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1) Úvod 
 

Archiv bezpečnostních složek (dále jen „Archiv“) má za sebou rok, v němž byly položeny 
základy nové etapy jeho dalšího fungování a směřování. Správci kapitoly státního rozpočtu, 
Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „Ústav“), z níž je Archiv financován, se podařilo 
vyjednat pro Archiv třicet nových rozpočtovaných míst. Tím bude nejen posíleno vyřizování 
agendy zákona č. 262/2011 Sb., ale Archiv dosáhne kýženého stavu, kdy se digitalizace archiválií 
(jako jedna z forem zpřístupňování) a správa a rozvoj evidencí dostane zcela do jeho rukou. 

 
Digitalizace byla jedním z ústředních témat roku 2014. Už v r. 2013, poté, co archiváři 

získali plně přístup do úložiště naskenovaných archiválií, začali zjišťovat, že tyto digitalizáty 
obsahují velké množství chyb. Při pokusu o restrukturaci digitalizované verze fondu „I. správa 
SNB – operativní podsvazky“ v r. 2014 bylo objeveno množství duplicit, které vykazovaly nejen 
odlišnou kvalitu, ale také různé počty skenů (souborů) v jednotlivých adresářích. Vedení Archivu 
proto rozhodlo o provedení rozsáhlejší velmi podrobné kontroly některých dalších fondů. Její 
výsledky byly natolik znepokojivé, že ředitel Ústavu rozhodl o zřízení společné komise, složené 
ze zástupců obou institucí, která měla přezkoumat nastavení celého digitalizačního procesu. 
Následně provedená kontrola Odboru archivní správy a spisové služby MV potvrdila – pokud jde 
o kvalitu a úplnost digitalizátů - zjištění interní kontroly. Zřízení vlastního oddělení digitalizace 
v Archivu je ideálním řešením kompetenčních sporů, k nimž mezi Ústavem a Archivem 
v minulosti v této oblasti docházelo. Zaměstnanci Archivu budou digitalizovat archiválie, 
zatímco zaměstnanci oddělení digitalizace Ústavu budou převádět do elektronické podoby 
dokumenty – tak, jak jim to ostatně zákon č. 181/2007 Sb. ukládá.   

 
V posledním čtvrtletí roku probíhaly intenzivní práce na novém organizačním řádu 

Archivu, který reflektuje jednak navýšení rozpočtovaných míst, jednak přijetí služebního zákona. 
Archiv, jako správní úřad, se stává služebním úřadem. Služebním orgánem ředitele Archivu je 
ředitel Ústavu, což je poněkud paradoxní v situaci, kdy samotný Ústav služebním úřadem 
nebude. Na podobné paradoxy jsme si bohužel v souvislosti se zákonem o Ústavu a Archivu už 
zvykli. 

 
V roce 2014 se podařilo dokončit generální inventuru archivních souborů. Jak vyplývá 

z jejích výsledků, Archiv spravuje 769 archivních souborů o celkové metráži 17 336,71 bm, 
z nichž 15 288,49 (čili 88,18%) je nezpracovaných, 2 048,22 bm (11,81%) je zpracovaných 
a z toho 1 451,80 bm (8,37%) je inventarizovaných. Tento údaj ovšem může být poněkud 
zavádějící – řada archivních souborů sice není zpracována podle archivních pravidel, nicméně 
přesto v nich archiváři mohou velmi dobře vyhledávat, a to na základě předávacích soupisů. 
Zpracovanost nebo nezpracovanost archivních souborů tak nemá na zpřístupnění archiválií vliv. 

 
Plynule pokračovalo vyřizování agendy zákona č. 262/2011 Sb. V uvedené periodě 

Archiv odesílal na Ministerstvo obrany v průměru padesát sedm odborných stanovisek měsíčně. 
Pokles počtu odborných stanovisek o cca dvě stě dvacet oproti roku 2013 byl zapříčiněn 
především třemi důvody: Archiv bezpečnostních složek v průběhu roku 2014 odeslal minimální 
počet tzv. negativních stanovisek (tj. že k osobě žadatele v Archivu nebyly dohledány žádné 
archiválie). Počet těchto odborných stanovisek činil v každém měsíci od ledna 2012 do podzimu 
2013 deset až patnáct, někdy i více, a výrazně tak ovlivňoval podobu statistických čísel 
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vykazovaných v letech 2012 a 2013. V současné době se takové případy vyskytují minimálně. 
Druhým důvodem je „objemový nárůst“ rozsahu odborných stanovisek, která mají někdy i více 
než 20 stran textu - zvýšil se tedy značně průměrný počet stran mnoha odborných stanovisek. 
Ve větší míře byly vyřizovány případy, k nimž se dochovaly desetitisíce stran archivních 
dokumentů, a které jsou proto náročnější na samotné zpracování. Odborná stanoviska takového 
rozsahu nebyla v tak velkém počtu v průběhu roku 2012 a částečně i 2013 odesílána. Třetím 
důvodem, proč se počet odesílaných odborných stanovisek Archivu snížil oproti roku 2013, je 
výrazné snížení počtu odborných stanovisek vypracovaných zaměstnanci Ústavu pro studium 
totalitních režimů. V roce 2014 se snížil počet jimi vypracovaných odborných stanovisek 
o celých sto. Je však nutno zdůraznit, a odpovědní zaměstnanci Ministerstva obrany to potvrzují, 
že menší počet odesílaných odborných stanovisek žádným způsobem neblokuje vyřizování 
agendy zákona č. 262/2011 Sb. Ministerstvem obrany.  

 
Také v roce 2014 byl Archiv nucen zabývat se požadavky fyzických i právnických osob 

na vrácení archiválií. Většinou však šlo o pokračování kauz z předchozích let. V jednom případě 
byl Archiv nucen archiválie na základě usnesení soudu vydat oprávněné osobě, a to po jejich 
vynětí z evidence Národního archivního dědictví, nicméně jejich vlastník souhlasil s tím, že 
badatelům budou i nadále zpřístupňovány alespoň kopie těchto archiválií. 

 
Velké zneklidnění do celé archivní obce vnesla zpráva o možném zrušení odst. 11 § 37 

zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění. Archiv pochopitelně 
nemohl zůstat stranou a spolu s ostatními archivy a některými historiky hledal cestu, jak 
upozornit Ústavní soud na případné důsledky, pokud by skutečně rozhodl o zrušení výše 
uvedeného zákonného ustanovení.  Právě tento odstavec totiž umožňuje široké a téměř 
neomezené zpřístupnění archiválií. Případné zrušení uvedeného odstavce by jednak paralyzovalo 
činnost Archivu (nutnost začerňování osobních a osobních citlivých údajů), jednak by de facto 
znemožnilo historické bádání nejen o době po roce 1945, ale dotklo by se i archivních souborů 
z doby okupace. Archiv a Ústav na tuto situaci reagovaly zasláním dopisu, určeného soudcům 
Ústavního soudu, v němž upozorňují na to, co by znamenalo zrušení inkriminovaného odstavce 
bez náhrady. K dopisu se podpisem svých představitelů připojily také Ústav pro soudobé dějiny 
a Historický ústav Akademie věd ČR. 

 
Za velký úspěch považujeme to, že Archivem vydávaný Sborník byl zařazen mezi 

recenzovaná neimpaktovaná periodika. Pro každou instituci, která vydává odborné periodikum, je 
tato skutečnost věcí profesní cti. Archivu se podařilo tohoto cíle dosáhnout, takže dvanácté číslo 
Sborníku Archivu bezpečnostních složek (2014) již vyšlo s tímto prestižním označením. 

 
V oblasti ekonomiky a provozu pokračovala především rozsáhlá rekonstrukce objektu 

Braník, který byl plynofikován a vzniklo zde i nové administrativní zázemí pro archiváře. Byl 
vypracován projekt stavební úpravy původní kotelny a uhelny na depozitář. Z dalších 
investičních akcí je třeba zmínit nákup diskového pole pro Archiv.   

 
 Výsledky naší činnosti jsou podrobně popsány a zmapovány v jednotlivých kapitolách 

této zprávy. Rozhodně se však my archiváři nemáme za co stydět, a to i přes tvrzení těch, kteří 
vidí v Archivu především zdroj využitelných (či spíše zneužitelných) písemností a současné 
progresivní směřování Archivu je jim proto trnem v oku. Obviňování Archivu ze snahy omezit 
přístup k archiváliím je zcela liché – více než 32 000 archiválií, předložených v roce 2014 
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v našich badatelnách, mluví za vše. Archiv bude vždy postupovat v souladu s platnou 
legislativou, v jejímž rámci udělá vše pro to, aby badatelé, instituce, které se na nás obracejí, 
i partneři, s nimiž spolupracujeme, byli i nadále s naší prací spokojeni. 
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2) Pracoviště Archivu bezpečnostních složek (stav k 31. 12. 2014) 
 
1. Siwiecova 2, 130 00 Praha 3: 

Vedení Archivu 
 
Kancelář ředitelky Archivu 
 Skupina evidenční a správy elektronického archivu 
 
Oddělení ekonomiky a provozu 
 Skupina ekonomiky a rozpočtu  
 
Oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů (část) 

Skupina operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů (část) 
Skupina operativních svazků rozvědky a vojenské kontrarozvědky (část) 

 
Oddělení pro naplňování zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu 
 
Skupina přípravy dokumentů (centrální badatelna Siwiecova) 
 
 
2. Na Struze 3, 110 00 Praha 1: 

Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra  
Badatelna Struha 

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

Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti  
Badatelna Kanice 

 
Oddělení archivních fondů Ministerstva vnitra ČSR 
 
Oddělení archivních fondů vojsk Ministerstva vnitra 
 
Skupina provozní správy (Kanice) 
 
 
4. Branické nám. 777/2, Praha 4–Braník 

Oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů (část) 

Skupina operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů (část) 
Skupina operativních svazků rozvědky a vojenské kontrarozvědky (část) 

 
Skupina péče o fyzický stav archiválií 
 
Skupina provozu a majetku 
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3) Činnost Kanceláře ředitelky 
 
a) Personální záležitosti 
 

K 31. 12. 2014 pracovalo v Archivu 129 zaměstnanců, z toho 21 na zkrácený pracovní 
úvazek. V roce 2014 nastoupilo do pracovního poměru v Archivu celkem 19 zaměstnanců, 
pracovní poměr ukončilo 18 zaměstnanců (z toho 1x se jednalo o výpověď ze strany Archivu, 1x 
o výpověď ze strany zaměstnance, 2 zaměstnancům byl zrušen pracovní poměr ve zkušební době, 
4 pracovníkům skončil pracovní poměr na dobu určitou, v 9 případech byla uzavřena dohoda 
o rozvázání pracovního poměru bez udání důvodu a 1 zaměstnanec zemřel).  

