podacím deníku vyplňovány všechny 

požadované údaje (údaje o počtu listů a příloh dokumentu, označení osoby pověřené 

vyřízením, způsob vyřízení, adresát vyřízení, datum odeslání, počet listů a příloh vyřízení, 

spisový znak, skartační znak a skartační lhůta). Část uvedených nedostatků souvisí se 

skutečností, že v podacím deníku nejsou evidovány odeslané dokumenty, pro které je chybně 

vedena oddělená evidence odeslané pošty. 

 Ve spisovém řádu není citována platná legislativa, zejména vyhláška č. 259/2012 Sb. o 

podrobnostech výkonu spisové služby v platném znění. 

Kontrolované osobě byla určena lhůta k odstranění nedostatků a podání písemné zprávy 

28.2.2018; nebyla dána pokuta ani zahájeno správní řízení. 

Následná kontrola: nebyla provedena. 

 

Žádný návrh na zahájení správního řízení nebyl prostřednictvím SOkA Kutná Hora podán. 
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SOkA Mělník 

Kontrolovaná osoba:  

Obecní úřad Klášter Hradiště nad Jizerou 

Předmět kontroly: 

Kontrola byla zaměřena na: 

- 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. 

 

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  na zahájení správního řízení nebyl podán. 

 

SOkA Mladá Boleslav 

Kontrola u plánovaného subjektu Psychiatrická nemocnice Kosmonosy byla z personálních 

důvodů (na straně kontrolovaného) přesunuta na začátek roku 2018. Plánovanou kontrolu 

spisové služby na OÚ Klášter Hradiště nad Jizerou vykonal SOkA Mělník.  

 

Žádný návrh na zahájení správního řízení nebyl prostřednictvím SOkA Mladá Boleslav 

podán. 

 

SOkA Nymburk  

Archiv provedl jednu plánovanou kontrolu. 

 

Kontrolovaná osoba:  

Městský úřad Liběchov 

Rumburská 53, 277 21 Liběchov viz protokol č. j. SOAA-NB/954/2017/3.  
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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: nedohledání konkrétního dokumentu (porušení § 3, odst. 1, 

písmeno f) zákona), neprovádění skartačního řízení (porušení § 3, odst. 1 zákona), 

kontrolovaná osoba se neřídí vlastním spisovým řádem, implementovaný skartační plán 

neodpovídá skartačnímu plánu z platného spisového řádu (§10, odst.1, písmeno i) Zákona), u 

příchozích datových zpráv chybí údaj o počtu listů a počtu listů příloh (§ 3, odst. 3, písmeno 

d-f) Vyhlášky. Chybí záznam o způsobu vyřízení spisů (§ 14, odst. 1-3) Vyhlášky. 

Dokumenty ve spisovně nejsou uloženy dle věcných skupina spisových znaků (§ 19, odst. 1) 

Vyhlášky). 

Spisovna není vybavena hasicím přístrojem a nemá vyhotovenou požární dokumentaci (§ 68, 

odst. 4, písmeno b) Zákona). 

Není vedena evidence spisů ve spisovně a jejich výpůjček (§ 19, odst. 4) Vyhlášky). 

 

Zpráva o odstranění nedostatků byla podána včas, je evidována pod čj. SOAA-NB/954/2017/4 

ze dne 29. 6. 2017. Nedostatky byly odstraněny. 

Nebyly uvaleny sankce 

Kontrola byla dokončena v r. 2017.  

 

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

 

SOkA Praha-východ 

V r. 2017 byly provedeny a ukončeny jedna plánovaná kontrola (Město Jesenice) a jedna 

neplánovaná kontrola (Obec Senohraby).  

Kontrolovaná osoba: 

Město Jesenice, okres Praha-západ 

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 

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

Kontrolní zjištění: 

Výkon spisové služby se neřídí ustanoveními platného spisového řádu, který musí být 

doplněn o článek o tvorbě spisu a spisové značky, používání jednoznačného identidikátoru; 

nepředložen typový spis ESSL;  

Neuvádí v podacím razítku všechny náležitosti; neopatřuje doručené i vytvořené digitální i 

analogové dokumenty jednoznačným identifikátorem z ESSL.  

Neuvádí do podacího deníku vždy všechny údaje. 

Nepřiděluje dokumentům nejpozději při jejich vyřízení spisový znak a skartační režim. 
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3.6) po vyhotovování dokumentů neuvádí počet listů vyhotoveného dokumentu v listinné 

podobě, ani počet příloh dokumentu v listinné podobě a počet listů příloh dokumentu 

v listinné podobě. 

Nevede správně evidenci razítek (chybí: možnost záznamu o ztrátě razítka); nevede evidenci 

kvalifikovaných certifikátů.  

Ukládání dokumentů: neukládá vyřízené dokumenty do spisovny podle spisových znaků 

způsobem stanoveným ve spisovém řádu; nevede evidenci dokumentů uložených ve spisovně; 

nevede evidenci o zapůjčování a nahlížení do dokumentů; ukládá spisy a dokumenty 

v místnosti centrální spisovny určeného původce, kterou vede topenářské potrubí s vodou.  

Písemná zpráva o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou (obdržena 

16.listopadu 2017). 

Kontrolovaná osoba: 

Obec  Senohraby 

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: 

Skartační řízení neprobíhá v pravidelných intervalech. 

Výkon spisové služby se neřídí ustanoveními platného spisového řádu;  

Neuvádí v podacím razítku všechny náležitosti; nepřevádí všechny doručené dokumenty 

v elektronické podobě do analogové (listinné) podoby;  

Nevede podací deník v listinné podobě; neuvádí do podacího deníku vždy všechny údaje; 

neuvádí při ukončování podacího deníku datum jeho ukončení; neoznačuje vyřízené 

dokumenty správnou skladbou čísla jednacího;  nepřiděluje dokumentům nejpozději při jejich 

vyřízení spisový znak a skartační režim.  

Po vyhotovování dokumentů neuvádí počet listů vyhotoveného dokumentu v listinné podobě, 

ani počet příloh dokumentu v listinné podobě a počet listů příloh dokumentu v listinné 

podobě. 

Nepoužívá k podepisování digitálních dokumentů odesílaných datovou schránkou uznávaný 

elektronický podpis; nevede správně evidenci razítek (chybí: jméno, příjmení a občas i funkce 

osoby, která úřední razítko převzala a užívá, podpis přebírající fyzické osoby); nevede 

evidenci kvalifikovaných certifikátů.  

Ukládání dokumentů: neukládá vyřízené dokumenty do spisovny podle spisových znaků 

způsobem stanoveným ve spisovém řádu; nevede evidenci dokumentů uložených ve spisovně; 

nevede evidenci o zapůjčování a nahlížení do dokumentů a spisů.  

Zpráva o odstranění a prevenci nedostatků (obdržena 27. 9. 2017):  

 

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

 

SOkA Praha-západ 
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Kontrolovaná osoba: 

Komárov  

 

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: 

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, podací razítko 

neobsahuje všechny náležitosti dle § 7 odst. 5 vyhlášky o spisové službě, uzavřené spisy a 

vyřízené dokumenty nejsou ve spisovně označeny spisovými znaky, ani skartačními znaky a 

lhůtami. Původce vyzván k odstranění nedostatků a podání zprávy do 31. 10. 2017. Všechny 

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

řízení ve věci si převzal SOkA Beroun. 

Termín pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků: 31. 10. 2017 

Zpráva o odstranění nedostatků doručena archivu: předáno k řešení SOkA Beroun 

 

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

 

SOkA Příbram 

Archiv provedl v roce 2017 dvě kontroly. 

 

Kontrolovaná osoba: 

Město Pyšely  

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 v §63 až 69 - Spisový a skartační řád nebyl v souladu se skutečností. 

Dílčí nedostatky byly ve vedení podacího deníku. Byla požadována písemná zpráva o 

odstranění nedostatků zjištěných kontrolou. Dne 5. 4. 2017 byla podána Písemná zpráva k této 

kontrole. Pokuta nebyla udělena. 

Kontrolovaná osoba: 

Město Sedlčany  

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 
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- 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 §§65a 67 zákona o archivnictví, §§16-18 vyhlášky o spisové službě. Byla 

požadována písemná zpráva o odstranění nedostatků zjištěných kontrolou. Dne 12. 1. 2018 

archiv toto vyjádření obdržel. Pokuta nebyla udělena.  

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

 

SOkA Rakovník 

Archiv provedl ve sledovaném období 5 státních kontrol. 

Kontrolované osoby: 

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Jesenice, p.o. 

Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb 

Domov Krajánek Jesenice, p.s.s. 

Domov seniorů Nové Strašecí p.s.s.  

Město Dobříš 

Předmět kontroly ve všech případech: 

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

archivnictví 

- výběr archiválií ve skartačním řízení podle ustanovení § § 5 až 12 zákona o archivnictví   

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

 

Kontrolní zjištění: 

 

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Jesenice, p.o. 

- Nebyla zavedena evidence kvalifikovaných certifikátů (§ 17 odst. 4 SSV); 

- Nebyla zavedena evidence o zapůjčování a nahlížení dokumentů a spisů (§ 19 odst. 4 SSV); 

- Evidence razítek neobsahovala datum vyřazení úředního razítka z evidence (§ 17 odst. 2 

SSV). 

Zpráva o nápravě nedostatků zaslána. 

 

Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb 

- Nebyla zavedena evidence kvalifikovaných certifikátů (§ 17 odst. 4 SSV); 

- Evidence razítek neobsahovala datum vyřazení úředního razítka z evidence (§ 17 odst. 2 

SSV). 

Zpráva o nápravě nedostatků zaslána. 

 

Domov Krajánek, p.s.s.  

- O dokumentech v základní evidenční pomůcce nebyly vedeny údaje v požadovaném rozsahu 

(§ 10 odst. 1 vyhlášky); 

- Dokumenty nebyly označeny spisovými znaky, skartačními znaky a lhůtami podle 

spisového a skartačního plánu (§ 66 odst. 3 zákona);  

- Nebyla zavedena evidence kvalifikovaných certifikátů (§ 17 odst. 4 vyhlášky); 
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- Evidence razítek neobsahovala datum vyřazení úředního razítka z evidence (§ 17 odst. 2 

vyhlášky). 

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

 

Lhůta k podání zprávy o nápravě zjištěných nedostatků do 31. 3. 2018 

 

Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb 

- Kontrolovaný subjekt nevedl evidenci kvalifikovaných certifikátů (§ 17 odst. 4 vyhlášky); 

- Evidence razítek neobsahovala datum vyřazení úředního razítka z evidence (§ 17 odst. 2 

vyhlášky). 

- Kontrolovaná organizace nestanovila postup při provádění spisové rozluky ve spisovém řádu 

(§ 68 odst. 2 zákona). 

Lhůta k podání zprávy o nápravě zjištěných nedostatků do 31. 3. 2018 

 

Město Dobříš  

- Kontrolovaný subjekt nestanovil ve spisovém řádu vedení spisové služby v mimořádných 

situacích (§ 26 vyhlášky); 

- Kontrolovaný subjekt nevede evidenci o zapůjčování a nahlížení dokumentů a spisů /§ 19 

odst. 4 vyhlášky); 

- Evidence razítek neobsahovala datum vyřazení úředního razítka z evidence (§ 17 odst. 2 

vyhlášky). 

Lhůta k podání zprávy o nápravě zjištěných nedostatků do 31. 3. 2018 

 

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

 

 

III.2.2. Správní řízení  

    V nichž bylo rozhodnuto v roce 2017  

Vysoká škola ekonomická v Praze se dopustila jako veřejnoprávní původce přestupku  

a) podle § 74 odst. 6 zákona, neboť v rozporu s § 3 neuchovala dokument; 

b) podle § 74 odst. 9 písm. a) zákona v rozporu s § 63 zákona nevykonávala řádně 

spisovou službu, neboť vyjmenované dokumenty úřední povahy neevidovala v 

elektronickém systému spisové služby, 

c) podle § 74 odst. 9 písm. b) zákona v rozporu s § 66 odst. 2 neoznačovala dokumenty 

podle skartačního řádu a spisového a skartačního plánu spisovými znaky, skartačními 

znaky a skartačními lhůtami, 

d) podle § 74 odst. 9 písm. c) zákona nedodržela podmínky pro ukládání dokumentů 

podle § 68 zákona. 

Za uvedený přestupek byla uložena pokuta podle ustanovení § 74 odst. 11 písm. b) zákona ve 

výši 30.000,- Kč. 

 

Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč, okres Kladno se dopustila jako 

veřejnoprávní původce přestupku tím, že 
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- neuchovala dokumenty - kroniku školy z let 1990-2010 a třídní výkazy, resp. katalogové 

listy žáků z let 1966-2013, čímž se dopustila správního deliktu podle § 74 odst. 6 zákona – 

neuchování dokumentů.  

Za uvedený přestupek byla uložena pokuta podle ustanovení § 74 odst. 11 písm. b) zákona ve 

výši 30.000,- Kč. 

 

Město Žebrák se dopustilo jako určený původce přestupku tím, že 

- v rozporu s § 63 zákona nevykonávalo spisovou službu, když neoznačilo dokument – 

Odpověď na žádost o  informaci podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím ze dne 6.7.2017 - číslem jednacím, a ve druhém případě neuvádělo na 

dokumentech – Pozvánky na veřejné jednání zastupitelstva města Žebrák - datum vzniku 

dokumentu a číslo jednací, čímž se dopustilo jako určený původce přestupku podle § 74 odst. 

9 písm. a) zákona. 

Za uvedený přestupek byla uložena pokuta podle ustanovení § 74 odst. 11 písm. b) zákona ve 

výši 1.000,- Kč. 

 

ČR - Obvodní soud pro Prahu 7 se dopustil jako veřejnoprávní původce přestupku tím, že 

- neuchoval dokumenty po dobu běhu skartačních lhůt těchto dokumentů, a to všech 

dokumentů, jež byly součástí spisů agendy „Spr“ s datem vzniku 1994 – 2005, čímž se 

dopustil jako veřejnoprávní původce přestupku podle § 74 odst. 6 zákona. 

Za uvedený přestupek byla uložena pokuta podle ustanovení § 74 odst. 11 písm. b) zákona ve 

výši 20.000,- Kč. 

 
 

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

přístupu k informacím  

 

Elitex strojírna s.r.o. – žádost označena jako žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., jednalo se 

ale svým obsahem o žádost podle zákona č. 499/2004 Sb. Věc odložena. 

 

Information and Records Management Society – Czech Republic Group, z.s. 

- dne 31. 1. 2017 byly poskytnuty informace dle žádosti, která splňovala všechny zákonné 

náležitosti. 

Ing. Vlastimil Přádný – žádost označena jako žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., jednalo se 

ale svým obsahem o žádost podle zákona č. 499/2004 Sb. Věc odložena. 

Pavel Charvát – žádost podle zákona č. 106 splňovala zákonné náležitosti, SOA však 

informací nedisponuje, proto rozhodl tak, že žádost odmítl. 

Michal Kočí – podnět podle zákona č. 106 pro podezření ze ztráty dokumentů vzhledem 

k pochybnostem o řádném nakládání s takovými dokumenty Městské části Praha 10. Po 

provedené kontrole u Městské části Praha 10 byly všechny dokumenty, u nichž bylo 

podezření ze ztráty dokumentu, předloženy a věc se tak stala bezpředmětnou. Žádost byla 

odložena. 
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Ing. Marcela Vinanteová – žádost označena jako žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., jednalo 

se ale svým obsahem o žádost podle zákona č. 499/2004 Sb. Věc odložena. 