 
Dle organizačního řádu, který vstoupil v platnost k 19. prosinci 2012, se Archiv členil na 

dva odbory, sedm oddělení a šest skupin1.  
 

Přehled počtu pracovních míst Archivu 
 

 
 

Průměrný fyzický počet zaměstnanců Archivu za rok 2014 byl 127, průměrný přepočtený 
počet pak 118,95 zaměstnanců. Skutečný počet zaměstnanců 129 zohledňuje dva zaměstnance 
v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Do zaměstnaneckého poměru byli přijati dva zaměstnanci 
pokrývající jejich činnost po dobu nemoci. 
 
Realizované dohody o pracovní činnosti a o provedení práce 

V roce 2014 bylo realizováno 27 dohod o provedení práce. 

 
Mateřské dovolené 

V roce 2014 nastoupily 2 zaměstnankyně na mateřskou dovolenou a 2 zaměstnankyně 
z mateřské na rodičovskou dovolenou. 

 
Z rodičovské dovolené se vrátila do zaměstnání 1 pracovnice.  

 
Vzdělávání v Archivu v roce 2014 

Vzdělávání zaměstnanců v Archivu se v roce 2014 řídilo směrnicí ředitelky Archivu 
o vzdělávání zaměstnanců č. j. ABS 3897/2011 R a probíhalo v následujících oblastech: 

 
                                                           
1 Od 1. 2. 2015 vstoupil v platnost nový organizační řád Archivu, dle kterého se Archiv člení na sedm archivních 
oddělení a Kancelář ředitele. Odbory i skupiny byly zrušeny. 

limit skutečnost

zaměstnanci 127

           - fyzický počet k 31. 12. 2014 129

           - průměrný fyzický počet 127

           - průměrný přepočtený počet 118,95 

rok 2014
ukazatel



8 

 

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

základních fázích jako vstupní vzdělávání úvodní a vstupní vzdělávání následné. 
 
Cílem vstupního vzdělávání úvodního bylo zprostředkování základních informací 

týkajících se problematiky Archivu nově přijímaným zaměstnancům. Obsah byl zaměřen na 
studium základních vnitřních předpisů Archivu (směrnice ředitelky Archivu a další platné vnitřní 
normy) a na zaškolení pro zvládnutí základních dovedností spojených s pracovní činností. 
Vstupní vzdělávání následné probíhalo e-learningovou formou a zúčastnilo se ho 17 
zaměstnanců. Bylo zahájeno 1. 10. 2014 a všichni přihlášení úspěšně absolvovali závěrečné testy. 
 

Prohlubující vzdělávání a manažerské vzdělávání 
Zaměstnanci Archivu se účastnili školení a kurzů v souvislosti se změnami zákonů 

v oblasti účetnictví, sociálního a zdravotního pojištění, daní, nových technických norem, v oblasti 
interního auditu, pracovního práva, poskytování informací ve veřejné správě, zákona o státní 
službě, práce s programem PEvA aj.  

 
Celkem se těchto akcí zúčastnilo 29 zaměstnanců. 

 
V průběhu roku 2014 se zúčastnila 1 zaměstnankyně (vedoucí oddělení) manažerského 

kurzu Time management – jak zkvalitnit pracovní výkon. 
 

Jazykové vzdělávání  
V rámci jazykového vzdělávání zaměstnanců Archivu pokračovala spolupráce 

s jazykovou školou EDUA Languages, s.r.o. v kurzech anglického jazyka, určených 
zaměstnancům, jejichž pracovní zařazení vyžaduje aktivní používání anglického jazyka. 

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

používání anglického jazyka) a na základě provedených testů byli studenti rozděleni do tří skupin 
podle dosažené úrovně a do čtyř skupin podle místa pracoviště – tři skupiny v Praze a jedna 
v Brně. Celkem bylo přihlášeno 20 zaměstnanců. 

 
Kurzy německého jazyka v roce 2014 nebyly požadovány. 

 
 
b) Právní činnost Kanceláře ředitelky 
 

Soudní spory 
V rámci pracovně-právních sporů se jednalo zejména o žaloby na neplatnost výpovědi, 

přičemž v jednom případě byl Archiv ke konci roku 2014 nepravomocně úspěšný (výpověď 
z pracovního poměru bývalé ředitelce Archivu), ve druhém případě Archiv žalobcův nárok uznal 
(žalobce si vyzvedl výpověď v době pracovní neschopnosti) a soud tak určil, že výpověď 
zaměstnance byla neplatná. V roce 2014 ten samý zaměstnanec podal na soud nový žalobní návrh 
na neplatnost výpovědi z pracovního poměru, která mu byla na základě zmiňovaného uznaného 
nároku opětovně předána. V roce 2014 bylo rovněž pravomocně rozhodnuto odvolacím soudem 
ve sporu Archivu a téhož zaměstnance na vydání věci (spor o stravenky za dobu tzv. překážek na 
straně zaměstnavatele), kdy byl potvrzen rozsudek prvního stupně ve prospěch Archivu.  
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V případě soudních sporů o ochranu osobnosti řešil Archiv v roce 2014 celkem 6 žalob, 
přičemž jednou bylo vyhlášeno již pravomocné usnesení o zastavení řízení proti Archivu, 
v ostatních pěti případech nebylo v roce 2014 nařízeno jednání. Ke dni sepsání této zprávy již 
Archiv disponuje dalším usnesením o zastavení řízení. 

 
V roce 2014 bylo dále pravomocně rozhodnuto o žalobě na určení vlastnického práva. 

Žalobci bylo vyhověno pouze v částečném rozsahu. V tomto sporu byl Archiv právně zastoupen 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 
V jednom případě byl na Archiv podán také exekuční návrh, který řešil Obvodní soud pro 

Prahu 3. Na návrh oprávněné osoby však bylo exekuční řízení zastaveno. 
 
Kancelář ředitele v roce 2014 zadala provedení celkem 12 výmazů z evidencí na 

webových stránkách Archivu. 
  

Vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014 
Počet žádostí podaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v roce 2014 značně narostl. Zatímco v letech 2008 až 2013 osciloval počet žádostí 
od 0 (r. 2008) do 14 (r. 2010, přičemž toto číslo zahrnuje i žádosti o zpřístupnění dokumentačních 
spisů Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu), v roce 2014 Archiv vyřizoval 
celkem 45 žádostí dle tohoto zákona. Většina těchto dotazů navíc obsahovala velké množství 
podotázek. Podrobnosti jsou uvedeny v níže připojené tabulce. 
 
 
Celkem žádostí 45 
Informace poskytnuta  18 
Vydáno rozhodnutí 14 
Odloženo/zamítnuto 7 
Odvolání 7 

- odvolání vyhověno 2 
- potvrzeno rozhodnutí 1. stupně 5 

Dosud neukončené řízení 62 
 

Archiv je pochopitelně rád, jestliže se veřejnost zajímá o jeho činnost. Cílem většiny 
žádostí, podaných jediným žadatelem, však zjevně není získání informací o činnosti instituce, ale 
zatížení zaměstnanců Archivu vypracováváním nesmyslných a nic neříkajících statistik, popř. 
odpověďmi na nesrozumitelně formulované dotazy.  

 
Ostatní 
Kancelář zpracovala 99 souhlasů s využitím archiválií. 
 
 

 
                                                           
2 Stav k 31. 12. 2014. 
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4) Odborná archivní činnost 
 
I.) Přebírání a delimitace archiválií a archivních souborů 
 

Archiv bezpečnostních složek spravoval k 31. 12. 2014 celkem 769 archivních souborů 
o celkové metráži 17 336,71 bm. 

 
Archiválie jsou – stejně jako v jiných archivech – přejímány zejména v rámci skartačních 

řízení, která jsou prováděna u útvarů Policie ČR a Ministerstva vnitra. Dalšími institucemi (Úřad 
pro zahraniční styky a informace, státní oblastní a okresní archivy aj.) jsou do Archivu 
delimitovány písemnosti, jejichž původcem jsou bezpečnostní složky bývalého režimu.  

 
Činnost Archivu byla v loňském roce poznamenána pokračující rekonstrukcí objektu 

Braník a rekonstrukcí střechy v objektu Siwiecova z důvodu jejího havarijního stavu. Po dobu 
opravy střechy bylo nutno přestěhovat většinu zde umístěných archiválií na ostatní pracoviště 
Archivu. Z tohoto důvodu bylo v rámci Archivu dočasně nebo trvale redislokováno několik 
stovek běžných metrů archiválií. Přístup badatelů k archiváliím tím však nebyl omezen. 

 
V roce 2014 bylo do Archivu bezpečnostních složek převzato celkem 56 kartonů a 66 

balíků archiválií, tj. celkem 12,19 bm. Z evidence Národního archivního dědictví byl vyňat 1 
balík (0,02 bm), který byl na základě rozhodnutí soudu vrácen dědici původního držitele. 