Ladislava Dalešická Janečková - žádost označena jako žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 

jednalo se ale svým obsahem o žádost podle zákona č. 499/2004 Sb. Žadatelka vyzvána 

k doplnění. Následně věc odložena. 

  

 

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 

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            296,22 170,86          59,26 

II. oddělení  21,16 14,40  6,73 

III. oddělení            114,08   0,00            8,80 

Benešov   52,12            0,00          52,12 

Beroun   40,75          30,75 10,00 

Kladno              42,09   1,43 39,30 

Kolín   23,75   9,55 14,20 

Kutná Hora   20,17   7,19 12,40 

Mělník   23,76   4,70 19,06 

Mladá Boleslav     10,90   3,63 6,73 

Nymburk   44,22   3,74 24,49 

Praha-východ     7,45   6,44   0,00 

Praha-západ            204,03 12,08         191,95 

Příbram            113,75 14,29  69,91 

Rakovník     6,32   0,51    3,77 

Celkem          1021,00        279,57         518,99 

  

 

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.  
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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  

Zahájena katalogizace a rejstříkování fondu Sbírky patentů 1549-1850.  

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. 

 

Byl zrejstříkován následující počet hesel: 

- 100 hesel fondu Mimořádný lidový Kutná Hora, 1945-1948 (NAD 100) 

- 450 hesel fondu Mimořádný lidový soud Mladá Boleslav (NAD 98) 

- 1800 hesel fondu Mimořádný lidový soud Praha (NAD 99) 

- 180 kartonů fondu Krajský soud obchodní v Praze (NAD 47) 

 

Ve II. oddělení  

Probíhala kompletní katalogizace historických fotografií průřezem všech fondů oddělení 

a příprava tematických katalogů (Vs Křinec (1637-1945), Vs Křivoklát (1356-1950), Vs 

Kamenice - Velké Popovice (1628-1945) - celkem zkatalogizováno 6 518 evidenčních 

jednotek. 

 

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

Strojírny Tatra Praha a.s. (Strojírny Košíře) (1949) 1990-2004 

OPZ GŘ – Obchod průmyslovým zbožím 1959-2015, 14,30 bm  

České dráhy – úrazy 

Polygrafický průmysl GŘ 1948-1990 

Průmysl mléčné výživy 1977-2015 

ČKD – Sbírka fotografií a filmů 1900-1990 

Ringhoffer 1739-1952   

 

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. 

V průběhu pořádacích prací se podařilo dohledat archivní fondy, které jsou vykazovány 

v poslední GI jako nedohledané, konkrétně fond Československá strana národně socialistická 

- místní organizace Brandýsek 1945-1948, 0,03 bm, Místní rada osvětová Brandýsek 1937-

1953, 0,09 bm, Národní fronta - akční výbor Brandýsek 1948-1950, 0,01 bm a fond Sdružení 

rodičů a přátel školy Zlonice 1931-1953, 0,20 bm.  
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SOkA Mělník pokračoval na průběžném zpracovávání přírůstků Sbírky soudobé dokumentace 

okresu Mělník a Sbírky fotografií okresu Mělník 1870-2012 v rozsahu 614 ks. 

 

SOkA Mladá Boleslav zpracovával fotografie ve sbírce obrazové dokumentace, což zahrnuje 

přesnou identifikaci obrazu, jeho popis a evidenci.  

 

 

SOkA Příbram  

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

narozených Příbram do roku 1850. 

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.  

Byly tříděny a překartonovány archiválie Okresního soudu Příbram. 

Byla tříděna sbírka fotografií OF Ludvík Fürst. 

Bylo prováděno stěhování archiválií do Drahlína – cca 38 bm nových přírůstků. 

Bylo prováděno optimalizační stěhování v prostorách archivu – cca 6,8 bm. 

Bylo prováděno třídění a pořádání fondu Okresní soud Příbram, Okresní soud Sedlčany, 

Politická expozitura Dobříš, Okresní národní výbor Dobříš. 

Kroniky jsou evidovány v programu Microsoft Access. K 31. 12. 2017 bylo evidováno 1 867 

kronik, přírůstek činil 31 kronik. V archivu je uloženo 1 342 svazků kronik tj. 72,80 % a 590 

svazků je zdigitalizováno. V tomto roce byla provedena revize všech kronik.  

 

 

V roce 2017 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 2017 bylo takto zpřístupněno 70 archivních pomůcek, celkový počet je 

nyní 823. Do internetové aplikace byla implementována data z databáze PEvA, platná k 

dubnu 2017. 

 

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 byly zahájeny 

přípravné práce na implementaci nového SW ELZA 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. 
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Významnou položku představuje i vypracovávání lektorských posudků ke zpracovávaným 

archivním pomůckám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3 Zpracování archiválií v jednotlivých odděleních 

SOA v Praze 
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SOA V PRAZE strana 1

definitivně průběžně

I.oddělení

SKNV organizační odbor 1949-1990 130,86 130,86

SKNV plánovací odbor 1949-1990 74,60 31,00

MLS Praha 1945-1948 40,00 40,00 1 800

MLS Mladá Boleslav 1945-1948 11,76 11,76 450

MLS Kutná Hora 1945-1948 5,00 5,00 100

KSO Praha, firemní rejstřík 1857-1949 22,50 180

Sbírka patentů 1549-1850 3,00 3,00 500 500

Český svaz mládeže krajský výbor

Praha 1948-1968 8,00 8,00

Oblastní finanční ředitelství Praha

1890-1936 0,50 0,50

II.oddělení

Vs Březnice - dodatek (1790) 0,01 0,01

Vs Konopiště - dodatek (1732-1815) 0,05 0,05

Vs Rataje - dodatek (1805) 0,01 0,01

Velkostatek Kňovice u Sedlčan 1,11 1,11

Rodinný archiv Vavákových 1,42 1,42

Vs Komorní Hrádek - dod (1589-1941) 0,59 0,59

Vs Bezno - dodatek (1753) 0,01 0,01

Velkostatek Křinec 3 873 3 873

Velkostatek Kamenice-V. Popovice 583 583

Velkostatek Křivoklát 2 062 2 062

Vs Zbiroh - dodatek (1793) 0,01

Vs Karlštejn - dodatek (1675-1676) 0,02

SVVPLH Benešov (1976-1994) 5,18 5,18

IVVMZe Benešov (1995-2001) 1,96 1,96

Vs Obříství - dodatek (1731-1940) 4,33 4,33

Velkostatek Mitrovice - Přestavlky 4,20 4,20

Sbírka matrik, Středočeský kraj 2,26 2,26

III.oddělení

Strojírny Tatra Praha a.s.1990-2004 1,87

Obchod průmyslovým zbožím GŘ

1959-2015 14,30

České dráhy-úrazy 1950-1992 5,62

CELKEM - strana 1 339,17 185,26 65,99 7 018 7 018 2 530

Název archivního souboru
Zpracováno 

bm za rok

Inventarizováno bm 

za rok
Zkatalog. 

evidenčních 

jednotek

Počet 

katalog. 

záznamů

Zrejstříkováno 

evidenčních 

jednotek
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SOA V PRAZE strana 2

definitivně průběžně

III.oddělení - pokračování

Středočeské mlýny 1947-1958 3,35 0,12

AVIA Letňany 1920-1999 20,00 8,00

Průmysl mléčné výživy 1977-2015 0,35

ČKD sbírka fotografií a filmů

1900-1990 22,00

Ringhoffer 1739-1952 11,00

Polygrafický průmysl ˇGŘ 1948-1990 9,00

Živnostenská banka, pobočka Londýn

1923-1992 25,00

Regula projekt, n.p. 1953-1965 1,03 0,72

Kast a Ehinger 1934-1951 0,56

IV.oddělení

OF Šilhánek Václav 0,23 0,23

1872 - 1956 (1969)

SOkA Benešov

AO Bělice (1840) 1850 - 1945 (1956) 0,72 0,72

AO Blaženice 1865 - 1945 (1952) 0,11 0,11

AO Blažim 1895 - 1945 (1979) 0,09 0,09

AO Dalešice 1920 - 1945 (1948) 0,13 0,13

AO Jablonná 1899 - 1945 (1955) 0,41 0,41

AO Neštětice 1904 - 1945 0,13 0,13

AO Přibyšice (1823) 1911-1945 (52) 0,07 0,07

AO Stranný (1840) 1901-1945 (48) 0,08 0,08

MNV Bělice 1948 - 1976 0,62 0,62

MNV Blažim 1946 - 1990 (1992) 0,10 0,10

MNV Dalešice 1947 - 1975 0,48 0,48

MNV Jablonná (1930) 1945 - 1977 0,81 0,81

MNV Mlékovice 1956 - 1978 0,97 0,97

MNV Neštětice 1958 - 1975 0,15 0,15

MNV Neveklov (1930) 1945 - 1990 5,64 5,64

MNV Stranný 1947 - 1974 0,95 0,95

MNV Zádolí 1956 - 1971 0,25 0,25

OF Danihelovský J. 1906 - 1990 1,24 1,24

OF Zahradník J. [1900] - 1975 2,72 2,72

CELKEM – strana 2 108,19 0,00 24,74 0 0 0

CELKEM 447,36 185,26 90,73 7 018 7 018 2 530

Název archivního souboru
Zpracováno 

bm za rok

Inventarizováno bm 

za rok
Zkatalog. 

evidenčních 

jednotek

Počet 

katalog. 

záznamů

Zrejstříkováno 

evidenčních 

jednotek
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SOA V PRAZE strana 3

definitivně průběžně

Benešov - pokračování

OÚOP Benešov 1890 - 1954 16,01 16,01

Internační středisko Lešany 1946-50 8,94 8,94

OF Veselý - Kloudová 1863 - 2000 2,00 2,00

ONV Benešov 1945 - 1992 (2002) 9,50 9,50

SOkA Beroun

Archiv obce Bavoryně 1889-1945 1,30 1,30

MNV Bavoryně 1945-1976 0,89 0,89

Archiv obce Běleč 1865-1945 0,38 0,38

MNV Běleč 1945-1964 0,76 0,76

MNV Běštín 1945-1985 0,96 0,96

Německá škola Králův Dvůr 1940-1945 0,04 0,04

Národní škola Mořina 1964-1953 1,92 1,92

ZDŠ Olešná 1869-1977 1,60 1,60

Národní škola Osek 1926-1953 0,66 0,66

Národní škola Osov 1869-1953 2,61 2,61

ZDŠ Otročiněves 1869-1965 1,08 1,08

Národní škola Praskolesy 1869-1953 2,19 2,19

ZDŠ Srbsko 1869-1980 1,41 1,41

ZDŠ Stašov 1884-1954 0,79 0,79

Občanská beseda Hořovice 1877-1934 0,60 0,60

Vodní družstvo pro Liteň 1893-1959 0,72 0,72

Sbírka map a plánů [1660]-2010 3,20 3,20

Berounská akc. cementárna-dodatky 0,13 0,13

Děl. závodní výbor KDC 1922-1941 0,11 0,11

Západ. svaz zaměstnavatelů 1909-25 0,53 0,53

Akciové železárny Komárov 1919-1945 8,76 8,76

Závodní rada KDC 1945 0,11 0,11

Králodvorské železárny, s.p. 1945-90 10,00 10,00

SOkA Kladno

SŠ Kladno-Rozdělov 1940-1952 0,13 0,13

Okresní prokuratura Slaný 1949-1960 0,70 0,70

JZD Hřebeč 1949-1971 1,20 1,20

JZD Libušín 1951-1966 0,55 0,55

Okresní úřad Slaný 1850–1945 (1948) 5,67 5,67

CELKEM – strana 3 85,45 30,88 54,57 0 0 0

CELKEM 532,81 216,14 145,30 7 018 7 018 2 530

Název archivního souboru
Zpracováno 

bm za rok

Inventarizováno bm 

za rok
Zkatalog. 

evidenčních 

jednotek

Počet 

katalog. 

záznamů

Zrejstříkováno 

evidenčních 

jednotek
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SOA V PRAZE strana 4

definitivně průběžně

Kladno-pokračování

ONV Kladno I (1945-1960) 3,41 3,41

Archiv obce Kamenné Žehrovice (1787) 1850–1945 (1957)7,80 7,80

Archiv města Slaný (1439) 1850-1945 (1962) 19,20 19,20

Literátské bratrstvo 1560-1889 0,40 0,40

Arcibratrstvo ustavičného velebení Nejsvětější Svátosti oltářní Velvary (1773–1780)0,05 0,05

Klásek Heribert (1816) 1845-1920 0,04 0,04 1 297 1

Spolek divadelních ochotníků Slaný 1847-1951 0,35 0,35

Újezdní školní rada Kladno (1791) 1874 - 1949 (1950)1,21 1,21

Sbírka fotografických archiválií okresu Kladno [1900] - [1990]0,02 0,02

AM Buštěhrad - vnitřní skartace 1,36

SOkA Kolín

MNV Ratenice 1945-1990 2,57 2,57

Právovár. měšťanstvo Kouřim 1843-97 0,36 0,36

AO Dobré Pole 1850-1945 0,81 0,81

AO Hradové Střimelice 1850-1945 0,68 0,68

AO Chocenice 1943-1945 0,02 0,02

AO Chotouchov 1858-1945 0,68 0,68

AO Chotouň 1850-1945 0,41 0,41

AO Chotýš 1851-1945 1,23 1,23

AO Chrášťany 1922-1945 0,12 0,12

AO Horní Jelčany 1850-1945 0,31 0,31

AO Jestřabí Lhota 1882-1945 0,37 0,37

MNVVrbová Lhota 1945-1990 1,99 1,99

JZD Vinařice 1950-1961 0,52 0,52

AO Klučov 1849-1965 1,39 1,39

AO Končice 1841-1949 1,04 1,04

AO Kostelní Střimelice 1788-1949 0,95 0,95

AO Kšely 1849-1956 2,50 2,50

MNV Nučice 1954-1996 3,96 3,96

AM Kolín 1873-1930 2,00 2,00

JZD Lošánky 1953-1962 1,84 1,84

CELKEM – strana 4 57,59 10,85 45,38 1 297 1

CELKEM 590,40 226,99 190,68 7 019 7 315 2 531

Zkatalog. 

evidenčních 

jednotek

Počet 

katalog. 

záznamů

Zrejstříkováno 

evidenčních 

jednotek

Název archivního souboru
Zpracováno 

bm za rok

Inventarizováno bm 

za rok
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SOA V PRAZE strana 5

definitivně průběžně

SOkA Kutná Hora

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

Chramosta Emanuel 1875-1946 0,55 0,55

ONV Kutná Hora II 1960-1990 9,40 9,40

JZD Jindice II 1958-1990 3,98 3,98

MNV Miskovice 1947-1990 1,19 1,12

MNV Onomyšl 1945-1990 1,02 0,70

MNV Sulovice 1945-1976 0,61 0,44

MNV Hořany 1946-1960 0,03 0,03

MNV Křečovice 1945-1960 0,26 0,24

MNV Miletín 1945-1960 0,13 0,13

SOkA Mělník

Archiv obce Pšovka 1850-1924 2,66 2,66

Archiv obce Dřísy 1880-1945 1,51 1,51

Os. fond Josf Lír 1888-1971 0,53 0,53

Archiv města Mělník 1336-1970 15,12 15,12

Sbírka fotografií Mělník 1870-2012 0,24 0,24

MNV Nelahozeves 1945-1990 2,50 2,50

Pivovar Miřejovice 1890-1947 1,20 1,20

SOkA Mladá Boleslav

AO Mukařov 1852-1948 1,35 1,00

MNV Mukařov (1944) 1945-1964 0,54 0,50

AO Všejany 1865-1945 2,15 2,00

Sbírka obr. dokumentace 1970-2010 0,30 0,30

OŠ Dlouhá Lhota 1874-1945 0,24 0,24

OŠ Hlínoviště 1874-1945 0,37 0,37

ZŠ Čachovice 1930-2012 2,32 2,32

3.obecná škola dívčí Mladá Boleslav

1902-1949 2,30 2,30

MNV Žerčice 1945-1990 1,33 1,33

SOkA Nymburk

Okresní úřad Poděbrady (1850-1945) 10,01 9,46

ONV Nymburk (1945-1990) 28,97 9,79

Přírod. klub Polabí (1946-1954) 0,36 0,36 0,36

CELKEM – strana 5 94,17 15,88 57,80 0 0 0

CELKEM 684,57 242,87 248,48 7 019 7 315 2 531

Název archivního souboru
Zpracováno 

bm za rok

Inventarizováno bm 

za rok

Zkatalog. 