 
 Podíl jednotlivých oddělení na přejímkách a delimitacích: 

 
 
Oddělení archivních fondů FMV 
 

Skartační řízení a vnější delimitace 
Provádění skartačního řízení, přejímka a kontrola archiválií od útvarů Policie ČR – 

Služby cizinecké policie bylo v roce 2014 zastaveno z kapacitních důvodů – do objektu Struha se 
z důvodu rekonstrukce střechy nad depozitáři a badatelnou v objektu Siwiecova musela 
přestěhovat část zaměstnanců oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů, a rovněž sem 
musely být dislokovány některé archiválie (podrobněji viz dále). 
 

Vnitřní delimitace 
V rámci vnitřní delimitace byly do oddělení archivních fondů FMV předány archiválie 

z oddělení archivních fondů StB v celkovém rozsahu 2,76 bm (podrobnosti viz oddělení 
archivních fondů StB). 
 
Oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů 
 

Skartační řízení a vnější delimitace 
V průběhu roku 2014 oddělení převzalo od Úřadu pro zahraniční styky a informace 

svazky, materiály trvalé hodnoty a spisy z provenience bývalé I. správy SNB v rozsahu 56 
kartonů (6,72 bm). 
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Vnitřní delimitace 
V roce 2014 žádné vnitřní delimitace z tohoto oddělení neproběhly. 

 
Stěhování 
Z důvodu havarijního stavu střechy v objektu  Siwiecova a její následné rekonstrukce byly 

v létě 2014 dočasně přestěhovány do budovy Struha následující archivní fondy nebo jejich části 
(celkem cca 2721 kartonů): Svazková agenda Správy sledování, Ministerstvo národní 
bezpečnosti, Agenturní svazky a spisy Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu 
(jedná se o dokumenty, které má Archiv dočasně v držení, a to po dobu vyřizování agendy 
zákona č. 262/2011 Sb.). Do objektu Braník byly přestěhovány následující archivní fondy nebo 
jejich části: MTH (tzv. materiály trvalé hodnoty) k fondu I. správy SNB - operativní svazky, 
Zvláštní agenturní svazky, Zvláštní operativní svazky, Zvláštní vyšetřovací spisy, příslušné 
archivní protokoly ke  zde uloženým archivním fondům (celkem cca 722 kartonů). 

Vynětí z evidence NAD 
Na základě rozhodnutí o vyřazení archiválií z evidence Národního archivního dědictví 

vydaného dne 28. 8. 2014 Ministerstvem vnitra, odborem archivní správy a spisové služby, pod 
č. j. MV-116805-2/AS-2014, byl z této evidence vyřazen archivní fond Vojtěch Ujfalussy 
(evidenční list NAD č. 803, 1 balík –  o celkové metráži 0,02 bm). Vyňaté archiválie byly 
původně součástí archivního fondu NAD 29 – Vyšetřovací spisy.  
 
Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti 
 

Skartační řízení a vnější delimitace 
V roce 2014 neproběhly v tomto oddělení žádné vnější delimitace ani skartační řízení. 
 
Vnitřní delimitace 
Do oddělení archivních fondů FMV byly tímto oddělením delimitovány nezpracované 

archivní soubory (Federální správa VB, Hlavní správa tiskového dohledu MV, Letecký oddíl 
MV, Tiskárna MV, Výstupní sestavy správ StB) v celkovém množství 22 kartonů + 2 balíky/ 
2,76 bm. 
 
Oddělení archivních fondů MV ČSR 
 

Skartační řízení a vnější delimitace: 
Přejímka archiválií od útvarů Ministerstva vnitra a Policie ČR v rámci skartačního řízení 

probíhala průběžně podle předávání od jednotlivých útvarů. V rámci skartačního řízení bylo 
vypracováno celkem 9 skartačních protokolů a byly převzaty a evidovány tyto přírůstky: 

• současné Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (2 balíky/ 0,26 bm), 
• KS SNB Ostrava (17 balíků/ 1,35 bm), 
• KS SNB České Budějovice (3 balíky/ 0,09 bm), 
• KS SNB Ústí n. L. (1 balík/ 0,12 bm), 
• současné Krajské ředitelství policie SčK (2 balíky/ 0,15 bm). 
• současné Obvodní ředitelství Praha IV (6 balíků/ 0,6 bm), 
• OS SNB Sokolov (1 balík/ 0,02 bm), 
• KS SNB Hradec Králové (1 balík/ 0,12 bm), 
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• KS SNB Brno (18 balíků/ 1,49 bm), 
• KS SNB Plzeň (14 balíků/ 1,22 bm). 

 Ze SOkA Chrudim byl delimitován 1 balík/ 0,05 bm). 
 
 Celkem bylo převzato, evidováno a uloženo 66 balíků v rozsahu 5,47 bm. 

 
Vnitřní delimitace: 
V roce 2014 neproběhla v tomto oddělení žádná vnitřní delimitace.  
 

Oddělení archivních fondů vojsk MV 
 

Skartační řízení, vnější a vnitřní delimitace 
V roce 2014 neproběhla v tomto oddělení žádná vnější ani vnitřní delimitace.   
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II.) Zpracování a zpřístupňování archiválií a archivních souborů, generální 
inventura 
 

Prioritou Archivu bylo dokončení generální inventury archivních souborů, a to 
v prodlouženém termínu do 31. 12. 2014. Přes problémy, s nimiž se Archiv v této oblasti potýkal 
již v předchozím roce (redislokace archiválií, provádění GI za plného chodu) se tento úkol 
podařilo úspěšně dokončit. Byl vypracován a schválen soupis archivních pomůcek a bylo 
zahájeno pořizování kopií archivních pomůcek, vyžadovaných Odborem archivní správy 
a spisové služby MV. 

 
V Archivu bylo při provádění generální inventury v roce 2014 zkontrolováno celkem 126 

archivních fondů o celkové metráži 7 426,85 bm archiválií. Souhrnné údaje jsou uvedeny 
v tabulce: 
 
Souhrnná tabulka výsledků generální inventury v roce 2014  
 
číslo NAD Název fondu Metráž (bm) 

Oddělení archivních fondů FMV 

103 Organizační a vnitřní správa Federálního ministerstva vnitra – rozkazy ministra 2,4 

110 Sekretariát FMV 4,56 

111 Sekretariát FMV 6,12 

112 
Sekretariát náměstků ministra genmjr. JUDr. Jana Pješčaka, DrSc. a genmjr. 

Pavola Vaňa 
6,76 

79 Německé soudy v protektorátu Čechy a Morava 68,28 

86 D Ostrava 6,06 

113 
Sekretariáty 1. náměstků ministra vnitra genmjr. Ing. Jána Hanuljaka, genmjr. 

JUDr. Jána Kováče a genpor. Ing. Alojze Lorence 
2,68 

80 S-Plzeň 18,88 

82 S-Ústí nad Labem 6,77 

83 S-Liberec 9,58 

25 Sbírka různých písemností 61,46 

28 Mapy zpráv zpracované studijním ústavem ministerstva vnitra 30,72 

102 
Organizační a vnitřní správa Federálního ministerstva vnitra – tajné rozkazy 

ministra vnitra 
1,44 

783 Sbírka filmů 23,34 

84 S Ostrava 22,25 

85 S Olomouc 7,83 

38 IV. správa SNB – správa sledování 17,16 

104 
Organizační a vnitřní správa Federálního ministerstva vnitra – nařízení ministra 

z let 1959 - 1970, nařízení hospodářsko finanční z let 1954 - 1966 
1,56 

108 Sekretariát FMV 2,52 

774 Usnesení předsednictva vlády ČSSR 5,04 
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775 Usnesení Vlády ČSSR (ČSFR) 24,12 

105 Organizační a vnitřní správa Federálního ministerstva vnitra 1,95 

109 Sekretariát FMV 1,92 

116 
Správa vyšetřování Státní bezpečnosti a odbory vyšetřování Státní bezpečnosti v 

krajích 
122,58 

799 Sbírka novin, časopisů a monitoring tisku 15,24 

10 Hlavní správa vojenské kontrarozvědky 71,61 

23 Židovské organizace 71,19 

37 
II. správa Sboru národní bezpečnosti – správa kontrarozvědky (pro boj s vnějším 

nepřítelem) 
185,28 

106 Sekretariát FMV 236,04 

734 Věznice Pankrác 1 

768 Muzeum Sboru národní bezpečnosti 18,36 

Oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů 

242 MTH II. správa MV 9,79 

238 Svazková agenda Správy sledování MV 90,95 

36 Svazková agenda tajných spolupracovníků 210,78 

29 Vyšetřovací spisy 1343,08 

34 Objektové svazky 291,45 

583 ZSGŠ spisy 10,6 

595 Hlavní správa rozvědky – svazky 496,07 

427 Hlavní správa rozvědky – spisový fond 154,27 

Oddělení archivních fondů StB 

 
Fondy S-StB Brno a útvarů StB, pasů a víz Jihomoravského kraje 91,53 

 
Fondy S-StB Ostrava a útvarů StB, pasů a víz Severomoravského kraje 101,41 

 
Věznice Uherské Hradiště 1,32 

 
Věznice Brno 1,67 

 
Trestní ústav Mikulov 0,05 

 
Bezpečnostní odbor pro Státní bezpečnost Ministerstva vnitra ČSR 0,71 

 
Ústřední výbor Českého odborového svazu pracovníků bezpečnostních a 

ozbrojených složek 
0,72 

 
Zemská úřadovna Státní bezpečnosti v Čechách 0,18 

 
Československá obec sokolská 0,24 

Oddělení archivních fondů MV ČSR 

 
KS SNB Hradec Králové 295,95 

Oddělení archivních fondů vojsk MV 

751 Personální spisy příslušníků ministerstva vnitra 2836,24 

225 Vojenská rada Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic Praha 4,56 
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222 Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic Praha 215,27 

203 3. brigáda Pohraniční stráže Karlovy Vary 12,13 

205 5. brigáda Pohraniční stráže Cheb 120,93 

206 7. brigáda Pohraniční stráže Sušice 74,17 

208 10. brigáda Pohraniční stráže Volary 7,09 

 
 
V oblasti zpracování a zpřístupňování archiválií si – vzhledem k nutnosti dokončení GI 

a stále probíhající agendě zákona č. 262/2011 Sb. – Archiv nekladl velké cíle.  Jednalo se 
především o průzkumy archivních fondů a kromě toho byly pořizovány podklady pro zpracování 
archivních pomůcek, které by měly postupně vznikat od roku 2015. 
 
 Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra 
 
Zpracování, pořádání a inventarizace archiválií 
 
 Pokračovaly práce na přepisu údajů z evidenčních karet fondu EMAN (emigranti 
a navrátilci), určených ke sběru a kódování dat o osobách, které opustily republiku a následně se 
vrátily do ČSSR. Celkově bylo zpracováno cca 80 % fondu, jehož celkový rozsah čítá 33 bm. 
 
Oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů 
 
Zpracování, pořádání a inventarizace archiválií  
 

Na pracovišti oddělení v Braníku pokračoval průzkum části fondu Zpravodajské správy 
Generálního štábu ČSLA (tzv. balíkový fond) - v rámci NAD 583. Po upřesnění jeho rozsahu 
a následném průzkumu byl dokončen soupis, který je podkladem pro interní archivní pomůcku. 
Ta slouží k vyhledávání a zpracovávání badatelských žádostí. Do konce roku 2014 bylo 
zpracováno 300 kartonů (celkem cca 45 bm), tedy celý rozsah této části fondu.  
 

V roce 2014 byl zahájen průzkum skartačních protokolů VKR – osobní svazky (část 
fondu III. správy SNB – operativní svazky v rámci NAD 426). Protokoly byly digitalizovány 
a v současnosti je zpracovávána metodika, na jejímž základě budou vypisovány potřebné údaje 
z pořízených digitálních reprodukcí archiválií. 
 
 Pokračovalo tématické zpracování fondu Svazková agenda Správy sledování MV (NAD 
238) a v návaznosti na dokončení generální inventury bylo zahájeno přidělování nových signatur 
(archivních čísel). 
 

Dále byly v návaznosti na generální inventuru připraveny podklady k vytvoření nových 
archivních pomůcek. Bylo dokončeno tématické zpracování fondu Objektové svazky (NAD 34), 
a to nejen části tzv. "živých" svazků, ale kompletně celého fondu (z celkových 291,97 bm). 
Rovněž byla připravena a dokončena většina (cca 90%) podkladů pro konečné zpracování 
archivní pomůcky k fondu Vyšetřovacích spisů (NAD 29). V rámci GI proběhla a dosud probíhá 
kontrola tzv. nedobytných zápůjček (to znamená, že jsou obesílány instituce, jimž byly 
v minulosti – většinou ještě za předchůdců Archivu bezpečnostních složek – zapůjčeny 
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archiválie, které dosud nebyly vráceny. Většinou se jedná o státní zastupitelství a soudy). V roce 
2015 bude zpracování archivních pomůcek k těmto fondům dokončeno a budou publikovány 
na webových stránkách Archivu.  

 
Byly dokončeny metodiky pro zpracování tématických kartoték vyšetřovacích spisů 

a objektových svazků a byla dokončena příprava na jejich digitalizaci.  
 

Již na konci roku 2013 byl zahájen průzkum a následná příprava archivních fondů 
Skartační komise – MV, Ústí nad Labem, České Budějovice, Hradec Králové, Plzeň, Ostrava – 
k digitalizaci a vypsání potřebných údajů. V průběhu roku 2014 bylo zpracováno cca 10% tohoto 
fondu. 
 

Plán činnosti na rok 2014 počítal s provedením kontroly části digitalizátů v elektronickém 
úložišti. Z důvodů, popsaných v úvodu této výroční zprávy, došlo ke změně zadání. Kontrola 
proběhla namátkově, ovšem s použitím metody věcného srovnání jednotlivých skenů s originální 
předlohou. Kontrolovány byly digitální reprodukce svazků I. správy a vyšetřovacích spisů. 
Zjištěné výsledky (závažné rozdíly ve srovnání digitalizátů oproti originálům) vedly k přijetí 
rozhodnutí systematicky kontrolovat všechny digitalizáty před jejich poskytnutím úředním 
žadatelům. Pokud jde o badatele, jsou na možnou chybovost upozorňováni a mohou požádat 
o předložení originálu, tedy příslušných archiválií v analogové podobě. Toto řešení není příliš 
šťastné, vzhledem k fyzickému stavu archiválií, nicméně je nezbytné, protože jinak bychom 
vystavovali badatele nebezpečí, že jim nebudou předloženy všechny archiválie, které ke studiu 
požadovali. 

  
 
Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti 
 
Zpracování a pořádání archiválií  

 
V souvislosti s generální inventurou byla roztříděna a uložena do kartonů zbývající část 

nezpracovaného přírůstku S-StB Ostrava: 
• 1. odbor S-StB – 20 kartonů + 2 balíky (2,57 bm), 
• 2. odbor S-StB – 2 kartony (0,24 bm), 
• 3. odbor S-StB – 14 kartonů + 1 balík (1,69 bm), 
• Organizační a analytický odbor (OAO) S-StB – 3 kartony (0,36 bm),   
• O-StB Vsetín – 5 kartonů (0,6 bm), 
• O-StB Ostrava-město – 1 karton (0,12 bm).    

 
Ze stejného důvodu byly roztříděny a do 232 kartonů (27,84 bm) uloženy archiválie S-

StB Brno, O-StB Prostějov a dalších O-StB z Jihomoravského kraje. 
 

Úkolem odpovědného zaměstnance tohoto oddělení bylo rovněž zajišťování komunikace 
Archivu s firmou NetPro, která zajišťuje SW pro zpracovávání archiválií v systému JANUS. 
Systém však vykazoval dlouhodobě chyby, které se Archiv snažil  mnohokrát řešit. Byl 
zpracován protokol o závadách software Janus-Archivář, který byl firmě NetPro zaslán. 
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Vzhledem k tomu, že firma nereagovala a neřešila dva zásadní problémy, na které byla 
opakovaně upozorňována, byla s ní spolupráce ukončena.  
 
Oddělení archivních fondů MV ČSR 
 
Zpracování a pořádání archiválií  
 

Průběžně probíhaly práce na přípravě pořádání nových přírůstků fondu KS SNB Hradec 
Králové (rozdělení jednotlivých přírůstků podle organizační struktury).  
 
Oddělení archivních fondů vojsk MV 
 
Zpracování a pořádání archiválií  
 

Oddělení zahájilo práce na porovnávání rozsáhlého souboru osobních evidenčních karet 
(11,5 bm) uložených v archivním fondu Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních 
hranic s databází osobních evidenčních karet. Doposud bylo zpracováno 4,7 bm z kontrolovaného 
souboru.  
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III.) Ochrana archiválií a archivních souborů 
 
Skupina péče o fyzický stav archiválií 
 

Mezi hlavní úkoly skupiny patřilo v roce 2014 časově náročné komplexní restaurování. 
Významným počinem v tomto směru - a pro pracovníky skupiny novou zkušeností - bylo 
bezesporu restaurování sbírky skleněných negativů a jejich digitalizace. Skupina dále prováděla 
ambulantní zásahy spojené s přípravou archiválií k digitalizaci nebo pro výstavní účely 
a dezinfekci archiválií. Zkoumala fyzický stav archivních fondů, zejména kinematografických 
filmů, o které je stále větší badatelský zájem, a monitorovala a vyhodnocovala klimatické 
podmínky v depozitářích. Mezi dlouhodobé úkoly patřilo zajišťování přípravy archiválií 
k hromadnému odkyselování (podařilo se dosáhnout druhého nejvyššího počtu odkyselených 
listů za období let 2011 – 2014). Pracovní čas byl mimo jiné věnován kontrole archiválií na 
oddělení digitalizace Ústavu (šlo převážně o archiválie poněkud problematické pro skenování 
úplného obrazu) a poskytování konzultací pracovníkům jednotlivých archivních oddělení.     
 

Průzkum fyzického stavu fondů 
V roce 2014 proběhl průzkum fyzického stavu filmových archiválií v depozitáři č. M 16 

v objektu Struha a průzkum filmových a fotografických archiválií z fondu I. Správa SNB, a.č. 
22229, karton 407 – fotodokumentace. Průzkum byl zaměřen na detekci tzv. octového 
syndromu.3 Průběžně také probíhal průzkum spojený s měřením hodnot pH u většího celku 
archiválií odkyselených v letech 2010-2013. Cílem je získat orientační informace o změnách 
hodnot pH archiválií po odkyselení technologií Neschen během stárnutí papírové podložky.  

 
Skupina dále provedla průzkum depozitáře v budově Struha s ohledem na jeho vhodnost 

pro ukládání filmových archiválií a průzkum fyzického stavu a zpracování návrhu na uložení 
negativů, které jsou součástí archivního fondu Svazková agenda Správy sledování. 
 
 
                                                           
3
 Acetátová podložka (acetylcelulóza, resp. triacetylcelulóza – CTA) se používá od roku 1908. Je označována jako 

bezpečná, ale vykazuje značnou nestabilitu. Řetězec CTA podléhá degradaci několikerého typu, ale při všech 
dochází ke zkracování řetězce CTA – délka řetězce určuje fyzikální vlastnosti podložky – pružnost a pevnost. Tím, 
že se řetězce zkracují, dochází k definitivní degradaci podložky, a pokud je materiál uložen ve vlhkém prostředí, 
dochází ke kyselé hydrolýze glykosidických vazeb a k autokatalytickému rozkladu, který je označován jako octový 
syndrom.  
 