evidenčních 

jednotek

Počet 

katalog. 

záznamů

Zrejstříkováno 

evidenčních 

jednotek
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SOA V PRAZE strana 6

definitivně průběžně

Sbor sdružených… (1898-1921) 0,11 0,11 0,11

AO Milovice (1842/1851-1945/1947) 3,13 3,13 3,13

AO Mladá (1842/1869-1908/1940) 0,14 0,14 0,14

AO Drahelice (1880-1953) 1,50 1,50

SOkA Praha-východ

MNV Husinec 1945-1990 2,82 2,32

AM Nehvizdy1850-1945 4,63 4,12

SOkA Praha-západ

MěNV Černošice 1949–1990 12,08 12,08

AO Řitka 1840–1945 0,15 0,15

MNV Řitka 1945–1990 3,33 3,33

OkÚ Praha-venkov 1927–1942 161,04 161,04

Rodina Brandisova 1678–2010 1,11 1,11

MNV Kosoř 1945–1990 2,42 2,42

Radotínské cementárny 1947–1984 18,80 18,80

AO Zvole 1841–1945 1,32 1,32

MNV Zvole 1945–1990 3,78 3,78

SOkA Příbram 

ONV Příbram (1873) 1945-1990 68,90 10,75 58,15

ONV Dobříš (1937) 1945-1960 0,12 11,76

FÚ Petrovice 1498-1950 1,38 1,38

ZDŠ Nesvačily 1801–1973 2,16 2,16

Obce,školy, spolky okresu 41,19

SOkA Rakovník

Antonín Cikánek os.fond 1959-1967 0,51 0,51

Obecní úřad Senomaty 1990-2006 1,21 0,53

Obecní úřad Hostokryje 1990-2002 0,88 0,28

Městys Mšec 1990-2003 1,12 0,36

Rakona s.p. 1954-1989 2,00 2,00

Reálka Rakovník 1833-1952 0,60 0,60

CELKEM – strana 5 336,43 36,70 270,51 0 0 0

CELKEM 1 021,00 279,57 518,99 7 019 7 315 2 531

Název archivního souboru
Zpracováno 

bm za rok

Inventarizováno bm 

za rok

Zkatalog. 

evidenčních 

jednotek

Počet 

katalog. 

záznamů

Zrejstříkováno 

evidenčních 

jednotek
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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.:  Casanova pro STABLE-

STUDIO v souvislosti s výstavou připravovanou italskými partnery (filmování a 

fotografování vybraných archiválií), APS, ARMÁDA Praha, Akciová společnost 

Mladoboleslavského lihovaru a lučební továrny Praha, Akcionářský pivovar na Smíchově, 

Akciový pivovar v Nuslích, Bateria Slaný s.p, Brandýské strojírny a slévárny,   Cosmanos a.s. 

Josefův Důl, Cukrovar Toušeň, České aerolinie, a.s., ČD, a.s. BEB-Buštěhradská železnice, 

ČD, a.s.ONWB – Rakouská severozápadní dráha, ČD, a.s. OŘ - Oblastní ředitelství v Praze, 

ČD, a.s. Sbírka historických železničních normálií a plánů, ČD, a.s.StEG - Společnost státní 

dráhy, ČD, a.s. FOD – Frýdlanské okresní dráhy, ČD, a.s.PDE – Pražsko – duchovská dráha, 

ČD, a.s. ŘSD HK část spisovna, ČD, a.s. ŘSD HK Knihy pomocné, ČD – ALBA, ČD, a.s. 

Vlečky – mosty, ČD -Úrazy, ČD,a.s SZD SD – Správa severozápadní dráhy, ČD Vršovice, 

Českomoravská – Kolben – Daněk, a.s., Družstevní lihovar Vraždovy Lhotice z.s. s.r.o., ČKD 

Dopravní systém, a.s., ČKD Dukla a.s., ČKD – SF fotografie, Čokoládovny – LIDKA, ČKD 

– Sbírka fotografií a filmů, ČSTP Kutná Hora, Čokoládovny, a.s., Orion, Hospodářská 

skupina pivovarského a sladařského průmyslu, Praha(HSPSP), KAS,spol s.r.o., Kablo 

Kladno, KOH -i –NOOR,a.s., Konstruktiva, n.p. Praha, KSO Praha, MÍR-Fond práce-ROH,  

Městská spořitelna Pražská, Naftaspol, a.s. Praha, Občanská záložna Vršovice, ODEON, Pála 

a.s., Slaný, PaS s.p.-závodní výbor ROH Smíchov, Podolská Věra, modní dům Praha, 

Pivovary a sladovny (PPK), Pražská akciová tiskárna, Pražská měďárna, kabelovna a 

elektrotechnické závody Křižík, a.s. (KAS), Pražská teplárenská a.s., Pražská železářská 

společnost, a.s., Kladno, Prchal – Ericson a spol., Kolín, Podnikový archiv MÍR,n.p.- tisky, 

První pražský měšťanský pivovar v Praze VII (PH), První pražská tiskárna, Ringhoffer, Spos 

Kladno, s.r.o., Spořitelna česká, Stavoservis, Středočeské sběrné suroviny, státní podnik, 

SCTE, Tiskárna Národních listů – Dr. Julius Grégr, Praha, Tranzitní plynovod, k.p., ÚLUV – 

Ústřední lidové umělecké výroby, Ústřední svaz československých pivovarů, Vědecké ústavy 

pivovarské v Praze(VÚ), Walter a.s. (Motorlet), Zbrojovka ing.F.Janeček – JAWA, Záložna 

Důvěra. 
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III. 4. 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 0 174 16 

II.oddělení        

0 0 0 0 0 0 200 225 

III.oddělení        

0 0 0 0 0 0 13 0 

IV.oddělení        

1 223 46 4 632 0 156 820 0 0 

Benešov        

111 0 241 0 11 51 19 24 

Beroun        

111 1 386 0 78 1 42 9 

Kladno        

122 2 435 0 78 10 101 4 

Kolín        

75 0 235 1 78 0 41 0 

Kutná Hora        

218 6 727 0 192 0 98 6 

Mělník        

120 0 314 0 344 0 15 0 

Ml. Boleslav        

107 0 312 0 5 28 150 0 

Nymburk        

124 3 275 0 30 0 129 0 

Pha-východ        

98 0 197 0 20 0 65 6 

Pha-západ        

126 3 247 0 601 0 78 16 

Příbram        

230 0 808 0 16 4 85 2 

Rakovník        

88 3 368 0 26 2 75 40 

        

        

        

        

        

CELKEM        

2 753 64 9 177 1 1 635 916 1 285 348 
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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 2017 

celkem 4 632 (1 223 badatelů). V roce 2017 tak pokračoval výraznější pokles počtu 

badatelských návštěv i badatelů (oproti roku 2016 o 640 badatelských návštěv a 195 

badatelů). Z důvodu poklesu badatelských návštěv převzaly pracovnice 4. oddělení od února 

2017 samostatné navážení matrik pro badatele. V případě pokračujícího výrazného úbytku 

badatelů a badatelských návštěv se plánuje pro rok 2018  komplexní vyhledávání a příprava 

archiválií pro badatele. Z výše uvedených důvodů byla od 1. ledna 2018 změněna provozní 

doba badatelny. 

Dvěma 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 2017 

bylo takto na centrále profoliováno 365 633 listů. Výrazně se začíná projevovat 10 let 

důsledného foliování, řada předkládaných spisů je již hotova. 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. Je jasné, že bez pomoci 

„externích sil“ by nebylo dodržení těchto opatření v takové kvalitě možné. V SOkA bylo 

profoliováno 202 521 folií. 

 

FOLIACE 

oddělení Počet profoliovaných listů Počet dní 

Benešov BN 6 257 3,0 

Beroun BE 4 244 6,0 

Kladno KL 44 281 30,0 

Kolín KO 13 795 15,0 

Kutná Hora KH 93 400 54,0 

Mělník ME 746 5,0 

Mladá Boleslav MB 3 500 5,0 

Nymburk NB 3 590 5,0 

Praha východ PV 10 457 7,0 

Praha západ PZ 3 500 10,0 

Příbram PB 4 861 6,0 

Rakovník RA 13 890 5,0 

SOA centrála SOA 365 633   

CELKEM 568 154 151 
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Pokračovala dále  kontrola sbírky inventářů SOkA (Kolín, částečně Kutná Hora) a 

byly započata  revize titulních listů a tiráží inventářů uložených v badatelně SOA v Praze.  

 

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.  

 

 

IV. STAV ARCHIVÁLIÍ 

IV. 1. PROVĚRKY FYZICKÉHO STAVU ARCHIVÁLIÍ 

 

U nově přijatých archiválií byl prováděn mikrobiologický průzkum. V případě zjištěné 

kontaminace byly archiválie uloženy do karanténního depozitáře a poté hromadně 

dezinfikovány ve sterilizační lince Národního archivu. Hromadně dezinfikováno bylo v roce 

2017 řádově několik desítek běžných metrů archiválií. 

Byla provedena kontrola fyzického stavu mikrofilmů uložených ve Státním okresním 

archivu Rakovník. 

Pokračovala systematická kontrola fyzického stavu kinematografického materiálu 

(zejména III. oddělení), jeho přebalování do speciálních plastových krabic a postupné 

ukládání v chladicím boxu. 

Na žádost Městského úřadu Milovice byl proveden mikrobiologický průzkum v jeho 

spisovně. 

Oddělení iniciovalo monitorování výskytu rybenek v okresních archivech, jehož 

vyhodnocení bude provedeno počátkem roku 2018. 

Fyzická kontrola archiválií je 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. 
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 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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

SOA V PRAZE 1.1.2017 31.12.2017 strana 1

Místo měření Datum měření Teplota v °C
Relativní vlhkost v 

%

SOkA Kladno

Kladno 4.8.2015 25,7 °C

Kladno 28.10.2015 41,3 %

Kladno 8.1.2015 18,9 °C

Kladno 31.12.2015 31,8 %

Rozdělov 8.6.2015 17,1 °C

Rozdělov 17.8.2015 59,7 %

Rozdělov 25.1.2015 9,1 °C

Rozdělov 25.1.2015 44,0 %

Slaný 3.8.2015 20,9 °C

Slaný 18.7.2015 62,3 %

Slaný 4.1.2015 13,2 °C

Slaný 4.1.2015 25,0 %

SOkA Kolín

Depozitář 113 3.8.2017 22,0 °C 1,0 %

Depozitář 114 3.8.2017 22,0 °C 1,0 %

SOkA Kutná Hora

Depozitář 102 12.7.2017 59,0 %

Depozitář 207 18.7.2017 23,0 °C

Depozitář 209 18.7.2017 23,0 °C

Depozitář 332 18.7.2017 23,0 °C

Depozitář 333 18.7.2017 23,0 °C

Depozitář 334 18.7.2017 23,0 °C

Depozitář 432 18.7.2017 24,0 °C

Depozitář 434 18.7.2017 24,0 °C

SOkA Mělník

Starý depozitář 27.7.2017 22,6 °C 57,1 %

Nový depozitář 27.5.2017 13,9 °C 52,0 %
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IV. 2. EXTRÉMNÍ NAMĚŘENÉ TEPLOTY A RELATIVNÍ VLHKOSTI PODLE 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

SOA V PRAZE strana 2

Místo měření Datum měření Teplota v °C
Relativní vlhkost v 

%

SOkA Mladá Boleslav

maximum v depozitáři 103 12.5.2017 30,9 °C

depozitář 203 17.8.2017 26,3 °C

depozitář č. 206 17.8.2017 25,0 °C

depozitář č. 207 17.8.2017 26,9 °C

depozitář č. 301 17.8.2017 24,9 °C

depozitář č. 303 17.8.2017 23,9 °C 52,0 %

depozitář č. 306 17.8.2017 24,6 °C

SOkA Nymburk

místnost 109 21.7.2017 22,2 °C

místnost 110 21.7.2017 22,3 °C

místnost 111 21.7.2017 22,2 °C

místnost 112 21.7.2017 22,1 °C

místnost 205 8.8.2017 20,2 °C

místnost 206 8.8.2017 20,7 °C

místnost 208 8.8.2017 21,8 °C

místnost 209 24.8.2017 20,8 °C

místnost 210 24.8.2017 20,8 °C

místnost 212 31.7.2017 24,6 °C

místnost 216 31.7.2017 24,9 °C

místnost 217 31.7.2017 24,0 °C

místnost 218 31.7.2017 23,5 °C

místnost 303 24.8.2017 20,8 °C

místnost 304 8.8.2017 20,8 °C

místnost 306 8.8.2017 22,7 °C

místnost 307 24.8.2017 22,4 °C

místnost 309 21.7.2017 25,7 °C

místnost 311 8.8.2017 25,4 °C

místnost 312 31.7.2017 24,2 °C

místnost 316 8.8.2017 23,4 °C

místnost 317 8.8.2017 22,8 °C

místnost 318 8.8.2017 22,7 °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. 

 

 

 

 
 

 

 

SOA  V PRAZE strana 3

Místo měření Datum měření Teplota v °C Relativní vlhkost v 

%SOkA Praha-východ

depozit. č. 11 3.8.2017 23,5 °C 0,6 %

depozit. č. 18 27.6.2017 23,8 °C 0,5 %

3.8.2017 24,5 °C 0,6 %

depozit. č. 19 27.6.2017 24,0 °C 0,5 %

3.8.2017 25,3 °C 0,6 %

11.8.2017 24,1 °C 0,6 %

SOkA Praha-západ

Depozitář č. 5 4.8.2017 21,8 °C 0,6 %

Depozitář č. 5 18.8.2017 21,3 °C 0,6 %

Depozitář č. 13 21.7.2017 23,0 °C 0,5 %

Depozitář č. 13 4.8.2017 24,2 °C 0,5 %

Depozitář č. 15 23.6.2017 24,5 °C 0,5 %

Depozitář č. 15 4.8.2017 25,6 °C 0,6 %
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IV. 3. DIGITALIZACE, MIKROFILMOVÁNÍ  ARCHIVÁLIÍ A STUDIJNÍ KOPIE 

 

Na mikrografickém pracovišti bylo vyhotoveno, zpracováno, zkontrolováno a 

zaevidováno 42 svitků mikrofilmu (21 166 políček). Kvůli technickým problémům byla 

mikrofilmová kamera zhruba tři měsíce mimo provoz. Personální kapacity byly částečně 

převedeny z mikrografie na digitalizaci. 

Fotografické práce byly zaměřené na vyřizování badatelských objednávek, pořizování 

fotodokumentace k akcím archivu (vernisáže výstav, odborné konference a semináře, exkurze, 

setkání zaměstnanců, společenské události). 