Detekce je možná čichem – čpící zápach připomínající ocet, ale lze použít speciální detekční pásky a v ideálním 
případě speciální krabice s barevným čidlem, které indikuje stupeň nákazy (změnou barvy). Další rozklad urychluje 
působení oxidů dusíku a katalýza těžkými kovy z ovzduší nebo z kovových krabic, v nichž bývají fotografické filmy 
uloženy (též nýty a sponky z papírových krabic). Jakmile je proces rozkladu jednou nastartován, nelze ho zastavit 
(pouze zpomalit) a velmi rychle se šíří (je nakažlivý). 
 
Pokud jsou CTA filmy uloženy správně, proces rozkladu je minimalizován (trvanlivost je prokázána na 200 let). 
Rizikovými faktory jsou teplota, vlhkost, kyselé prostředí, přítomnost oxidů dusíku a síry, těžkých kovů 
 
Archivace zasažených filmů v zásadě není možná (rychlé šíření). Zjištěním stupně rozkladu lze pouze doporučit 
postup, tj. pořadí, kvalitu a rychlost přepisu archivních dokumentů. Originály je třeba zlikvidovat. 
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Monitorování klimatických podmínek v depozitářích archivu 
Monitoring byl prováděn pomocí dataloggerů Comet S3120 s možností záznamu teploty 

a vlhkosti vzduchu postupně ve všech depozitářích Archivu. Přístroje byly ponechány 
v místnostech vždy po dobu přibližně jednoho měsíce. Následně byla data zpracována do grafů 
a tabulek a vyhodnocena. Výsledkem této činnosti jsou konkrétní návrhy opatření, které jsou 
součástí pravidelných zpráv o kontrole klimatu v depozitářích Archivu. 

 
Odborné restaurátorské a konzervátorské činnosti  
Během roku 2014 skupina PFSA provedla řadu komplexních restaurátorských zásahů. 

Z nejdůležitějších lze uvést:  
• restaurování dvou sešitů prapor Kaplice - mimořádné události; 
• komplexní restaurování skleněných negativů Archivu K. Rameše., 533/11 – část II., 

533/12 – část I., 533/12 – část II.; 
• pokračování komplexního restaurování vyšetřovacího spisu V 6301 MV „Milada 

Horáková“ – hotové části 8, 9, 14, rozpracovány části 7, 11, 12, 13. 
 
Z dalších restaurátorských činností lze uvést: 

• ambulantní opravy v souvislosti s přípravou archiválií na digitalizaci a výstavy - celkem 
45 archivních jednotek (především šlo o vyšetřovací spisy); 

• dezinfekce několika desítek značně rozsáhlých archivních jednotek, praktické školení 
archivářů – rozpojování a příprava spisů na digitalizaci (11. 8. 2014); 

• kontroly archiválií, u kterých bylo problematické skenování úplného obrazu, na oddělení 
digitalizace Ústavu. 

 
Digitalizace prováděná na pracovišti skupiny péče o fyzický stav archiválií  
Skupina v roce 2014 vlastními silami digitalizovala některé specifické druhy archiválií. 

Šlo zejména o skleněné negativy archivu K. Rameše, sig. 533/11 – část I., 533/11 – část II., 
533/12 – část I., 533/12 – část II. Digitalizováno bylo celkem 1196 kusů negativů. Dále proběhla 
digitalizace archiválie (M 3/3, inv. j. 1), která měla být zapůjčena na výstavu (viz dále), kde bylo 
kvůli knižní vazbě nutné použít klíny, a velkoformátového jednolistu z archiválie V-691 MV. 
 

Spolupráce na přípravě archiválií k výstavním účelům 
V souladu se směrnicí „O zásadách vystavování archiválií“ zpracovala vedoucí skupiny 

odborná stanoviska k archiváliím z fondu M 3/3 inv. j. 1 (Památník Velitelství stanice SNB 
v Chlumci nad Cidlinou) a textilnímu transparentu Charty 77, které měly být zapůjčeny na 
výstavy.  
 

Příprava archiválií a hromadné odkyselování 
Za rok 2014 bylo i přes rekonstrukci pracoviště a dlouhodobou nemoc jednoho z členů 

obsluhy ošetřeno celkem 80 673 listů archiválií. Jedná se o kompletně ošetřené listy včetně 
desek spisů, připravené k expedici (do tohoto počtu nejsou zahrnuty drobné přílohy, fotografie 
atd.). Ve sledovaném období probíhalo především odkyselení fondu 425 – Židovské organizace  
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Jiné 
Pracovníci skupiny uložili do nových archivních krabic 90 kartonů archiválií z archivu 

vysílání slovenské redakce Radia Vatikán 1948 – 1990, které byly touto institucí zapůjčeny 
Ústavu k digitalizaci a po jejím ukončení byly v květnu 2014 vráceny. 
 
Oddělení archivních fondů FMV 

 
Průběžně byla prováděna kontrola fyzického stavu archiválií, výměna poškozených 

kartonů a obalů všech fondů (hlavní výměna proběhla v souvislosti s kontrolou fyzického stavu 
v rámci generální inventury). Byly vyměněny veškeré kartony a vloženy archivační desky u části 
fondů sekretariátu FMV – A 2, fondů S, S-Ústí, S-Plzeň, S-Olomouc, D-Ostrava a fondu 
Studijního ústavu 141. 
 
Oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů 
 

Byla prováděna průběžná kontrola fyzického stavu archiválií, výměna poškozených 
a nevyhovujících kartonů a obalů u částí některých fondů, a to jak v rámci běžné archivní či 
úřední činnosti, tak systematicky - vyšetřovací spisy V-OV (389 kartonů), V-HK (186 kartonů) 
a I. správa SNB - operativní svazky (1827 kartonů).  
 
Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti 
 

Byla prováděna průběžná kontrola fyzického stavu archiválií, výměna poškozených obalů 
u jednotlivých fondů (většinou přírůstků) při běžné úřední a archivní činnosti. Celkem se jednalo 
o cca 140 spisových obalů. 
 
Oddělení archivních fondů MV ČSR 
 

Průběžně byla prováděna kontrola fyzického stavu archiválií, výměna poškozených 
kartonů a obalů všech fondů (hlavní výměna proběhla v souvislosti s kontrolou fyzického stavu 
v rámci generální inventury).  
 
Oddělení archivních fondů vojsk MV 
 

Byla prováděna průběžná kontrola fyzického stavu archiválií, výměna poškozených obalů 
u jednotlivých fondů (archiválie zapůjčované nebo předkládané ke studiu). Bylo vyměněno 530 
spisových obalů. 
 

Všechna archivní oddělení rovněž vlastními silami prováděla menší opravy archiválií 
(roztržené listy, oddělení soulepů).  
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IV) Využívání archiválií, služby badatelům a úřední činnost 
 

Několikrát zmiňovaný havarijní stav a následná rekonstrukce střechy v objektu Siwiecova 
se odrazily v přerušení provozu badatelny, jejíž veškerá agenda se v srpnu 2014 přesunula do 
objektu Struha. Jak ovšem ukazují statistiky, tato skutečnost neměla vliv ani na počet badatelů, 
ani na počet předložených archiválií. Od začátku existence Archivu se počty badatelů, 
badatelských návštěv a předložených archiválií drží na víceméně stejné úrovni. Výjimkou byl rok 
2009, kdy bylo vykázáno extrémní množství předložených archiválií, což však souviselo spíše 
s odlišným způsobem jejich vykazování. Archiv tak ročně navštíví cca 1700 badatelů, kteří zde 
vykonají více než 4000 badatelských návštěv, přičemž jim je předloženo okolo 32 000 archiválií.   

 
Archiv usiluje o to, aby byl badatelskou veřejností vnímán především jako seriózní 

otevřená instituce, a nikoliv jako možný zdroj „kompromitujících“ písemností (přestože spravuje 
poněkud specifický typ archiválií).  
 
Badatelna Siwiecova 
 

V centrální badatelně bylo v roce 2014 registrováno celkem 874 badatelů, kteří vykonali 
1563 návštěv. Čtyřicet čtyři osob přicházelo ze služebních důvodů (především z Ústavu 
a z Národního bezpečnostního úřadu). Mezi zahraničními badateli (cca 8%) převládali občané 
Slovenska, Německa a Švýcarska, ale objevili se i badatelé ze Švédska, Norska nebo Kanady. 
Z domácích badatelů byli nejpočetněji zastoupeni studenti z Univerzity Karlovy, Technické 
univerzity v Liberci, Univerzity Pardubice, pracovníci Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, 
badatelé ze sdružení Post Bellum, Vojenského historického ústavu aj. Ze zahraničních institucí je 
možné jmenovat např. Univerzitu Mateja Bela v Banské Bystrici nebo Středoevropskou 
univerzitu v Budapešti. 

 
Pro agendu zákona 262/2011 Sb. zpracovaly pracovnice badatelny celkem 17 odborných 

stanovisek. 
 
 
Badatelna Struha  
 

Badatelna Struha zpřístupňovala v roce 2014 tradičně v naprosté většině archiválie 
uložené ve správě oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra, méně pak 
archiválie zaslané z pracoviště v Kanicích a svazky z oddělení operativních svazků 
a vyšetřovacích spisů.  

 
Za rok 2014 navštívilo badatelnu Struha 672 badatelů, kteří celkově vykonali 1914 

badatelských návštěv. Důvodem jejich bádání byl většinou soukromý zájem o osudy předků. 
Pravidelně badatelnu navštěvovali tzv. úřední badatelé, kteří byli vysláni do Archivu svými 
zaměstnavateli za účelem zpracování služebních úkolů (celkem 33). Badatelů zahraničních (cca 
8%) bylo nejvíce ze Slovenska, USA a Německa, ale například i z Albánie. 

 
V badatelně studovala také řada badatelů českých historických pracovišť a paměťových 

institucí (Historický ústav Akademie věd ČR, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 
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Památník Terezín, Židovské muzeum, Post Bellum, Národní technické muzeum, Památník 
národního písemnictví, Knihovna Václava Havla, Vojenský historický ústav).  

 
Často badatelnu navštěvovali také studenti, kteří hledali prameny ke svým bakalářským, 

diplomovým či disertačním pracím (Univerzita Karlova, Univerzita Palackého Olomouc, 
Univerzita Hradec Králové, Technická univerzita Liberec, Slezská univerzita v Opavě, Policejní 
akademie, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Masarykova univerzita aj.). 

 
Ze zahraničních institucí je možné uvést badatele přijíždějící z European University 

Institute Florence, Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Universite Montpellier, Univerzity 
Poznaň, Ludwig Boltzmann Institut für Historische Sozialwissenschaft, Ústavu pamäti národa, 
Středoevropské univerzity v Budapešti, Hannah-Arendt Institut Dresden aj. 

 
Během roku se také v badatelně uskutečnilo celkem 9 televizních a filmových natáčení, 

z nichž lze jako zajímavost vybrat např. natáčení brazilsko-kubánského filmu o Che-Guevarovi, 
dokumentu o Václavu Havlovi v režii A. Sedláčkové nebo dokumentu o Karlu Krylovi v režii 
Krystyny Krause. 
 
Badatelna Kanice  
 

V badatelně Kanice byly badatelům předkládány ke studiu jak archiválie zde uložené, tak 
i ze všech pražských depozitářů. 

 
V roce 2014 navštívilo zdejší badatelnu celkem 207 badatelů. Většinou se jednalo 

o studenty (nejvíce samozřejmě z Masarykovy univerzity v Brně, dále z Univerzity Palackého 
v Olomouci, Západočeské univerzity v Plzni, Technické univerzity Liberec, Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzity Karlovy, Slezské univerzity v Opavě) 
a badatele z výzkumných institucí (mimo Ústavu i např. z Historického ústavu Akademie věd 
ČR, Muzea civilní obrany Praha, Muzea exilu Brno, Regionálního muzea Vysoké Mýto, 
Národního archivu a Univerzity obrany Brno). 

 
Již tradičně se studující zajímali o svazky a spisy související s vlastní osobou či rodinou 

a blízkými. Stejně tak byl zájem o svazky spolupracovníků StB z okruhu známých. Dalšími 
uváděnými tématy studia byly: StB - metody práce, organizace a spolupracovníci (akce Kámen), 
státní hranice, železná opona, Pohraniční stráž (např. úmrtí na hranici, opevnění, EZOH), 
regionální dějiny (např. StB na Vysočině, dějiny Hlučínska za 3. republiky nebo osvobození 
v Jablonném), četnictvo a SNB (např. četnictvo a policie ve Zlíně, historie četnické stanice 
v Chlumu), perzekuce církve (zrušení klášterů v Hradci), osudy osobností (např. Vl. Groh, J. 
Mezník, K. Kryl i P. Wonka), spontánní hnutí a občanské iniciativy (underground, tramping), 
menšiny (vysídlení Němců z Turnovska, Romové za normalizace), policejní školství (škola 
v Holešově), vězeňství a věznice (věznice v Uherském Hradišti), organizace oslav 1. máje, volby 
v 70. letech, „veksláci“ ad. Badatelnu v Kanicích v roce 2014 navštívilo 7 % cizích státních 
příslušníků, z nich téměř polovina ze Slovenska. 
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Celkový přehled činnosti badatelen  
 

badatelna 
počet 

badatelů 
badatelské 
návštěvy 

počet předlož. inv. 
jednotek/ 

evidenčních 
jednotek/ signatur 

z toho 
digitalizované 

jednotky 

vydaných 
CD+DVD  

Siwiecova 874 1563 7072 3677 913 

Struha 672 1914 17744 4064 446 

Kanice 207 555 7255 1821 161 

celkem 1753 4032 32071 9562 1520 

 

Oddělení archivních fondů FMV 
 

Oddělení v roce 2014 vyřídilo celkem 574 badatelských žádostí.  
 
Pokud jde o specializované agendy v gesci oddělení, pak v rámci agendy zákona č. 

255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných 
účastnících národního boje za osvobození, a zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků 
národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, 
o zvláštním příspěvku k důchodu některých osobám, o jednorázové peněžní částce některým 
účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945, bylo vyřízeno 23 žádostí. 

 
V rámci agendy žádostí o zjištění, získání nebo ztrátě českého státního občanství a k tomu 

prováděných lustrací v evidenci emigrantů a vystěhovalců bylo vyřízeno celkem 115 žádostí 
(jednalo se o nárůst o cca 40%). 

 
Oddělení rovněž provádělo lustrace (dohledávání) ve jmenných evidencích k fondům 

Studijního ústavu MV. V roce 2014 byly vyřízeny požadavky k celkem 7419 osobám. Z tohoto 
množství bylo 4702 osob prověřováno na základě badatelských dotazů či dotazů úřadů, 2717 
osob bylo lustrováno v souvislosti s agendou zákonů č. 262/2011 Sb., a 282 osob bylo lustrováno 
v souvislosti s žádostmi o zjištění státního občanství. 

 
Pro agendu zákona č. 262/2011 Sb. bylo zpracováno 36 odborných stanovisek. 
 
Pro zajištění provozu knihovny byla prováděna průběžná akvizice a nákup odborných 

knih. Celkem bylo nakoupeno a zaevidováno 178 odborných knih. 
 
 
Oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů 
 

Oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů vyřídilo celkem 2995 badatelských, 
úředních a součinnostních žádostí.  
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Oddělením bylo bez zahrnutí digitalizace zapůjčeno do badatelen 2653 inv. j. (celkem 
5811 svazků) včetně 446 inv. j. zapůjčených pro potřeby Vojenského zpravodajství. Do tohoto 
počtu nejsou zahrnuty počty archiválií připravených dle příslušných zákonů v elektronické 
podobě.  
 

Pro Národní bezpečnostní úřad byly zpracovány anotace ke 216 žádostem týkající se 
celkem 763 osob.   
 

Pro agendu zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu bylo 
vypracováno 23 odborných stanovisek. Byly ověřeny a vyhledány archiválie ke 156 žádostem 
z Ministerstva obrany.  
 
 
Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti 
 

Oddělení v roce 2014 vyřídilo celkem 441 žádostí a součinnostních požadavků 
a vyhotovilo 1167 fotokopií a skenů. Oddělením bylo zapůjčeno do badatelen v Praze 238 inv. j., 
k digitalizaci pak bylo zasláno 4701 inv. j.  

 
V rámci agendy zákona č. 262/2011 Sb. bylo zpracováno 8 odborných stanovisek. 

 
 
Oddělení archivních fondů MV ČSR 
 

Oddělení v roce 2014 vyřídilo celkem 728 žádostí a součinnostních požadavků (včetně 
103 žádostí agendy řidičských průkazů), z toho 686 požadavků bylo vyřízeno písemně a 42 
telefonicky. Oddělení rovněž vyhotovilo 364 fotokopií a skenů. Do badatelen v Praze byly 
zapůjčeny archiválie ve 105 případech a na badatelnu Kanice bylo zapůjčeno 1634 inv. j.  

 
Oddělení také zajišťuje provoz knihovny, do které bylo získáno a zaevidováno 133 

nových publikací. 
 
V rámci agendy zákona č. 262/2011 Sb. bylo zpracováno 66 odborných stanovisek. 

 
 
Oddělení archivních fondů vojsk MV 
 

V rámci agendy personálních spisů bylo v roce 2014 vyřízeno 497 zaevidovaných a 165 
e-mailových (a ve spisové službě neevidovaných) žádostí a součinnostních požadavků. 
Badatelům a úřadům bylo zpřístupněno 557 osobních evidenčních karet a 968 personálních spisů. 
K digitalizaci bylo zasláno 186 spisů. Pro potřeby úřadů a organizačních složek státu bylo 
vyhotoveno 777 fotokopií a skenů. Oddělení také vyhledává v personálních evidencích, což 
obnášelo vyřízení 3999 požadavků. 

 
Bezpečnostnímu archivu Vojenského zpravodajství bylo zapůjčeno 22 personálních spisů 

a 84 osobních evidenčních karet. Tato čísla jsou uváděna mimo výše zmíněné sumární hodnoty.  
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V rámci agendy vojsk MV (Pohraniční stráže) bylo vyřízeno 142 písemných požadavků 
a 124 požadavků mimo evidenci spisové služby. Na badatelnu Kanice bylo zapůjčeno 897 
evidenčních jednotek. Bylo vyhotoveno 133 kopií a skenů. 

 
Mimořádně náročné vyhledávání znamenaly pro oddělení žádosti o nalezení čísel zbraní, 

mimo jiné i v souvislosti s nálezem na jedné s pražských ambasád.  
 
Pro agendu zákona č. 262/2011 Sb. oddělení vypracovalo 32 odborných stanovisek.  
 
 

Skupina evidenční a správy elektronického archivu 
 

Úřední i badatelské žádosti, které se vztahují ke konkrétním osobám, byly nejdříve 
postupovány skupině evidenční k prověření jmen v databázích Archivu (lustraci) a dle jejího 
výsledku pak postupovány k vyřízení jednotlivým archivním oddělením. Digitalizované 
archiválie byly badatelům zpřístupňovány prostřednictvím tzv. elektronického archivu, přičemž 
příprava a pomoc při předkládání digitálních reprodukcí byla rovněž úkolem této skupiny. V roce 
2014 bylo takto připraveno 8 121 archivních jednotek.  
 
Úřední dotazy 
 
 Pracovníci evidenční skupiny prověřují jména v evidenčních systémech na základě 
úředních žádostí (sem patří žádosti státních orgánů pověřených bezpečnostním řízením, šetřením 
o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, žádosti zpravodajských služeb ČR 
a orgánů činných v trestním řízení), přičemž specifickou agendu tvoří žádosti podané dle zákona 
č. 262/2011 Sb., a dále na základě badatelských dotazů. 
 