Knižními skenery bylo digitalizováno 1020 matrik a indexů (179 307 snímků), 

dokončeny byly okresy Kolín, Kutná Hora a Praha-východ. Vedle nich byly digitalizovány 

také další archiválie. Za zvláštní zmínku stojí zejména 170 kronik ze státních okresních 

archivů, pokračovala systematická digitalizace velkoformátových map. Digitální kopie byly 

ve větší míře pořizovány také pro badatelské účely a pro vnitřní potřebu. Digitalizováno bylo 

rovněž šest matrik Archivu Akademie výtvarných umění. 

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 veřejná zakázka na nákup 

knižního skeneru, který nahradí jedno ze starších digitalizačních zařízení. 

V březnu byla spuštěna nová verze webové aplikace na dálkové zpřístupňování 

digitalizačních archiválií, která od té doby neslouží jen pro matriky, ale pro veškeré 

digitalizované archiválie. Kromě nově digitalizovaných matrik zde bylo zatím dálkově 

zpřístupněno dalších 631 archiválií (93 620 snímků). Celkový počet matrik zpřístupněných na 

internetu v digitální podobě dosáhl čísla 8823 (tedy 86 % sbírky). K nově zpřístupněným 

digitalizovaným archiváliím byla vytvářena nebo aktualizována popisná metadata. Nově 

digitalizované archiválie nadále nejsou badatelům fyzicky předkládány. 

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

 

 

 
 

 

SOA V PRAZE strana 1

Název archivního souboru

Počet políček 

bezpečnostního 

mikrofilmu

Počet kusů 

bezpečnostních 

negativů

Počet políček 

studijních 

kopií

Počet 

digitálních 

kopií

SOA Praha - centrála

Kapitulní děkanství Karlštejn 38 38

Sbírka matrik 21 166 179 307 179 307

Mimořádný lidový soud Praha 323 323

Velkostatek Zruč nad Sázavou (PK) 164 164

Velkostatek Radim (mapa) 1 1

Ústř. řed. hohenb. statků (plány) 4 4

Velkostatek Cerhenice (pozemková kniha) 48 48

Velkostatek Kostelec nad Černými lesy 212 212

Velkostatek Škvorec (mapa) 1 1

Velkostatek Tloskov (mapy) 5 5

Velkostatek Praha - Uhříněves (mapa) 1 1

Velkostatek Karlštejn (pozemková kniha) 576 576

Velkostatek Zbiroh (PK, urbář) 698 698

Rodinný archiv Valdštejnů (mapa) 1 1

Velkostatek Kosmonosy (mapa) 1 1

Velkostatek Liblice (mapy) 2 2

Velkostatek Brandýs n/L (soupisy lidu) 319 319

Velkostatek Brandýs n/L (mapy a plány) 9 9

Velkostatek Křivoklát - SNA (PK) 246 246

Velkostatek Křivoklát - Lesní úřad (mapa) 1 1

SOkA Benešov

Archiv města Benešov (listiny) 158 158

Archiv města Domašín (listiny) 86 86

Archiv obce Loket 71 71

Archiv obce Pozov 65 65

Archiv obce Přestavlky 2 529 2 529

Archiv obce Rudoltice 63 63

Archiv obce Studený 253 253

Archiv obce Václavice 238 238

Místní národní výbor Čerčany 994 994

Místní národní výbor Křečovice 97 97

Místní národní výbor Louňovice p. Bl. 107 107

Místní národní výbor Mnichovice 335 335

Místní národní výbor Neveklov 479 479

Místní národní výbor Studený 888 888

Obecná škola Ouběnice 121 121

CELKEM - strana 1 21 166 0 188 441 188 441
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IV. 3. DIGITALIZACE, MIKROFILMOVÁNÍ  ARCHIVÁLIÍ A STUDIJNÍ KOPIE 

 

 

 

SOA V PRAZE strana 2

Název archivního souboru

Počet políček 

bezpečnostního 

mikrofilmu

Počet kusů 

bezpečnostních 

negativů

Počet políček 

studijních 

kopií

Počet 

digitálních 

kopií

Osobní fond Daniehlovský 3 649 3 649

Okresní úřad Benešov 423 423

Obecní úřad Heřmaničky II. 245 245

Sportovní klub policie Benešov 955 955

SOkA Beroun

Okresní úřad Hořovice (plán cementárny) 1 1

AO Loděnice (kronika) 203 203

MNV Loděnice (kroniky) 471 471

Národní škola Osov (kroniky) 352 352

Národní škola Praskolesy (kroniky) 415 415

Cech bednářský Hostomice 161 161

Sokol Beroun (kronika) 78 78

SOkA Kladno

AM Buštěhrad (kronika) 141 141

MNV Buštěhrad (kroniky) 564 564

AO Poštovice (kronika) 99 99

AO Honice (kronika) 81 81

MNV Kmetiněves (kroniky) 326 326

AO Čelechovice (kronika) 25 25

MNV Čelechovice (kroniky a přílohy) 706 706

AO Kmetiněves (kroniky) 204 204

AO Olovnice (kronika) 148 148

MNV Olovnice (kroniky) 244 244

MěNV Stochov (kronika a přílohy) 654 654

MÚ Buštěhrad (kroniky) 333 333

ObÚ Olovnice (kronika) 80 80

Sbírka fotografií okresu Kladno (negativy) 2 2

Sbírka fotografií okresu Kladno 1002 1002

SOkA Kolín

AO Chotutice (kroniky) 195 195

MNV Chotutice (kronika) 203 203

AO Masojedy (kronika) 85 85

MNV Polní Chrčice (kronika) 201 201

AO Polní Chrčice (kronika) 106 106

AO Přebozy (kronika) 53 53

CELKEM – strana 2 0 0 12 405 12 405

CELKEM 21 166 0 200 846 200 846
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IV. 3. DIGITALIZACE, MIKROFILMOVÁNÍ  ARCHIVÁLIÍ A STUDIJNÍ KOPIE 

 

 

 

SOA V PRAZE strana 3

Název archivního souboru

Počet políček 

bezpečnostního 

mikrofilmu

Počet kusů 

bezpečnostních 

negativů

Počet políček 

studijních 

kopií

Počet 

digitálních 

kopií

MNV Výžerky (kronika) 204 204

AO Zalešany (kronika) 26 26

ZŠ Kolín II, Kmochova ulice (kroniky) 590 590

MNV Masojedy (kronika) 14 14

SOkA Kutná Hora

AO Krchleby (kroniky) 104 104

MNV Krchleby (kronika) 119 119

AO Miskovice (kronika) 69 69

MNV Miskovice (kronika) 149 149

AO Nové Dvory (kronika) 152 152

MNV Nové Dvory (kronika) 132 132

MNV Olšany (kronika) 71 71

AO Souňov (kronika) 82 82

ZŠ Nové Dvory (kroniky) 923 923

ObÚ Souňov (kronika) 209 209

SOkA Mělník

AO Čečelice (kroniky) 233 233

AM Mšeno 6 6

ZŠMŠ Čečelice (kroniky) 280 280

NŠ Netřeba (kronika) 106 106

ZŠ Velký Borek (kroniky) 684 684

FÚ Záboří (kronika) 61 61

MNV Čečelice (kronika) 291 291

ZŠ Tišice (kronika) 204 204

Husův pomník Kly (pamětní kniha) 13 13

Včelaři Mělník (kroniky) 213 213

SDH Libiš (kroniky) 227 227

Junák - Jestřábi Mělník (kronika) 64 64

Křička Josef 244 244

SOkA Mladá Boleslav

OÚ Mnichovo Hradiště (aktový materiál) 79 79

TJ Sokol Mladá Boleslav (kronika) 288 288

CELKEM – strana 3 0 0 5 837 5 837

CELKEM 21 166 0 206 683 206 683
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IV. 3. DIGITALIZACE, MIKROFILMOVÁNÍ  ARCHIVÁLIÍ A STUDIJNÍ KOPIE 

 

 

 

 

SOA V PRAZE strana 4

Název archivního souboru

Počet políček 

bezpečnostního 

mikrofilmu

Počet kusů 

bezpečnostních 

negativů

Počet políček 

studijních 

kopií

Počet 

digitálních 

kopií

SOkA Nymburk

MNV Sány (kroniky) 293 293

AO Jíkev (kronika) 144 144

Obecná škola Bošín (kronika) 94 94

ObŠ Chleby (kroniky) 120 120

MNV Jíkev (kroniky) 445 445

AO Košík (kronika) 150 150

Národní škola Sány (kroniky) 363 363

MNV Třebestovice (kroniky) 396 396

ObÚ Sány (kroniky) 274 274

ObÚ Košík (kronika) 198 198

OF Václav Král 73 73

SOkA Praha-východ

Místní národní výbor Klecany 1 813 1 813

MNV Křenice (kronika) 50 50

MěNV Úvaly (kroniky) 417 417

AM Úvaly (kroniky) 311 311

AM Čelákovice (městské knihy) 506 506

Farní úřad Sluštice 400 400

Farní úřad Úvaly 319 319

Farní úřad Ondřejov 240 240

Farní úřad Sluhy 210 210

AM Škvorec (kronika) 119 119

AM Mnichovice 39 39

NŠ Škvorec (kronika) 160 160

ZŠ Dřevčice (kronika) 104 104

ZDŠ Škvorec (kronika) 216 216

SOkA Praha-západ

OÚ Smíchov (mapy a plány) 218 218

AM Jílové (typář) 6 6

AO Nebušice (mapy a plány) 11 11

MÚ Roztoky (kroniky) 238 238

AO Roztoky (kroniky) 733 733

MěNV Roztoky (kroniky) 564 564

AO Řeporyje (mapy a plány) 1 1

AO Třebotov 18 18

CELKEM – strana 4 0 0 9 243 9 243

CELKEM 21 166 0 215 926 215 926
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IV. 3. DIGITALIZACE, MIKROFILMOVÁNÍ  ARCHIVÁLIÍ A STUDIJNÍ KOPIE 

 

 

 

 

SOA V PRAZE strana 5

Název archivního souboru

Počet políček 

bezpečnostního 

mikrofilmu

Počet kusů 

bezpečnostních 

negativů

Počet políček 

studijních 

kopií

Počet 

digitálních 

kopií

Prastav (mapy a plány) 9 9

Rodinný fond rodiny Brandisovy 650 650

Zbraslav a její pán (strojopis) 218 218

SOkA Příbram

AO Hudčice (1932-1940 kronika) 172 172

OÚ Višňová (1922-1944 kronika) 312 312

MNV Hříměždice (1933(1336)-1991) 481 481

MNV Obděnice (1972-2000 kronika) 601 601

Obecná škola Hudčice (1876-1900) 436 436

Obecná škola Hudčice (1900-1934 II. d.) 278 278

Národní škola Nepomuk (inv č. 7 a část 141) 72 72

FÚ Maková (1836-1841 kronika I.d) 253 253

FÚ Maková (1836-1952 kronika II.d) 675 675

Hornick. spol. PODLES (1882)1907-1932 114 114

Jedn. divad. ochot. v Podlesí (1886-1901) 177 177

Konsum. spol. v Podlesí (1909-1929) 99 99

OÚ Višňová (1945-2001 II. díl) 477 477

MNV Nalžovice (1953-2012 kronika) 1 615 1 615

MNV Podlesí (1958-1989 kronika SPOZ) 261 261

MNV Podlesí (1959-1984 SPOZ - album) 92 92

MNV Podlesí (1922/1898,1928-1977 I. díl) 996 996

MNV Podlesí (1978/1793/-1986 II. díl) 249 249

Sbírka obraz. mat. okr. Pb 1800-2013 900

OÚ Podlesí (1987-2000 kronika III. díl) 229 229

Spolek voj. vyslouž. - St. Podlesí 4 4

TJ Sokol Podlesí (1996-2004 kronika) 247 247

Podlesí - 1. oddíl Junák (1938-1940) 125 125

Kovohutě PB - divad.spol.1946-1961 I.d 97 97

Kovohutě PB - divad.spol.1962-1983 II.d 415 415

Kovohutě PB - divad.spol.1983-2004 III.d 385 385

SOkA Rakovník

OÚ Rakovník I (sčítací operáty) 464 464

MNV Jesenice (kroniky) 588 588

AO Kolešovice (kronika) 131 131

AM Nové Strašecí (kronika) 376 376

MěNV Nové Strašecí (kroniky) 320 320

CELKEM – strana 5 0 0 12 518 11 618

CELKEM 21 166 0 228 444 227 544
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IV. 3. DIGITALIZACE, MIKROFILMOVÁNÍ  ARCHIVÁLIÍ A STUDIJNÍ KOPIE 

 

 

 

SOA V PRAZE    strana 6 

Název archivního souboru Počet políček 
bezpečnostního 

mikrofilmu 

Počet kusů 
bezpečnostních 

negativů 

Počet políček 
studijních 

kopií 

Počet 
digitálních 

kopií 

MNV Senomaty (kronika)   241 241 

AO Šípy (kroniky)   148 148 

Obecná škola Kolešovice (kroniky)   176 176 

Obecná a měš. škola dívčí Nové Strašecí (kronika)  51 51 

FÚ Kolešovice (kronika)   94 94 

MěNV Rakovník (obrazové kroniky)   95 95 

Čs. církev Rakovník (kronika)   142 142 

MNV Šípy (kronika)   67 67 

Spolek vojenských veteránů Kněževes   159 159 

Kronika rodů Urbanů z Řeřich   158 158 

     

Ostatní majitelé dokumentů     

Rodina Kovářových Petroupim    150 

ČSOP Vlašim - kroniky Sokola Vlašim    600 

Sbor dobrovolných hasičů Domašín    514 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

CELKEM – strana 6 0 0 1 331 2 595 

CELKEM 21 166 0 229 775 230 139 



56 

 

 

 

 

V. KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ 

 

 

a) Restaurátorská dílna SOA v Praze 

 

 

V roce 2017 byly komplexně restaurovány tyto archiválie: 

 

Matriky: 

Slaný 2 – rozpracováno 

Oráčov 30 – rozpracováno 

  

II. oddělení: 

Vs Brandýs nad Labem, inv. č. 192, soupis lidu z r. 1700 

Vs Brandýs nad Labem, inv. č. 10 – restaurování knihy in situ – rozpracováno 

Vs Cerhenice, pozemková kniha, inv. č. 4 

Vs Červené Pečky, 3 soupisy lidu (inv. č. 19, 20, 21) 

Vs Červené Pečky, inv. č. 686, kniha – rozpracováno 

Vs Český Šternberk, inv. č. 163, kniha soupisu obyvatel z r. 1785 

Vs Duchcov, OS Most, inv. č. 943, pozemková kniha – rozpracováno 

Vs Duchcov, OS Most, inv. č. 943, pozemková kniha – rozpracováno 

Vs Kosmonosy inv. č. 10 – výroba tubusu na velkoplošnou mapu 

Vs Kostelec n. Č. l., inv. č. 2891, Politicum, sg. I/9 (kt. 397), aktový materiál – rozpracováno 

Vs Kostelec n. Č. l., inv. č. 3177, Registra kladení peněz purkrechtních za rok 1656 

Vs Kostelec n. Č. l., inv. č. 3178, Registra kladení peněz purkrechtních za rok 1657 

Vs Křivoklát – Lesní úřad, inv. č. 4041, mapa pozemků statku Všetaty 

Vs Radim, inv. č. 430/a, plán na pauzovacím papíře - rozpracováno 

Vs Vraný, inv. č. 2151, pozemková kniha pro Pozdeň a Hřešice, 1805-1878 – rozpracováno  

vyjmutí 2 listin z rámů a odstranění rozbitého skla a následná nová adjustace listin 

 

SOkA Benešov:  

- přebalení a adjustace 22 listin AM Benešov a AM Domašín 

 

SOkA Beroun:  

Cech bednářský Hostomice – cechovní kniha 

 

SOkA Kutná Hora:  

výroba faksimile Ius Regale Montanorum 

 