 V tabulkách č. 1 a 2 je uveden celkový přehled vyřízených úředních žádostí 
i prověřovaných jmen. 
 
Tabulka č. 1 – počet úředních žádostí 
 

  NBÚ 
MV – 
bezp. 
odbor 

ÚZSI ÚDV 
MO – 

vojenské 
zprav. 

Policie 
ČR 

BIS 
Vězeňská 

služba 
Ostatní Celkem 

leden 23 12 8 7 2 1 9 0 25 87 
únor 22 11 13 10 2 2 2 0 37 99 

březen 25 11 11 8 4 1 14 0 31 105 
duben 25 10 12 7 2 2 5 0 45 108 
květen 23 7 6 10 3 3 11 0 29 92 
červen 22 11 8 7 0 1 11 0 52 112 
červenec 28 14 7 8 2 2 9 0 27 97 

srpen 34 11 4 9 3 0 9 0 20 90 
září 26 5 2 11 1 0 6 0 58 109 
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říjen 29 5 8 3 2 0 3 0 47 97 
listopad 22 7 8 5 2 0 1 0 50 95 
prosinec 16 11 4 6 4 1 3 0 67 112 
Celkem 295 115 91 91 27 13 83 0 488 1203 

 
 
Tabulka č. 2 – počet prověřovaných jmen 
 

  NBÚ 
MV – 
bezp. 
odbor 

ÚZSI ÚDV 
MO – 

vojenské 
zprav. 

Policie 
ČR 

BIS 
Vězeňská 

služba 
Ostatní Celkem 

leden 210 290 168 10 34 1 19 0 79 811 
únor 218 450 166 14 23 2 2 0 84 959 

březen 226 381 96 32 29 1 29 0 95 889 
duben 178 405 128 15 51 2 11 0 152 942 
květen 157 367 111 16 23 3 11 0 138 826 
červen 137 474 60 12 0 1 17 0 187 888 
červenec 185 1306 95 13 29 10 29 0 68 1735 

srpen 245 686 28 15 14 0 22 0 54 1064 
září 218 303 25 20 4 0 9 0 198 777 
říjen 400 285 123 6 39 0 4 0 168 1025 

listopad 364 181 63 6 27 0 1 0 137 779 
prosinec 290 365 79 7 51 1 4 0 154 951 
Celkem 2828 5493 1142 166 324 21 158 0 1514 11646 

 
Agenda zákona č. 262/2011 Sb. 
 
 Skupina má pochopitelně nezastupitelnou roli i v souvislosti se zákonem č. 262/2011 Sb., 
kdy dohledává v evidencích údaje k osobě, která by případně měla osvědčení dle tohoto zákona 
obdržet, nebo také k dalším osobám zmiňovaným v dané žádosti.  
 
 Tabulka č. 3 ukazuje počet přijatých žádostí a prověřovaných jmen. 
 
Tabulka č. 3  
 

Měsíc Počet žádostí Počet prověřovaných osob 

leden 48 67 

únor 33 53 

březen 35 39 

duben 42 54 
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květen 17 28 

červen 22 25 

červenec 35 41 

srpen 29 34 

září 51 68 

říjen 44 49 

listopad 38 47 

prosinec 49 57 

Celkem 443 562 
  
 Skupina rovněž zajišťuje vypalování archiválií na CD a DVD nosiče, které se přikládají 
k odborným stanoviskům zasílaným Ministerstvu obrany. V loňském roce se jednalo o 908 DVD 
a 514 CD.  
 

Badatelské dotazy 
 
 V rámci badatelských žádostí byly – jako každoročně - vyřizovány zejména dotazy 
podané dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a dle zákona č. 140/1996 Sb., 
o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti (tabulka č. 4). 
 

Tabulka č. 4 – počet badatelských žádostí 
 

Měsíc Počet žádostí Počet osob 

leden 163 711 

únor 171 553 

březen 214 651 

duben 182 611 

květen 144 511 

červen 137 487 

červenec 144 535 

srpen 141 556 

září 126 445 

říjen 133 540 

listopad 121 502 

prosinec 111 368 

Celkem 1787 6470 
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Oddělení pro naplňování zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti 
komunismu 
 

Pro Archiv zůstává agenda zákona č. 262/2011 Sb. jednou z nejdůležitějších priorit, na níž 
se stabilně podílí několik desítek zaměstnanců. Jsme rádi, že díky novým rozpočtovaným 
místům, přiznaným Archivu Ministerstvem financí, a vnitřní restrukturalizaci je od začátku roku 
2015 navýšen počet pracovníků oddělení, zabývajících se zpracováváním odborných stanovisek 
pro Ministerstvo obrany, o 7 osob.  

 
V roce 2014 Archiv přijal a zaevidoval měsíčně v průměru 16 žádostí zaslaných 

Ministerstvem obrany. Archiv odeslal na Ministerstvo obrany průměrně 57 odborných stanovisek 
za měsíc4. Na vypracování odborných stanovisek se asi z 10 % podíleli pracovníci Ústavu. 
Samotné oddělení zpracovalo v tomto roce 430 odborných stanovisek.  
 

Souhrn zpracování agendy zákona č. 262/2011 Sb. – žádosti zaslané Ministerstvem obrany 
a odborná stanoviska 
 

Zpracováno, odevzdáno a odesláno na Ministerstvo obrany 684 

Ve stadiu lustrací, vyhledávání a přípravy archiválií pro digitalizaci 1024 

Zaevidováno nových žádostí (1. 1. 2014. − 31. 12. 2014) 189 

Přijato z MO (1. 1. 2014 − 31. 12. 2014) 193 

Odborná stanoviska vypracovaná pracovníky Ústavu pro Archiv 71 

Připraveno pro psaní (počet odborných stanovisek) 340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Příčiny relativního poklesu jsou vysvětleny v úvodu této zprávy. 
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V.) Vědecká, publikační a prezentační činnost  
 
 Stejně jako další archivy v České republice klade i Archiv bezpečnostních složek důraz na 
prezentaci své činnosti. Jeho zaměstnanci se účastnili akcí, které měly Archiv představit široké 
veřejnosti, na konferencích doma i v zahraničí informovali kolegy archiváře a historiky 
o výsledcích svého bádání. Nemalou měrou přispívali do Sborníku Archivu bezpečnostních 
složek i řady dalších sborníků a periodik. Archiválie (či spíše jejich reprodukce) jsou žádanými 
exponáty na různých výstavách.  
 

Účast na konferencích 
 

V r. 2014 se Archiv i jeho pracovníci mohli prezentovat na různých konferencích, ať už to 
byla konference pořádaná Národním archivem, určená především učitelům, konference k hrozící 
změně archivního zákona (zrušení části § 37), která by znamenala omezení přístupu 
k archiváliím, nebo – již tradičně – konference s tématem 3. odboje nebo „železné opony“:   

 
• Konference „Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku“ se konala 5. března 2014 

v Klatovech a vystoupil na ní Mgr. Tomáš Bursík s příspěvkem Odbojová skupina „Jiří 
Krbec a spol.“. 
 

• PhDr. Jiří Mikulka se 12. března 2014 zúčastnil konference pořádané MZA Brno, 
Evropskou společností pro právní dějiny a katedrou dějin státu a práva PF MU Brno 
„Období nesvobody 1938-1945“, kde přednesl příspěvek K některým pramenům k odboji 
a perzekuci v období let 1939-1945 uloženým v ABS. 
 

• Ve dnech 16. – 18. října 2014 se v prostorách Muzea Policie ČR konala „IX. konference 
policejních historiků a badatelů“, na níž přednesl příspěvek s názvem Jednání 
představitelů PS se sovětskými a maďarskými partnery v roce 1972 Mgr. Ing. Pavel 
Vaněk Ph.D. 
 

• Mgr. Ing. Pavel Vaněk Ph.D. rovněž přednesl příspěvek s názvem Co byla železná opona 
při příležitosti prezentace mobilního průvodce „Příběhy železné opony“ v Brně dne 26. 
srpna 2014. 
 

• Na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy se 21. října 2014 konala konference 
k možnému zrušení odst. 11 § 37 zákona č. 499/2004 Sb., které by svými praktickými 
důsledky znamenalo faktické znepřístupnění pramenů k našim válečným i poválečným 
dějinám. Účastnili se jí zejména zástupci archivů, historických a právnických institucí. 
K danému tématu zde mj. zazněl příspěvek Mgr. Světlany Ptáčníkové.  
 

• Ve dnech 26. – 28. října 2014 pořádal polsky Institut paměti národa (IPN) ve Varšavě 
konferenci s názvem „Europe Under Surveillance. The Audiovisual Collections of 
Communist Security Services“. Tématem příspěvků a následných diskusí byla otázka 
audiovizuálních záznamů pořízených bezpečnostními složkami komunistického režimu. 
Jednalo se nejen o námětech jednotlivých filmů, ale také o problémech spojených s jejich 
uložením, zpřístupňováním badatelům a digitalizováním. Za Archiv zde s příspěvkem 
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Instructional and Promotional Films of the Ministry of the Interior in the Collections of 
the Security Services Archive, který byl doplněn dvěma krátkými ukázkami z filmů 
uložených ve sbírce Archivu, vystoupila PhDr. Jitka Bílková. 
 

• U příležitosti šedesátého výročí vzniku jednotné archivní sítě se ve dnech 4. – 5. listopadu 
2014 uskutečnila v Národním archivu konference „Archivy školám, archiváři učitelům“, 
určená - jak už název napovídá -  pedagogům všech typů škol, studentům středních 
a vysokých škol, archivářům i laické a odborné veřejnosti. Jejím cílem bylo informovat 
učitele o tom, co, kde a jak mohou v archivech pro výuku využít. Archiv a jeho fondy 
prezentovali Mgr. Světlana Ptáčníková a Mgr. Tomáš Bursík. 
 