SOkA Mělník:  

AM Mělník, 3 podací protokoly, aktový materiál 

 

SOkA Nymburk:  

pergamenová listina, neevidováno 



57 

 

 

 

 

SOkA Praha-východ: 

AM Říčany, zápisy zastupitelstva 1926-1932, oprava hřbetu knihy 

 

SOkA Praha-západ: 

AM Dobřichovice, pamětní kniha 1877-1920 (absolventská práce studentky) 

AO Třebotov, výkaz o příslušnících zdejších 1901 (kniha) 

výroba ochranného obalu na pečetidlo 

 

SOkA Příbram: 

skleněné negativy (průzkum fyzického stavu 460 negativů, očištění 154 negativů, 

restaurování 9 negativů) 

 

SOkA Rakovník: 

Archiv městečka Čistá, diplom, 1878 

pergamenová listina, neevidováno, hebrejština – rozpracováno 

 

Přehled neuvádí archiválie, jejichž restaurování bylo v roce 2017 zahájeno a bude 

pokračovat v roce 2018. Kromě restaurování uvedených archiválií byly prováděny četné 

drobnější 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). V restaurátorské dílně byly rozšířeny skladovací prostory na materiál 

(montáž regálů na míru). 
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V. KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ 

 

 

Druh archiválií Značka archivního souboru Zkonzervováno a zrestaurováno Počet 

listiny pergamenové s pečetí RA Hanau listina 1 

 Vs Kolešovice listiny 2 

 SOkA Benešov - Krejčí Čechtice listina 1 

 SOkA Mělník - AO Chlumín listina 1 

 SOkA Ml. Boleslav - AO D. 
Bousov 

listina 1 

 SOkA Praha-východ - AO 
Ondřejov 

listina 1 

    

listiny pergamenové bez pečeti Vs Červené Pečky listina 1 

    

papírové rukopisy nebo knihy Sbírka matrik dvě matriky a index 3 

 Kapitula Karlštejn kniha 1 

 Vs Kostelec nad Černými lesy urbář 1 

 Vs Zruč nad Sázavou pozemková kniha 1 

 SOkA Beroun - AM Hostomice cechovní kniha 1 

 SOkA Kolín - OÚ Kolín živnostenský rejstřík 1 

 SOkA Ml. Boleslav - AM Bělá kniha 1 

    

pergamenové rukopisy nebo 
knihy 

SOkA Mělník - Sbírka rukopisů graduál 1 

 SOkA Rakovník - Sbírka not. 
mat. 

graduál 1 

    

spisy, aktový materiál Josefský katastr složka 1 

 Vs Červené Pečky složky 4 

 Kapitula Karlštejn složky 10 

 Čs. aerolinie taška pilota 1 

 SOkA Beroun - AM Hostomice složky 2 

 SOkA Kladno - ZŠ Zlonice karton 1 

 SOkA Příbram - NŠ Nepomuk složky 4 

    

mapy, plány SOkA Beroun - Sbírka map a 
plánů 

mapa 1 

 SOkA Rakovník - AM Nové 
Strašecí 

regulační plán 1 

    

grafické listy, diplomy Vs Kamenice - V. Popovice grafické listy a diplomy 5 

    

fotografie SOkA Praha-západ - RA 
Brandisovi 

fotografie 129 

 Vs Kamenice - V. Popovice fotografie 4 

    

    

 



59 

 

 

 

 

 

 

b) Restaurování zakázkovým způsobem 

 

Název firmy Počet 
zakázek 

Náklady v Kč 

SOkA Příbram:   

RNDr. Miroslav Široký, Lesní 742, 252 29 Dobřichovice 1 55 000,00 Kč 

   

SOkA Rakovník:   

Richard  Růžička, Mařenice 212 2 20 000,00 Kč 

   

 

 

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 eBadatelna.  

Podrobný přehled viz kapitola IV.3. 

 

Publikační činnost zaměstnanců SOA v Praze v r. 2017 

Sborníky a publikace vydané SOA v Praze: 

 

Boleslavica᾽17. Vlastivědný sborník Mladoboleslavska. Mladá Boleslav: Státní oblastní archiv 

v Praze - Státní okresní archiv Mladá Boleslav, 10, 2017, 260 s. 

Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka č. 10. Mělník: Regionální muzeum Mělník; Státní 

oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Mělník, 2017, 255 s. 

HORÁČEK, Michal. Benešov technický a industriální. Benešov: Muzeum Podblanicka a 

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Benešov, 2017, 312 s. 
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MAŠKOTOVÁ JANOTOVÁ, Šárka - TOŠNEROVÁ, Marie. Sedlčanské paměti ze 17. 

století. Podbrdsko, Fontes 7. Příbram: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv 

Příbram; Hornické muzeum Příbram; Městské muzeum Sedlčany; Masarykův ústav a Archiv 

AV ČR, 2017, 288 s., barevná obrazová příloha 12 stran (počet obr. 17). 

Minulostí Berounska. Sborník Státního okresního archivu v Berouně. Praha: Státní oblastní 

archiv v Praze - Státní okresní archiv Beroun, 20, 2017, 310 s. 

Otázky z historie – Zikmund Winter mezi Prahou a Rakovníkem. Rakovník: Státní oblastní 

archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2017 (v tisku). 

Podbrdsko XXIV. Příbram: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Příbram, 

Hornické muzeum Příbram a Městské muzeum Sedlčany, 2017, 300 s., 159 čb obr., 12 barev. 

obr. 

Rakovnický historický sborník. Rakovník: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv 

Rakovník, 12-13/2015-2016 (vyšlo 2017), 281 s. 

Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. 52, 2016. Uspořádali Radovan Cáder a Michal 

Sejk. Benešov: Muzeum Podblanicka a Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv 

Benešov, 2017, v přípravě. 

Slánský obzor. Ročenka společnosti Patria, Vlastivědného muzea ve Slaném a Státního 

okresního archivu v Kladně. Slaný: Patria s fin. přispěním Vlastivědného muzea ve Slaném a 

Státního oblastního archivu v Praze - Státního okresního archivu v Kladně, 24 (124), 2016 

(vyšlo 2017), 160 s. 

Středočeský sborník historický. Praha: Státní oblastní archiv v Praze, 42, 2016 (vyšlo 2017), 

352 s., obr.  

Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. Praha: Státní oblastní archiv v Praze - 

Státní okresní archiv Praha-východ a Státní okresní archiv Praha-západ; Brandýs nad Labem 

– Stará Boleslav: Oblastní muzeum Praha-východ; Jílové u Prahy: Regionální muzeum 

v Jílovém u Prahy; Čelákovice: Městské muzeum v Čelákovicích, 6, 2016 (vyšlo 2017), 200 
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Toskánský (1847–1915). Život a dílo vědce a cestovatele, Brandýs nad Labem 15. 10. 

2017Radečtí a Zdiby 

 Lukáš Kovář ‒ příspěvek Evergreen: původ mlynářského znaku – krok další, seminář 

Vodní mlýny VI., Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 16.–18. 10. 2017  

 Tomáš Krákora - vystoupil s odbornými příspěvky na konferencích „Osvícená“ 

panovnice z donucení? Tereziánské reformy a společnost v českých zemích (1740–1780), 

konané v Praze (příspěvek s názvem Uzavírání sňatků v rámci židovské komunity za 

vlády Marie Terezie), a na 11. sjezdu českých historiků v Olomouci (příspěvek s názvem 

Židovské Město pražské 18. století pohledem sociální topografie) 

 Jan Krško - na mezioborové konferenci Subkultura trampingu ve světle vědeckého 

výzkumu přednesl referát Vliv majetkoprávních vztahů na rozšíření a vývoj trampingu 

(pořadatelé SOkA Rakovník, Ústav českých dějin FF UK Praha, Ústav historických věd 

FF Slezské univerzity v Opavě, Etnologický Ústav AV ČR a Západočeská univerzita 

Plzeň)  
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 Jan Krško -  pro Městský úřad Hrob  3. 10.  2017 příspěvek na téma Pokusy o revizi 

Rudolfova majestátu 

 Jan Krško - Pro Církev bratrskou Rakovník 22. 10. 2017 přednášku Martin Luther a jeho 

doba a pro Městskou knihovnu Rakovník Rakovnicko na prahu husitské revoluce (6. 12. 

2017 Wintrova síň na radnici) 

 Marie Matěásková - 11. sjezd českých historiků v Olomouci, 13.-15. září 2017. 

Přednesený příspěvek: „Rodina na okraji společnosti. Kati, biřici a pohodní v perspektivě 

rodinných struktur.“ 

 Marie Matěásková - Nové pohledy na dějiny Pardubic a Pardubicka 17. a 18. století, 26. 

září 2017. Přednesený příspěvek „Využití normativní pramenů při studiu lidí na okraji 

společnosti“ 

 Renata Mayerová - pro Akademii volného času v Rakovníku připravila  přednášku 

Prusko-rakouská válka 1866 a její odraz v regionu (8. 3.2017) a Hlavačov hrad 

přechodného typu v archivních dokumentech (28. 11. 2017)  

 Nikola Michňová - Galerie ve věži a její význam v dějinách každodenní kultury na 

Mělníku v období rané normalizace. Konference Československo v letech 1972-1977 

v Českých Budějovicích pořádaná  ÚSTR v Praze a Jihočeským muzeem v Č. 

Budějovicích 17.- 18. 5. 2017 

    Lenka Neřoldová - Spisová služba  u veřejnoprávních původců (série pěti přednášek pro 

společnost Weltax, Olomouc, září – prosinec 2017) a příspěvkových organizacích 

zřizovaných obcemi 

     Robert Radim Novotný - setkání s obecními kronikáři (květen 2017), kde ve dvou 

seminářích vedle aktuálních problémů kronikářské práce seznámil posluchače se základy 

novověké diplomatiky a paleografie.  

     Robert Radim Novotný - Ve službách komerčního konsesu – topografická mineralogie 

Českého království Jana Křtitele Boháče z roku 1754, VI. bienále České společnosti pro 

výzkum 18. století „Osvícená“ panovnice z donucení? Tereziánské reformy a společnost 

v českých zemích (1740–1780) (Praha, 12.–13.5.) 

     Robert Radim Novotný - Deum et musas laudamus – společnost a kultura barokního 

období v českých zemích, Noc kostelů ve Svárově (Svárov, 9.6.),  

     Robert Radim Novotný - Prameny ke studiu barokního období ve státních okresních 

archivech, XV. slánské rozhovory (Slaný, 3.10.),  

     Robert Radim Novotný - Efemérní využití „organizationis registraturae“ tarnovské 

biskupské konsistoře z roku 1831 v registratuře Farního úřadu Koleč, aneb zamyšlení nad 

(ne)existencí původních ukládacích schémat, 11. sjezd českých historiků (Olomouc, 13.–

15.9.)). 

 Jaroslav Pejša - Počátky kolínského průmyslu (Univerzita volného času Kolín, dne 10.10. 

2017); Dějiny správy města a regionu od středověku do dnešních dnů (Univerzita 

volného času Kolín, dne 10.10. 2017) 

 Jaroslav Pejša - Putování Kolínskem na historických fotografiích ze sbírek a fondů SOkA     

Kolín (Státní okresní archiv Kolín, při příležitosti Mezinárodního dne archivů, 9. 6. 2017) 
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 Jaroslav Pejša - Nejvyšší komín Československé republiky aneb kolínská elektrárna jako 

symbol meziválečné prosperity (Konference O továrních komínech 2017, pořadatel 

ČVUT v Praze, Kostelec nad Černými lesy 20. 10. 2017) 

 Tomáš Pražák - Ludmilský motiv v kontextu barokních homilií Emanuela Arnošta 

z Valdštejna. Analýza homilií „in festo Patroni Regni“ litoměřického biskupa Emanuela 

Arnošta z Valdštejna († 1789) se zřetelem na motiv sv. Ludmily. Konference Svatá 

Ludmila, její doba a odkaz pořádaná městem Mělník, regionálním muzeem Mělník, 

SOkA Mělník a spolkem Svatá Ludmila 1100 let dne 3. října 2017  v Mělníku 

 Tomáš Pražák -Tělesnost a sexualita člověka v období humanismu z pohledu soudobých 

autorů profánní zábavné literatury, 11. sjezd českých historiků. Profesní setkání českých 

historiček a historiků ČR ve dnech 13. – 15. 9. 2017 v Olomouci 

 Marie Procházková – spisová služba  školení archivářů SOA Praha  

 Tereza Pruchová – Vývoj Brd v zrcadle vojenského mapování, 14.11.2017 –Rožmitál p. 

Třemšínem 

 Roman Punčochář - Turistika v Brdech, 14.11.2017 –Rožmitál p. Třemšínem 

 Michal Řezníček - přednesl příspěvek „Vikariátní archiv a spisovna. Vikariátní úřad 

Nymburk v 18.-20. století“ na 11. sjezdu historiků České republiky v Olomouci  

 Michal Sejk - pokračoval v přednáškovém cyklu k dějinám Neveklova, kde představil 5 

přednášek; v Krusičanech pronesl jednu přednášku na téma moderní dějiny Krusičan  

 Jiří Smitka - přednášel v jarním semestru na Masarykově univerzitě v Brně – Filosofická 

fakulta, katedra archivnictví a PVH 

 Jiří Smitka a David Hušek - pro Katastrální úřad pro Hlavní město Prahu na téma 

historické prameny pozemkové držby a genealogické prameny 

 Jiří Smitka – Šlechtické rody v Brdech, 14.11.2017 –Rožmitál p. Třemšínem 

 Věra Smolová  - Historicko-geografické vymezení Brd, 14.11.2017 –Rožmitál p. 

Třemšínem 

 Martin Sovák : 

 přednáška s ukázkami archiválií a exkurzí do budovy SOA v Praze pro VOŠ grafickou 

a SPŠ grafickou Praha 

 přednáška s ukázkami archiválií a exkurzí do budovy SOA v Praze pro  zaměstnance 

Katastrálního úřadu Hlavního města Prahy 

 přednáška s ukázkami archiválií a exkurzí do budovy SOA v Praze pro studenty 

Střední odborné školy pro administrativu EU 

 přednáška s ukázkami a exkurzí do budovy SOA v Praze pro studenty archivnictví na 

FF UK 

 přednáška s ukázkami archiválií a exkurzí do budovy SOA v Praze pro gymnázium 

Nymburk 

 dvě přednášky s ukázkami 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 žáky základní 

školy Pod Marjánkou 

 přednáška s ukázkami archiválií a exkurzí do budovy SOA v Praze pro pracovníky 

spisovny Ministerstva obrany ČR 
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 Dalibor Státník - Česko německé soužití v průběhu staletí, na veřejném shromáždění 

na téma Češi a Němci na Kokořínsku pořádaném místním evangelickým sborem na 

sále radnice ve Mšeně v pátek 13. října 2017 

 Dalibor Státník - Raná normalizace severovýchodního Slovenska, konference  

Československo v letech 1972-1977 v Českých Budějovicích pořádaná  ÚSTR v Praze 

a Jihočeským muzeem v Č. Budějovicích 17.- 18. 5. 2017 

 Dalibor Státník - Rusíni severovýchodního Slovenska na 11. sjezdu historiků 

v Olomouci, 11. sjezd českých historiků. Profesní setkání českých historiček a 

historiků ČR ve dnech 13. – 15. 9. 2017 v Olomouci 

 Dalibor Státník - „Vnitřní“ česko – německá hranice na příkladu okresu Mělník aneb 

Sudety za Prahou, Konference Hranice a Pohraničia II. Ambivalentný charakter 
pohraničnych uzemi pořádaly Inštitut historie Filozofickej fakulty Prešovskej 

univerzity v Prešove, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie a Historická spoločnosť kráľovskeho 

mesta Prešov v Prešově ve dnech 14. – 15. november 2017, Prešov 

 Dalibor Státník - Možnosti, očekávaní a problémy jednotného archivnictví na příkladu 

okresního archivu v letech 1954 – 1989.  Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou 

DEJINY ARCHÍVOV – ARCHÍVY DEJÍN  Štátny archív v Nitre, konaná ve dnech 19. - 20. 

9,  2017 v Mojmírovcích - Ivanka pri Nitre 

 Lenka Svobodová - Konference Československo 1972-1977 v Českých Budějovicích 

17. - 18. 5. 2017. Přednesený příspěvek: „Zahraniční styky Středočeského krajského 

národního výboru“ 

 Lenka Svobodová - Konference Brdy - krajina, historie a lidé v Rožmitále pod 

Třemšínem, 14. - 15. 11. 2017. Přednesený příspěvek: „Duchovní se připravují na 

velikonoční svátky a my jsme stále ve střehu“. 

 Jakub Šlouf - 11. sjezd českých historiků v Olomouci (13.-15. 9. 2017). Garant panelu 

„Vývoj regionálních stranických elit a forem komunikace uvnitř KSČ v letech 1945-

1956“. Přednesený příspěvek: „Reakce nižších pater komunistické strany na vyhlášení 

měnové reformy v roce 1953“ 

 Jaroslav Šulc - byl zapojen do výuky studentů oboru archivnictví a pomocné vědy 

historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (přednáška) 

 Marie Tarantová – spisová služba pro původce, ve spolupráci se vzdělávacími 

agenturami,  školení archivářů SOA Praha ke spisové službě 

 Jiří Topinka - Pitná voda z Brd 

 Jana Vaněčková - na semináři Učitelé a jejich podíl na kulturním životě regionu, který 

uspořádalo Městské muzeum a knihovna Čáslav ve výstavní síni v Čáslavi dne 11. 4. 

2017, s přednáškou na téma Pestrý život učitelský aneb vzpomínka na pedagoga 

Emanuela Chramostu  

 Jana Vaněčková  -  přednesla samostatné přednášky na téma Osobnost Zikmunda 

Kozla z Rýzntálu a partikulární školství v Kutné Hoře v 16. století (Dačického dům 

v Kutné Hoře, 3. 5. 2017)   

 Jana Vaněčková - Matouš Ulický, 390. výročí smrti (Čáslav, 12. 9. 2017, v rámci 

vzpomínkové akce pořádané Vlastivědným spolkem Včela Čáslavská)  
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 Jana Vaněčková  - připravila rovněž vlastivědnou vycházku v Čáslavi na téma 

Klášterskou ulicí do Toufárny, a to ve spolupráci s Univerzitou volného času v Čáslavi 

 Vojtěch Vaněk - připravil přednášku na téma Historici v praxi: archivář, a to pro Ústav 

historických věd Univerzity Pardubice (10. 10. 2017) 

 Hana Vrchotická -  Kratičká historická exkurze do hlubin duše žactva a učitelstva na 

přelomu 19. a 20. století, 28. března 2017  v Klubu Aero v Odoleně Vodě  

 Hana Vrchotická Václav Beneš Třebízský – kazatel, spisovatel, učitel a vlastenec 

v rámci výstavy Spisovatelé našeho regionu – minulost a současnost, 8. června 2017  

na Městském úřadě v Klecanech 

 Hana Vrchotická Václav Beneš Třebízský – kazatel, spisovatel, učitel a vlastenec 

v rámci výstavy Spisovatelé našeho regionu – minulost a současnost, 5. října 2017  

v rodném domě V. Hálka v Dolínku 

 

 

 

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

 

SOA v Praze - Státní okresní archiv Beroun a Státní okresní archiv Příbram připravil a 

realizoval ve dnech 14. – 15. 11. 2017 dvoudenní vědeckou konferenci Brdy. Krajina, 

historie, lidé, které se zúčastnilo přes 30 aktivních účastníků a více než 50 pasívních. Na 

konferenci vystoupili se samostatnými příspěvky archiváři SOA v Praze, Beroun a Příbram. 

Konference měla i ohlas v internetových médiích. V tomto roce bude připraven konferenční 

sborník. 

SOA v Praze – II.oddělení se podílelo na uspořádání mezinárodní vědecké konference 

Ludvík Salvátor Toskánský (1847–1915). Život a dílo vědce a cestovatele (Brandýs nad 

Labem 13.–15. 10. 2017). 

Pokračovaly práce na přípravě výstavy na téma Stavovské povstání 1618 a střední 

Čechy. 

 

 

IV. a VI. oddělení 

Výše uvedené přednášky M. 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  

Ve spolupráci s Muzeem Podblanicka a některými dalšími subjekty byly uspořádány 

v archivu celkem 4 přednášky: 
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 Jiří Louda: Horské boudy v Krkonoších – dobytek a turisté na horách (20. 4. 2017) 

 Michal Horáček: Od akciové společnosti k arcivévodskému pivovaru 1872 – 1897 (9. 

9. 2017) 

 Jan Zikmund: Co si sami boříme (17. 10. 2017) 

 Michal Horáček: Benešov v procesu industrializace (30. 11. 2017) 

Dvě přednášky Michala Horáčka se uskutečnily jako součást projektu Benešov technický a 

industriální mimo archivní budovu: 

 Michal Horáček: Regionální pivovary v období modernizace (7. 10. 2017 ve Vojkově) 

 Michal Horáček: Vápenictví a vápenky na Benešovsku na přelomu 19. a 20. století (4. 

11. 2017 v Mezihoří) 

Semináře, exkurze, výstavy, spolupráce s jinými institucemi: 

1) Horské boudy v Krkonoších a Jizerských horách 

 Spolupráce: SOkA Semily, Klub českých turistů, odbor Benešov, Muzeum 

Podblanicka, p. o. 

 Výstava v SOkA Benešov (22. 3. – 21. 4. 2017) 

 Přednáška (viz výše) 

2) Čerčany a železnice 

 Spolupráce: Podblanický vědecko-technický klub železniční, Infocentrum 

Čerčany 

 Výstava v Infocentru Čerčany (11. 8. – 29. 9. 2017) 

3) Projekt Benešov technický a industriální 

 Autorem všech částí projektu je Michal Horáček, partnerem projektu bylo 

Muzeum Podblanicka, p. o., a Středočeský kraj, mediálním partnerem 

PROPAMÁTKY (Institut pro památky a kulturu, o. p. s.), VCPD při FA 

ČVUT. Grafický manuál projektu vytvořil Tomáš Klapka, realizace PRO 21, s. 

r. o. Benešov. Spolupráce s dalšími subjekty u konkrétních akcí. 

 120 let skutečného piva – 145 let skutečného sladu (partner Pivovar Ferdinand) 

i. Výstava v prostorách SOkA (7. 9. – 6. 10. 2017); 65 návštěvníků 

ii. Přednáška Michala Horáčka (9. 9.) – viz výše, partner Lízníci, z. s.;; 30 

posluchačů 

iii. Seminář České pivovarnictví v době modernizace (26. 9.) – uskutečnil 

se v prostorách pivovaru Ferdinand, 13 příspěvků, bude publikováno 

pravděpodobně v rámci SVPP; 30 účastníků 

iv. Burza pivních suvenýrů (30. 9.) v prostorách SOkA – ve spolupráci 

s Klubem sběratelů pivních suvenýrů 

v. Komentovaná procházka Benešovem – voda jako artikl, surovina, 

pohon i odpad (30. 9.) v rámci Dnů architektury 2017 

vi. Přednáška Michala Horáčka (7. 10.) ve vojkovském špejcharu (viz 

výše) 

 Benešov technický a industriální (partner Město Benešov, VHS, s. r. o.) 

i. Publikace Benešov technický a industriální – viz bibliografie; 

spolupráce s Knihkupectvím Daniela Benešov – autogramiáda 30. 11. 

2017; představení publikace na vernisáži výstavy 17. 10. 
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ii. Výstava v prostorách SOkA Benešov (18. 10. – 30. 11.), 67 

návštěvníků 

iii. Přednáška Jana Zikmunda v SOkA (17. 10.) – viz výše 

iv. Přednáška Michala Horáčka v Mezihoří (4. 11.) – viz výše 

v. Přednáška Michala Horáčka v SOkA (30. 11.) – viz výše 

4) Promítání filmu Skauti bez lilie a diskuse s účastníky projekce (14. 12.) v prostorách 

SOkA Benešov, spolupráce se Skautským střediskem Františka Konáše Benešov; 15 

účastníků 

5) Exkurze do archivu – celkem byly realizovány 4 exkurze středních škol z Benešova. 

 

Beroun   

V rámci exkurze navštívilo archiv 76 žáků a žákyň několika škol, kteří si vyslechli 

také přednášku o archivu a na témata z regionálních dějin (Židé na Berounsku). Šlo o ZŠ 

Tmaň, ZŠ Beroun-Závodí, SOŠ Beroun-Hlinky. Dále archiv uspořádal 13. 12. odbornou 

přednášku s prezentací pro vybrané učitele Obchodní akademie Beroun o archivnictví a 

možnostech uplatnění pro studenty této školy. 

V rámci Mezinárodního dne archivů (9. 6.) uspořádal Státní okresní archiv Beroun opět 

výjezdní besedu nad zajímavými dokumenty, tentokrát do obce Nižbor pro několik tříd žáků 

základní školy 1. stupně.  

V roce 2017 se archiv tradičně připojil k akcím, které probíhaly v rámci Dnů 

evropského dědictví ve dnech 9. a 10. září. Státní okresní archiv Beroun tentokrát připravil ve 

dnech 8. 9 až 13. 10. 2017 výstavu Sportovní příběh. SK Union Beroun 1924-2007. Tato akce 

s fotbalovou tématikou měla mimořádný ohlas zejména mezi bývalými členy tohoto oddílu. 

V rámci spolupráce s Muzeem Českého krasu jsme spolupracovali na přípravě muzejní 

výstavy Za bílým zlatem aneb Bavlna a její využití v domácnostech našich předků probíhající 

ve dnech 19.10.2017-1.4.2018; bohatě na ní byly využity archiválie berounské textilky.  

Značný podíl měli archiváři rovněž na přípravě malého spolkového muzea na 

loděnickém nádraží, které se otevřelo 16. 12. 2017. V prostorách nádraží byla instalována 

výstavka kopií archiválií 120. výročí trati Beroun-Rudná. Pro ni jsme vybírali archiválie jak 

z našich fondů, tak z fondů Národního archivu. 

Spolupracovali jsme rovněž s Českou televizí Ostrava, která v našem archivu v listopadu 

2017 natáčela mj. s berounskou kronikářkou pořad z cyklu o regionálních kronikářích (dosud 

nevysílán). 

 

 

Kladno  

 

 Vstupní hala centrály archivu zůstává určena pro pořádání tematických výstavek. 

V průběhu roku zde byly zpřístupněny výstavy k 1. sv. válce (rok 1917) a svatebním 

fotografiím (autoři: R. R. Novotný, I. Veverková, V. Kosová).  
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Kolín  

 

Archiv připravil dvě vlastní výstavy: Kolín – první světová válka – Československé 

legie – vznik Československa a legionářská tradice. Výstava spojená se slavnostním 

znovuodhalením pomníčku čsl. legionářů v budově kolínského gymnázia. Červen 2017. (J. 

Pejša, L. Neřoldová) a Chrám sv. Bartoloměje a jeho okolí na fotografiích z počátku 20. 

století ze sbírek a fondů Státního okresního archivu Kolín. Arciděkanský úřad Kolín, od 

listopadu 2017 dosud. (J. Pejša). 

Ve spolupráci připravil výstavu k obnovené premiéře filmu Černý Petr. Kino 99 Kolín, září 

2017 (J. Pejša) a Odhalené osudy dětí z holocaustu v Kolíně a okolí II. Pořadatelé: Město 

Kolín, Městská knihovna Kolín, Regionální muzeum v Kolíně, Státní okresní archiv Kolín. 

Květen – říjen 2017. (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.  

Státní okresní archiv Kolín byl pořadatelem tradičního setkání zaměstnanců Státního 

oblastního archivu v Praze v Kostelci nad Černými lesy. Odborný program zajišťovaný 

kolínskými archiváři: Lipanská tradice ve fondech a sbírkách SOkA Kolín (prezentace 

s výkladem), Putování Kosteleckem na historických fotografiích ze sbírek a fondů SOkA 

Kolín (prezentace), exkurze k lipanské mohyle a do Kouřimi. Kostelec nad Černými lesy, 2. a 

3. 11. 2017. 

 

Kutná Hora  

 

 Archiv uspořádal dne 13. 6. 2017 v rámci Mezinárodního dne archivů přednášku a 

prezentaci archiválií ve Vlastějovicích pod názvem Archiválie a kroniky k dějinám 

Vlastějovic. Autory programu byli PhDr. Jana Vaněčková a Mgr. Viktor Pohanka. 

 

Mělník 

Archiv spolupracuje se školami, pedagogy a žáky/studenty na semináři pro učitele 

základních a středních škol pořádaný didaktickým odd. ÚSTR v Praze, 5. 5. 2017. 

 

 

Mladá Boleslav  

           Během roku 2017 se uskutečnily celkem dvě větší exkurze do archivu, a to účastníků 

příměstského tábora Jednoty bratrské (29 osob) a v rámci zářijové Procházky městem Mladá 

Boleslav s podtitulem Utajená zákoutí mladoboleslavského hradu (80 osob). Archiváři 

v badatelně návštěvníkům vysvětlili postavení a úkoly archivů. Zde byla možnost prohlédnout 
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si některé zajímavé archiválie. Po skupinkách pak navštívili barokní knihovnu kosmonoského 

piaristického gymnázia.   

Archiv během roku pořádal ve spolupráci s dalšími institucemi ve výstavním sále 

následující výstavy. Ve spolupráci s Muzeem města Mnichovo Hradiště ve dnech 10. 4. -17. 

5. 2017 výstavu LIAZ Mnichovo Hradiště, kterou navštívilo 472 zájemců. Na přelomu května 

a června (31. 5. -1. 6.) proběhla tradiční výstava mysliveckých trofejí, a to ve spolupráci 

s Magistrátem města Mladá Boleslav a Okresním mysliveckým sdružením. Výstava byla 

veřejností i spolupořadateli hodnocena pozitivně a navštívilo jí více jak 300 lidí. Ve dnech 12. 

-18. 6 pořádal archiv se Spolkem pěstitelů kaktusů v Mladé Boleslavi (u příležitosti 

Mezinárodního dne archivů a 45. výročí činnosti spolku) výstavu kaktusů a sukulentů, 

doplněnou poradenskou službou pro začátečníky a prodejem přebytků rostlin. Další plánované 

výstavy byly odloženy z důvodu malování výstavního sálu na rok 2018. 

           Archiv i nadále spolupracoval např. s Muzeem Mladoboleslavska (a jeho pobočkami), 

Muzeem města Mnichovo Hradiště, Městským kulturním zařízením Bělá pod Bezdězem, 

Dobrovickými muzei, Muzejním spolkem Kosmonosy, Magistrátem města Mladá Boleslav, 

NPÚ – územním odborným pracovištěm Střední Čechy v Praze, Národním archivem a 

ostatními Státními oblastními archivy.   

 

Nymburk  

Mgr. Igor Votoupal zorganizoval exkurze s přednáškami pro žáky a učitele škol z Lysé 

nad Labem: ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem, 7 návštěv; 179 osob, ZŠ Jana Amose 

Komenského v Lysé nad Labem, 3 návštěvy, 57 osob; Spolupráce při tvorbě manuálu 

turistického průvodce Krok za krokem Nymburkem (Votoupal). 

Archiv připravil výstavy: „Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky“ celkem 96 

návštěvníků (Jiřičná, Levá);  „Odkaz hraběte Sporcka“ celkem 79 návštěvníků (Jiřičná);  

„Divadlo je podivuhodná věc“, celkem 153 návštěvníků (Jiřičná, Levá). 

SOkA se podílí na práci „Společnosti přátel starého Nymburka“ a „Spolku rodáků a přátel 

města Lysá n. L.“ (Votoupal, Řezníček). 

Dále se archiv podílel na přípravě výstavy Kam jsme chodili do školy pořádané Vlastivědným 

muzeem v Nymburce (Řezníček, Votoupal). 

 

 

Praha-východ  

Město Klecany a Státní okresní archiv Praha-východ uspořádaly výstavu na téma 

Spisovatelé našeho regionu – minulost a současnost (Václav Beneš Třebízský, Vítězslav 

Hálek, Josef Kožíšek, Vojta Beneš) v Obřadní síni V. B. Třebízského na Městském úřadu 

Klecany. Výstava k příležitosti Mezinárodního dne archivů a výročí 100 let od Manifestu 

českých spisovatelů zahájená vernisáží s přednáškou ve čtvrtek 8. června 2017 od 17 hodin, 

byla otevřena v pracovních dnech na požádání. Další přednášky následovaly v sobotu 10. 

června a při ukončení výstavy ve středu 21. června.  

Ve spolupráci s městem Odolena Voda pokračovala výstava v Rodném domě V. Hálka 

v Dolínku. Vernisáž proběhla ve čtvrtek 5. 10. 2017 od 18:00, kdy zároveň zazněla přednáška 

Mgr. Hany Vrchotické na téma "Václav Beneš Třebízský kazatel, spisovatel, učitel a 

vlastenec". Výstava probíhala do 15. října 2017.  
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Praha-západ  

Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích připravil již šestý ročník 

odborného setkání s kronikáři z území okresu. Setkání se zúčastnily takřka čtyři desítky 

kronikářek a kronikářů obcí okresu Praha-západ a vnějších částí hlavního města Prahy. 

Hostitelem bylo město Mníšek pod Brdy, které se na akci podílelo nejen programově, ale 

zároveň poskytlo prostory Městského kulturního střediska. Cílem tradiční procházky, jíž bylo 

celé setkání zahájeno, se stal barokní poutní areál kláštera Skalka, vybudovaný stavitelem 

Kryštofem Dienzenhoferem, a to kostel sv. Máří Magdaleny, vlastní klášter, rekolekční dům a 

o půl století mladší křížová cesta. Po exkurzi se zúčastnění přesunuli do kulturního střediska, 

kde si mohli prohlédnout vybrané písemnosti z fondů okresního archivu, zejména pak 

mníšecké kroniky. Se svými příspěvky vystoupili archivář Pavel Buchtele (100. výročí bitvy u 

Zborova a její účastníci z obcí našeho okresu), klínecký kronikář Jaroslav Volf (Jak se vede 

obecní kronika v Klínci), archivář Tomáš Krákora (Mníšecké kroniky včera a dnes) a pedagog 

David Bílek (Povídání o historii a zajímavostech města Mníšku pod Brdy). Následovala 

diskuse a poté komentovaná prohlídka města. 

V prostorách archivu se v roce 2017 uskutečnily následující panelové výstavy: Stavební vývoj 

Dobřichovic. 1. a 2. část, Sochařské sympozium Dobřichovice, Řevnický architekt Vladimír 

Weiss, Řevnický architekt Eduard Sochor, Kaplička v Horních Mokropsech.  

Archiv rozvíjel spolupráci s obcemi a školami v oblasti kulturně-výchovného a vlastivědného 

využívání archiválií. Této aktivitě se v archivu věnuje zejména P. Buchtele. Možnost exkurze 

v archivu využili v roce 2017 návštěvníci ze ZŠ Všenory, ZŠ Řevnice a MěÚ Mníšek. Archiv 

také pořádal přednášky a besedy pro základní školy a obce. Tuto možnost využily ZŠ Davle, 

ZŠ Horoměřice, ZŠ a MŠ Nučice, ZŠ a MŠ Zvole, ZŠ Libčice, ZŠ Chrášťany, ZŠ Štěchovice, 

ZŠ Roztoky, ZŠ Jeneč, ZŠ Řevnice a obec Řevnice (beseda o legionářích).  

Archiv se podílel zapůjčením dokumentů, přípravou výstav, besedami na oslavách k různým 

příležitostem: Výstava kronik na Městském úřadu Jesenice, Výstava archiválií na faře 

Radotín, Výstava v MŠ Lety, Výstava v ZŠ Nučice, Výstava o kapličce ve Všenorech, 

Výstava v ZŠ Černošice, Výstava v obci Hradištko o legionářích, Výstava dokumentů při 

příležitosti posezení věnovaném architektům Sochorovi a Weissovi v Řevnicích. 

 

Příbram  

V archivu se konala přednáška Zabráno pro SS PhDr. Tomáše Zouzala 23. 1. 

V archivu se konala přednáška o historii Příbrami spojená s předáním vysvědčení Gymnázia 

pod Svatou Horou 31. 1. 

V archivu se konala přednáška o spisové službě a archivnictví pro VŠERS České Budějovice 

15. 3. 

V archivu se konala přednáška o ústní historii Babičko, vyprávěj ve spolupráci se Spolkem ve 

čtvrtek 23. 3.  

V archivu se konala přednáška uspořádaná společně se spolkem Rakovnicko-Protivínská 

dráha „Z historie železniční trati Zdice – Protivín 3. 5.  

Zaměstnanci uspořádali v muzeu Březnici přednášku Z Březnice na Svatou Horu 10. 9. 

V archivu se konala přednáška pro učitele o italských uprchlících za 1. světové války 8. 11. 
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Slavnostní uvedení publikace Sedlčanské paměti ze 17. století se konalo 23. června 

2017 v Městském muzeu Sedlčanech. 

Slavnostní uvedení XXIV. čísla sborníku Podbrdsko se uskutečnilo 1. listopadu ve Státním 

okresním archivu v Příbrami za účasti pracovníků Hornického muzea Příbram, Městského 

muzea Sedlčany, členů redakční rady, autorů publikovaných příspěvků a veřejnosti. Tato 

akce, která byla uspořádána podruhé, se setkala s velice kladným ohlasem, a proto se v ní 

bude pokračovat. 

Bylo připraveno a provedeno 14 exkurzí pro ZŠ a SŠ a seniory. 

Byla připravena panelová výstava k výročí posvěcení kostela sv. Maří Magdaleny 

v Bohutíně s Obecním úřadem Bohutín.  

Byly připravovány podklady k výstavě k 50. výročí festivalu s vedením Hudebního 

festivalu Antonína Dvořáka a k výstavě k 40. výročí požáru na Svaté Hoře se svatohorskou 

farností. 

Archiv spolupracoval na přípravě akce Labyrintem normalizace. Židovská obec jako 

zrcadlo většinové společnosti, Židovské muzeum Praha 5. 4. 

Pokračovala tradiční spolupráce s Knihovnou Jana Drdy; Hornickým muzeem Příbram 

a s městskými muzei na Dobříši a v Sedlčanech; Památníkem K. Čapka ve Staré Huti a se 

spolkem Řimbaba na Vysoké Peci (v Bohutíně) věnujícím se hornickým tradicím; 

pokračovala spolupráce s Národním památkovým ústavem v Praze - účast na přípravě 

podkladů k výstavě Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty. 

Archiv spolupracoval s Gymnáziem pod Svatou Horou;  ZŠ Jiráskovy sady na 

projektu Školákem v protektorátu.  

Zaměstnanci byli nápomocni představitelům měst a obcí při zajišťování jejich 

lokálních výročí. 
 

Rakovník    

Archiv uspořádal dne 26. a 27. dubna 2017 mezioborovou konferenci Subkultura 

trampingu ve světle vědeckého výzkumu. Státní okresní archiv Rakovník byl hlavním 

pořadatelem uvedené konference. Na spolupráci se podílely následující instituce a odborná 

pracoviště - Muzeum T. G. Masaryka Rakovník, Ústav českých dějin FF UK Praha, Katedra 

archeologie FF Západočeské univerzity v Plzni, Etnologický ústav AV ČR v. v. i, a Ústav 

historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. 

Pracovníci archivu se v daném roce zúčastnili následujících seminářů a konferencí: 

-mezioborová konference Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu. – Jan Krško 

přednesl referát; 

-konference pořádaná SOA v Praze Brdy – historie, lidé krajina.  

Archiv připravil pro gymnázia, odborné střední školy a základní školy z Rakovníka, 

Jesenice a Nového Strašecí v průběhu roku 18 odborných exkurzí. V rámci nich R. Mayerová, 

J. Krško, L. Jedličková, M. Jarošová a L. Smitka, tak jako v předchozích letech, seznamovali 

studenty s činností a historií archivu, pomocných vědách historických, historii Rakovníka a 

regionu. Exkurze pro 9. třídy 3. ZŠ Rakovník a ZŠ JAK Nové Strašecí a ZŠ Jesenice byly 

zaměřeny na projekt Židé na Rakovnicku a holokaust a (Ne)zapomenutelné pomníky – staletá 

paměť národa, Po stopách nesvobody, Za časů české královny Marie Terezie (ke 300. výročí 

narození). Pro ZŠ  JAK Nové Strašecí  archiváři připravili projektové dny Za tajemstvím 

písma a papíru.   

Ve spolupráci s  Národním muzeem archiv připravil výstavu Tramping v proměnách 

času (13. 4. až 14. 5. 2017 v prostorách Muzea T. G. Masaryka v Lánech). 
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V prostorách Muzea T. G. Masaryka Rakovník na Lánech archiv ve spolupráci s 

Muzeem T. G. Masaryka Rakovník a MÚ AV ČR uspořádal výstavu „Masaryk a druhá 

světová válka“ a ve spolupráci (výběr archivních dokumentů) s muzeem a ÚSTR výstavu 

„TGM – mýty a skutečnost“ – Ústav pro studium totalitních režimů (výstavní sál muzea na 

Lánech 9. září – 19. října 2017).  

Archiv se podílel zápůjčkami na následujících výstavách: 

80 let otevření sokolovny v Kounově (Obec Kounov 30. červen až 2. červenec 2017) 

120 let školy v Novém Strašecí – Návrat do historie školy (Základní škola v Novém 

Strašecí, 23. – 25. listopadu 2017); 

Smilovice – 820 let od první písemné zmínky (Obec Smilovice 1. až 2. července 

2017.) 

Archiv spolupracoval s Muzeem a galerií Severního Plzeňska na výstavě „Historie 

železniční tratě Rakovník-Mladotice“ (refektář muzea 17. května až 25. června 2017). 

S Muzeem T. G. Masaryka Rakovník a Městskou knihovnou Rakovník na přípravě 

výstavy „Židovská minulost Rakovnicka“ věnované historii židovského osídlení města 

Rakovníka, proměnám zdejší židovské čtvrti a účasti židovských podnikatelů na 

hospodářském na rozvoji města (v prostorách renesančního domu U Samsona 27. června až 

29. září 2017).                                                                                                                                                                                

V měsíci září se archiv připojil v rámci Dnů evropského dědictví v Rakovníku ke 

komentovaným prohlídkám  rakovnického židovského ghetta, renesančního domu u Samsona, 

synagogy a židovského hřbitova v Rakovníku (od 8. do 10. září 2017).  

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 nově i s katedrou historie FF Ostravské univerzity. 

Spolupráce pokračuje i se společenskými organizacemi, regionálními občanskými 

sdruženími a spolky (Muzejní spolek 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).  

Ředitelka pokračovala ve spolupráci se základními školami okresu na projektech I 

místo má svou paměť - Po stopách historie našeho regionu, (Ne)zapomenutelné pomníky – 

staletá paměť národa a země (pomníky postavené legionářům a vojákům padlým v 1. sv. 

válce) Holokaust – tragédie lidstva, První světová válka. V rámci uvedených projektů 

poskytla pedagogům  SPŠ a gymnáziu Rakovník, 1. a 3. ZŠ Rakovník konzultace a podklady 

včetně prezentace archiválií a přednášky.  

Jan Krško, Renata Mayerová a Luboš Smitka, tak jako v předchozích letech 

konzultovali diplomové práce studentů oboru kulturní historie Jihočeské univerzity v Českých 
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Budějovicích, dále oboru archivnictví-historie FF Univerzity Hradec Králové, Filozofické 

fakulty UJEP Ústí nad Labem, FF UK Praha obor PVH a archivnictví a ČZU – PEF Praha, 

Hospodářská a kulturní studia.  

 

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. 

Nižbor  - „Starý Nižbor v originálních dokumentech“ – beseda nad vybranými archiváliemi  

Státního okresního archivu Beroun, pro děti místní školy.  

Kolín „Putování Kolínskem“ – beseda se světelnými obrazy nad fotografiemi ze sbírek a 

fondů SOkA Kolín. 

Vlastějovice  „Archiválie a kroniky Vlastějovic aneb historie trochu jinak“ - veřejnost bude  

mít příležitost nahlédnout do pramenů k dějinám Vlastějovic pod dohledem archivářů ze  

SOkA Kutná Hora a vyslechnout si výklad o historii obce. 

Centrum seniorů Mělník „Archiváři nejen v archivu aneb mělnická archivářka na cestách po  

Bali – ostrově bohů“. 

Mladá Boleslav  Výstava kaktusů a sukulentů - Spolek pěstitelů kaktusů v Mladé Boleslavi 

pořádá při příležitosti 45. výročí spolkové činnosti výstavu kaktusů a sukulentů, doplněnou 

poradenskou službou pro začátečníky a prodejem přebytků rostlin.  

Městský úřad Klecany (Obřadní síň V. B. Třebízského) „Spisovatelé našeho regionu – 

minulost a současnost“ – akce připomene život a dílo Václava Beneše Třebízského, ohlas jeho 

díla, jeho „druhý život“ nejen v Klecanech, dále Vítězslava Hálka a další spisovatele žijící v 

regionu. Vernisáž výstavy s přednáškou. 

Příbram - Den otevřených dveří od 9.00 hodin do 19.00 hodin spojený s vernisáží a 

prohlídkou výstavy „Nad krajinou slz a radiace“, přednáška PhDr. Františka Bártíka o 

změnách krajiny v souvislosti s těžbou uranové rudy, o táborech pro nesvobodné pracovní 

síly, o výstavbě příbramského sídliště. 

Rakovník  Den otevřených dveří (komentované prohlídky v 9:00, 11:00, 14:00 a 17:00 hodin) 

spojený s vernisáží a prohlídkou výstavy „Tramping a region“ 

 

 Pracovníci SOkA Kolín připravili své odborné příspěvky a program pro  VIII. setkání 

zaměstnanců SOA v Praze v roce 2017 v Kostelci nad Černými lesy.  

 

 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  
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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 vybráno celkem 237 923,- Kč a za sborníky 71 655,- 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. Bylo naskenováno a vyfotografováno 261 digitálních 

snímků v kvalitě běžné studijní kopie (B. Kempná). Oproti předchozímu roku došlo k poklesu takto 

vyhotovených digitalizátů.  

Vedoucí VI. oddělení poskytuje konzultace a zajišťuje zodpovídání badatelských  

dotazů z portálu eBadatelna. 

 

 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 -  III.  odboj, 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. Mezi obsahově náročnějšími byla i rešerše k řešení situace územní anomálie 

lokality Komorce.  

 

 

VI.5. Projekty 
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V archivu pokračovaly přípravné práce na vydání soupisu urbářů Středočeského kraje, 

doplňování soupisu vedut a Encyklopedie českých archivů.  

 

Mikuláš Čtvrtník - realizace výzkumného projektu na téma Proces konstituce archivních 

historických pramenů a restrikce jejich přístupnosti (zejména na Archivschule Marburg a 

Philipps-Universität Marburg, Německo). 

Mikuláš Čtvrtník - spolupráce na grantovém projektu „Problematika činnosti mimořádných 

lidových soudů středočeského kraje v letech 1945–1948“ podpořeném Grantovou agenturou 

Univerzity Karlovy (2015–2017, GA UK, 341515/2015), hlavní řešitelka: JUDr. Daniela 

Němečková. 

Šárka Mašková Janotová pracovala jako editorka webového portálu vodnimlyny.cz. 

Michal Sejk a Tomáš Mihalik pracovali na projektu Pomníky obětem totality v okrese 

Benešov (spolupráce s ÚDV). 

Šárka Mašková Janotová úspěšně ukončila a obhájila grant GAUK č. 1760214 Proměny 

mlynářského řemesla na Sedlčansku mezi léty 1848 – 1938. 

Karel Koucký pokračoval v působení na pozici českého koordinátora evropského projektu 

APEx/APF. Tentýž pracovník se zapojil do kolektivní práce na Slovníku moderní archivní 

terminologie (projekt OAS MV ČR; hesla z oblasti digitalizace, e-Governmentu a 

dlouhodobého uchovávání dat).  

Již druhým rokem v SOkA Kladno pokračuje dobrovolnický projekt „Spolupráce na revizi 

archivního fondu Okresní úřad Kladno (1885) 1893-1945 (1955)“.  

PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D. pokračoval ve spolupráci s PhDr. Janou Zachovou, CSc. na 

přípravě edice Regesta aetatis Venceslai IV., a to svazku věnovaného centrále Státního 

oblastního archivu v Praze a středočeských okresních archivů.  

SOkA Mělník ve spolupráci se SOkA Praha-západ - projekt sčítací operáty jako historický 

pramen pro poznání demografického a sociálního vývoje města Mělníka první poloviny 20. 

století. 

SOkA Mělník dále pracuje na projektech a úkolech: Rešerše k dějinám kapucínského kláštera 

na Mělníku (T. Pražák), přípravě konference Proutěná kultura věnovaná dějinám košíkářství 

v Čechách a na Moravě pořádané v květnu SOkA Mělník (T. Pražák., P. Fiedler, D. Státník), 

přípravě podkladů pro publikaci o památkách města Mělníka proponované MÚ Mělník (T. 

Pražák, N. Michňová, D. Státník), projektu Německé obce na česko - německém pomezí 

dnešního okresu Mělník (P. Fiedler) a dlouhodobém projektu studia dějin justice a soudnictví 

s důrazem na Okresní soud v Kralupech nad Vltavou (po r. 1913) a Okresní soud v Mělníku 

po roce 1850 (P. Fiedler). 

SOkA Mladá Boleslav - zaměstnanci archivu se podíleli na různých projektech a grantech. I 

letos pokračovala výzkumná činnost (J. Šimonek a J. Juřena) na soupisu pomníků a pamětních 

desek I. a II. světové války (dílčí výsledky publikovány ve sborníku Boleslavica ᾽17). 

Archivář J. Juřena spolupracuje na několika dlouhodobých projektech, např. publikace 

k dějinám města Mnichovo Hradiště (autor části 20. století), databáze legionářů z okresu 

Mladá Boleslav, Železniční kronika Mladoboleslavska (historie a současnost železniční 

dopravy na Mladoboleslavsku), Dálnice D10 (historie dálnice), Mladoboleslavský industriál 

(přehled průmyslových podniků na území okresu). Archivář J. Šiška byl zapojen do 
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studentského grantového projektu Proměna společnosti, kultura a každodennost v novověku 

jako spoluřešitel. T. Herian se podílel na grantovém projektu Mariánské, trojiční a další 

světecké sloupy a pilíře na okrese Praha-východ. A. Benešová pracovala v porotě projektu 

Příběhy našich sousedů v Mladé Boleslavi.   

Mgr. Ivan Michálek - vede dílčí meziarchivní skupinu „Politická správa po roce 1990“ pro 

tvorbu metodického pokynu k pořádání archivních fondů Okresní úřad II (dne 12. 10. 

odevzdán návrh metodiky, vypořádání připomínek k metodice do konce prosince 2017). 

Činnost v rámci  metodické skupiny pro tvorbu metodik pro pořádání archivních fondů na AS 

MV ČR. 

PhDr. Jaroslav Šulc J. Šulc pracoval při odborné pracovní skupině pro vývoj softwaru pro 

popis archiválií na základě nových Základních pravidel při OASSS MV jako zástupce SOA v 

Praze. 

Státní okresní archiv Rakovník se zapojil do grantu GAČR č. 16-15962S s názvem „Tramping 

v českých zemích v letech 1918 až 1989: subkultura v interakci se státem a společností“ 

řešený na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

 

 

 

VI. 6. Zahraniční cesty 

1. Mgr. Viktor Pohanka, SOkA Kutná Hora – Slovenská republika, Banská Bystrica, 4. 6. 

– 9. 6. 2017, Štátny archív v Banskej Bystrici a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. 

Kolega Pohanka se na zahraniční cestě seznámil s historickými reáliemi uvnitř jednoho z 

nejdůležitějších horních středisek střední Evropy, jež představovalo sedm středoslovenských 

(hornouherských) báňských měst, tedy: Kremnica, Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Nová 

Baňa, Banská Belá, Ľubietová, Pukanec. Zmíněná města představovala nejen zdroj obou 

drahých kovů (nález kremnických zlatých žil dokonce přispěl k přechodnému propadu kurzu 

zlata ve 14. věku), ale na přelomu 15. a 16. století se díky obří kapacitě banskobystrických 

měděných žil stala dokonce předmětem intenzivního zájmu norimberského kapitálu. Ten také 

prostřednictvím aktivit Jana Thurza banskobystrické dolování a zpracování mědi zcela ovládl, 

což tamní milieu značně odlišuje od poměrů panujících v Kutné Hoře, v níž se zahraniční 

obchodní kapitál nikdy v podobně masivní míře neuplatnil.  Vědecká knihovna, nacházející se 

ve městě, pak byla využita k obstarání jak starší regionální literatury, tak nejnovějších studií 

(zejména Martina Štefánika) rozptýlených po různých u nás nesnadno dostupných sbornících 

a periodicích. Cesta byla plánována. 

 

2. Mgr. Beata Kempná, SOA v Praze - centrála – Slovenská republika, Banská Bystrica, 4. 

– 6. června 2017, Štátny archív v Banskej Bystrici a Štátna vedecká knižnica v Banskej 

Bystrici. Kolegyně Kempná si vytkla za cíl navštívit Štátny archív v Banskej Bystrici a 

Štátnou vedeckou knižnici tamtéž, aby zde zjistila možnosti studia osudů římsko-katolických 

poutních míst ve druhé polovině 20. století na Slovensku a mohla provést jeho komparaci s 

českým prostředím, případně Díla koncilové obnovy v českých a slovenských zemích. Cíl byl 

částečně naplněn. Klíčový fond JNV Banská Bystrica nebyl dosud zpracován, proto se B. 

Kempná soustředila na studium archiválií KNV v Banské Bystrici, konkrétně odbor pro věci 

církevní 1954–1958. Během studia zjistila, že další zajímavé prameny se dosud musí nacházet 
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na farních úřadech a biskupských konzistořích. Protože příslušná odborná literatura k církevní 

politice ve druhé polovině 20. století na Slovensku není v České republice lehce dostupná, 

využila knihovního fondu banskobystrické vědecké knihovny a provedla zde základní 

historiografický průzkum.  Cesta byla plánována. 

 

3. Mgr. Šárka Mašková Janotová, SOkA Benešov – Rakouská republika, Vídeň, 21. – 24. 

l1. 2017, Österreichisches Staatsarchiv. V uvedených dnech byly Mgr. Šárkou Maškovou 

Janotovou prostudovány objednané archiválie uložené v Rakouském státním archivu. Jednalo 

se o dokumenty z fondů oddělení Allgemeines Verwaltungsarchiv, Finanz- und 

Hofkammerarchiv a Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Největší důraz byl kladen na archiválie z 

fondu Auersperg. Jednalo se především o materiály zaměřené na hospodářskou agendu 

někdejšího vlašimského panství. Druhý rozsáhlejší soubor studovaných dokumentů tvořily 

archiválie vztahující se k potravinářskému „průmyslu“ českých zemích. V menším množství 

bylo nahlíženo také do dílčích archiválií vztahujících se k regionu a k regionálním 

osobnostem Benešovska a Vlašimska. Vzhledem k velkému množství nahlížených dokumentů 

a omezeným časovým možnostem badatelské cesty byly pořízeny fotografické kopie 

relevantních dokumentů. Získané materiály v podobě poznámek, opisů a fotografických kopií 

budou využity k dalšímu studiu, bádání a následným publikačním výstupům (Soupis urbářů 

středočeského kraje - benešovský okres, regionální studie zaměřené na vlašimské panství, 

panství Harrachů, potravinářská výroba a průmysl, případně další dílčí regionální studie). 

Cesta byla plánována. 

 

4. Mgr. Tomáš Pražák, SOkA Mělník - Vatikán a Italská republika, Řím, 1. – 9. 4. 2017, 

Archivum Secretum Vaticanum (ASV) a Archiv Pontificium Collegium Germanicum et 

Hungaricum (ACGU). Studiem pramenů v ASV a v ACGU byly získány nové informace k 

osobě Emanuela Arnošta z Valdštejna (1716–1789), které prohloubí dosavadní výzkum. 

Studované písemnosti se týkaly především záležitostí k jmenování na post biskupa 

Amyclejského a Litoměřického a stavu jemu svěřené diecéze nebo jeho studijního pobytu na 

Collegiu Germanicu et Hungaricu v letech 1735–1740. Cesta byla plánována. 

 

5. PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D., SOA v Praze - centrála – Spolková republika Německo, 

Marburg, 5. – 12. 10. 2017; 2. 11. – 10. 11. 2017; 18. – 21. 12. 2017, Archivschule Marburg a 

Philipps-Universität Marburg. Cílem cest byl výzkum literatury a pramenů pro výzkumný 

projekt na téma 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. Heuristické a rešeršní práce probíhaly primárně ve specializované 

knihovně Archivschule Marburg, dále pak v univerzitní knihovně při Philipps-Universität 

Marburg (Universitätsbibliothek der Philipps-Universität Marburg). Cesty byly plánovány. 

Cesty byly financovány z jiných zdrojů z prostředků zahraničního stipendia. 
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6. PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D., SOA v Praze - centrála – Rakouská republika, Vídeň, 

19. – 21. 4. 2017, Technische Universität Wien. Zahraniční služební cesta byla vykonána za 

účelem účasti a vystoupení s vlastním příspěvkem v pracovní skupině Vom Ethos  des 

Archivierens na jednání mezinárodní odborné skupiny Archive der Hochschulen sowie 

wissenschaftlicher Institutionen organizované v rámci Verband deutscher Archivarinnen und 

Archivare e.V. Pracovní jednání neslo název Normen und Ethos. Schreiben ArchivarInnen die 

Geschichte? Účastník cesty, PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D. přednesl příspěvek s názvem 

„Kunst der Vernichtung oder manie conservatrice“. Příspěvek v německém jazyce bude 

publikován ve sborníku z konference, který bude otištěn v roce 2019. Cesta byla plánována. 

 

7. PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. a Mgr. Dalibor Státník – Slovensko, Mojmírovce, 

Konference Dejiny archivov - Archívy dejin, 19. – 20. září 2017. Zahraniční cesta byla 

vykonána za účelem přednesení referátů k dějinám archivnictví na mezinárodní konferenci. 

Přednášky vyjdou v tištěném sborníku z konference v roce 2018. Cesta byla plánována. 

 

8. PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. – Maďarsko, Miskolc, 9. – 12. 7 2017. Účast a jednání na 

setkání středoevropských archivářů pořádané v rámci Zasedání maďarské archivní společnosti 

(Magyar Leveltarosok Egyesülete vándorgyülése) v Miskolci. Cesta byla plánována. 

 

 

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, zpracování přírůstků, zajišťování vazby 

knihovního fondu. 

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 34 260 34 260 265 265 

Beroun 17 750 17 645 255 255 

Kladno 16 249 11 296 220 220 

Kolín 18 199 18 199 293 293 
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Kutná Hora 21 231 21 231 165 165 

Mělník 30 730 23 545 524 250 

Mladá Boleslav 11 674 11 674 32 32 

Nymburk 12 739 12 739 181 181 

Praha východ 15 000 10 787 194 178 

Praha západ 13 603 13 603 424 424 

Příbram 29 622 29 622 869 869 

Rakovník 34 083 34 083 478 201 

SOA 39 533 18 400 1 040 725 

CELKEM 294 673 257 084 4 940 4 058 
 

Státní okresní archivy pořizují pro své knihovny zejména tituly vztahující se k regionální 

historii. Využívanost archivních knihoven  badateli se pomalu zvyšuje. 

 

 

 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, pravidelných zasedání valné hromady ČAS, činnost 

ve specializovaných komisích archivu (vědecká, IT, digitalizační, metodická). 
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Celkový přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2017 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ukazatel

Rozpočet vč. 

mimorozpočtových 

zdrojů a nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů dle zákona 

č. 218/2000 Sb.

Čerpání v roce 

2017 celkem 

včetně nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Příjmy 450 000 792 459

v tom:nedaňové a kapitálové příjmy a příjmové dotace 132 082 479 541

Výdaje celekm 98 622 400 97 897 834

Běžné výdaje celkem 92 091 338 91 834 903

z toho:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 51 274 446 51 221 329

v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru 10 155 449 10 147 733

v tom: platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 39 107 747 39 106 471

v tom: OPPP 2 011 250 1 967 125

Pojistné placené zaměstnavatelem 17 388 486 17 246 407

Převod fondu kulturních asociálních potřeb 985 263 985 263

Ostatní běžné výdaje (bez výzkumu a vývoje) 22 443 143 22 381 905

v tom: adresné platby 10 434 218 10 253 773

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) 6 531 062 6 062 931

Výzkum a vývoj celkem (neinvestiční a kapitálové) 0 0
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Částka v Kč

014V03100-6001 276 437

014V03100-6002 610 000

014V03200-6011 991 519

014V03200-6014 1 244 579

014V03100-7010 80 816

014V03300-7006 1 203 950

014V03300-7005 706 022

014V03300-7010 949 608

6 062 931

Akce Částka v Kč

SOA nákup archivních obalů 1 110 008

havárie a opravy EPS a EZS 505 465

oprav podlah 227 205

oprav omítky 127 588

oprava oken 120 516

oprava střechy 108817

Hlavní investiční akce a větší akce neinvestiční povahy

Název akce

pořízení Elektronické spisové služby

pořízení e-Badatelny

rekonstrukce  místnosti v SOkA KH

SOkA Praha-západ

a) Investiční akce

b) Neinvestiční akce (nad 100 tis. Kč)

nástroj pro hodnocení kvality digitálních reprodukcí

pořízení regálových sestav SOA Praha

pořízení automobilu

pořízení výstavních klimatizovaných vitrín

Celkem

Místo realizace

rekonstrukce klimatizačního zařízení v SOKA BN

SOkA Nymburk

SOkA Příbram

SOkA Kolín

jednotlivé SOkA
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Příloha k výroční zprávě za rok 2017 
 

Specializované archivy v druhotné péči SOA v Praze  

 
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. Eva 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 
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