• Na závěrečné konferenci projektu „Brána ke svobodě  - Tor zur Freiheit“, která byla 
pořádána 21. listopadu 2014 v Mikulově při příležitosti odhalení památníku obětem 
železné opony, reprezentoval Archiv příspěvkem Co byla železná opona Mgr. Ing. Pavel 
Vaněk, Ph.D.  
 

• Mgr. Tomáš Bursík se zúčastnil 25. listopadu 2014 semináře konaného na PF UK 
„Výsledky základního výzkumu v oblasti činnosti Ministerstva spravedlnosti v letech 
1948–1953 se zaměřením na legislativní činnost“, kde přednesl příspěvek Ministerstvo 
spravedlnosti v dalších archivních fondech.  

 

Publikační činnost 
 
V závěru roku 2014 bylo vydáno dvanácté číslo Sborníku Archivu bezpečnostních složek, 

a to poprvé jako recenzované neimpaktované periodikum. Publikováno je v něm osm obsáhlých 
odborných studií, zprávy z činnosti Archivu za uplynulý rok a v rubrice Archivní A-Ž drobné, 
často úsměvné zajímavosti z archivních fondů.  

 
Na tomto místě podáváme přehled publikační činnosti zaměstnanců Archivu:  
 

• Bílková Jitka: Europa pod nadzorem/Europe Under Surveillance. Mezinárodní 
konference Varšava 27.–28. října 2014. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, č. 
12/2014, ABS 2014, s. 349–352. 
 

• Bursík Tomáš:  „Straciłyśmy mnóho czasu...“ Dwanaście listów do sekretarza 
generalgeho ONZ napisanych w więziemiu w Pardubicach w 1956 roku. In: Natalia 
Jarska i Jan Olaszek (ed.): PŁEĆ BUNTU ‒ Kobiety w oporze społcznym i opozycji 
w Polsce w latach 1944‒1989 na tle porównawczym. IPN, Warszawa 2014, str. 32‒42. 
 

• Kokeš Luboš ‒ Vojtková Jitka: Pardubičtí Židé a jejich náboženská obec do roku 1918. 
In: Theatrum historiae, sv. 13. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 
Ústav historických věd, 2013, s. 123–165. 
 

• Krupica Radim: Pohled do struktur nejnižšího článku komunistické tajné policie. Státně 
bezpečnostní složka v okrese Vyškov 1945–1960. In: Sborník Archivu bezpečnostních 
složek, č. 12/2014, ABS 2014, str. 55‒100. 
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• Lacko Miroslav: Přístupy k řešení národnostní otázky v meziválečném Československu 

a Maďarsku. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, č. 12/2014, ABS 2014, s. 319–
321. 
 

• Lacko Miroslav: Oslavy 70. výročí Slovenského národního povstání v Bánské Bystrici. In: 
Sborník Archivu bezpečnostních složek, č. 12/2014, ABS 2014, s. 335–338. 
 

• Mikulka Jiří: Stíhací eso z Hané. Josef František 1914-1940. In: Válka revue speciál, únor 
2014, s. 88–89. 
 

• Mikulka Jiří: Squadron Leader z Juliánova. Generálmajor Otmar Kučera (1914-1995). 
In: Válka revue, květen 2014. 
 

• Mikulka Jiří: „Dělají vám jen to, co si zasloužíte.“ Léta 1938-1945 v obvodu četnické 
stanice Štoky (okres Havlíčkův Brod) pohledem vrchního strážmistra Františka Josefa 
Dostála. In: Češi a Němci na Vysočině. Sborník příspěvků z česko-rakouské odborné 
konference, Havlíčkův Brod 2014, s. 193–201. 
 

• Mikulka Jiří: K některým pramenům k odboji a perzekuci v období let 1939-1945 
uloženým v ABS. In: Období nesvobody. Sborník z konference. Brno 2014, s. 187–191. 
 

• Mikulka Jiří: Konference Období nesvobody 1938-1945. In: Sborník ABS č. 12/2014, 
ABS 2014, s. 323–326. 
 

• Saltuariová Petra – Motyčková Kateřina: Konference konzervátorů, restaurátorů. In: 
Sborník ABS č. 12/2014, ABS 2014, s. 325–326. 
 

• Urbánek Miroslav: Na 21. základně taktického letectva v Čáslavi. In: Sborník Archivu 
bezpečnostních složek, č. 12/2014, ABS 2014, s. 339–344. 
 

• Fišr Ondřej: Příspěvek do Sborníku ABS č. 12/2014, archivní A–Ž. 
 

• Mikulka Jiří: příspěvek do Sborníku ABS č. 12/2014, archivní A–Ž. 
 

• Pinerová Klára: Příspěvek do Sborníku ABS č. 12/2014, archivní A–Ž. 
 

• Ptáčník Pavel: Příspěvek do Sborníku ABS č. 12/2014, archivní A–Ž. 
 

• Slaběňáková Jana Barbora: Příspěvek do Sborníku ABS č. 12/2014, archivní A–Ž. 
 

• Vaněk Pavel: Dva příspěvky do Sborníku ABS č. 12/2014, archivní A–Ž. 
 

• Vávra Josef: Příspěvek do Sborníku ABS č. 12/2014, archivní A–Ž. 
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Z dalších aktivit, vztahujících se k publikační činnosti, můžeme uvést následující: 
 

• Příprava monografie z konference „Ochrana státní hranice v 70. letech“, na níž se podílí 
Mgr. Ing. Pavel Vaněk Ph.D. 
 

• Vypracování lektorského posudku pro sborník Brno v minulosti a dnes, 27/2014 (vyd. 
AMB) na příspěvek Michala Škerleho „Průběh února 1948 v Brně“. 
 

• Vypracování lektorského posudku pro připravovaný Sborník ABS č. 12/2014 
na příspěvek Michaely Zemánkové „Organizace protektorátních bezpečnostních sborů na 
Vyškovsku v letech 1939-1945“. 
 

• Vypracování lektorského posudku pro připravovaný Sborník ABS č. 12/2014 
na příspěvek Jiřího Vymětalíka „Německá průběžná dálnice Vratislav - Vídeň a její 
pracovní zázemí“. 
 

• Vypracování lektorského posudku pro připravovaný Sborník ABS č. 12/2014 
na příspěvek Martina Pulce „Útěk Jana Křižana, Františka Boháče a Vladimíra 
Krejčiříka do zahraničí a zastřelení vrchního strážmistra Václava Anschlaga“. 
 

• Vypracování lektorského posudku pro časopis Národopisná revue (vyd. Národopisný 
ústav lidové kultury Strážnice) na článek Libora Svobody „Památníky četnických stanic – 
jeden z málo známých historicko-etnologických pramenů“. 
 

• Vypracování lektorského posudku na článek Vašek F., Černý V., Břečka J.: „Místa 
zkropená krví. Kounicovy studentské koleje v letech nacistické okupace 1940-1945“ 
pro Archiv města Brna. 
 
 

 Prezentace činnosti Archivu  
   

• PhDr. Jitka Bílková prezentovala Archiv 10. června 2014 při Mezinárodním dni archivů 
ve Státním okresním archivu Jičín, a také v rámci přednáškového cyklu „1968 – rok, kdy 
se do Československa vrátily tanky“ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 
 

• Dne 13. června 2014 u příležitosti Mezinárodního dne archivů otevřel své „brány“ 
i Archiv bezpečnostních složek, přesněji řečeno jedna z jeho budov v Praze v ulici Na 
Struze. Během komentovaných prohlídek zájemci navštívili depozitáře, dozvěděli se, 
čemu se v archivním slangu říká lustrace, zhlédli ukázky práce restaurátorů. K vidění byly 
i filmové ukázky z dobových instruktážních filmů. Akce měla pozitivní ohlas a zcela jistě 
se bude opakovat, a to i na dalších pracovištích Archivu. 
 

• PhDr. Jiří Mikulka spolupracoval formou účasti v porotě s organizací Post bellum 
na soutěžním vzdělávacím projektu „Příběhy našich sousedů“. 
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Návštěvy a exkurze 
 
Jestliže jsme ve zprávě o činnosti za rok 2013 hovořili o velkém zájmu o Archiv a jím 

spravované archiválie, pak počet nejrůznějších domácích a zahraničních návštěv a exkurzí v roce 
2014 dále stoupal. Kromě prezentace činnosti Archivu jsme se vždy snažili návštěvníkům 
připravit ukázky archiválií, které jsou blízké tématu jejich zájmu, popř. archiválie vztahující se 
k zemím, z nichž pocházejí. Potěšující je, že zájemci si našli cestu nejen na pražská pracoviště, 
ale i do objektu Kanice, jak ostatně ukazuje následující přehled: 

 
• 8. ledna 2014 navštívila Archiv skupina studentů politologie z Ústavu politologie FF UK. 

Součástí exkurze byla kromě základního seznámení s Archivem také ukázka práce s jeho 
webovými stránkami, zejména vyhledávacími databázemi. 
 

• 18. února 2014 navštívili pracoviště Siwiecova účastníci zahraniční stáže kurzu Stalinism 
in Eastern Europe – University Studies Abroad Consortium, a to prostřednictvím Ústavu 
pro soudobé dějiny AV ČR.  
 

• 20. února 2014 přivítal Archiv na své půdě účastníky středoškolské soutěže Eustory 
i s jejich učiteli. Kromě návštěvy badatelny, která je vždy největším lákadlem, protože si 
studenti mohou „sáhnout“ na atraktivní archiválie bezpečnostních složek, si vyslechli 
i podrobnější přednášku o Archivu a archiváliích v něm uložených. 
 

• 20. února 2014 navštívili pracoviště Siwiecova také studenti New York University in 
Prague se svým pedagogem a novinářem Tomášem Němečkem. Mj. jim byly 
prezentovány ukázky svazků StB. 
 

• 5. března 2014 přivítali pracovníci Ústavu a Archivu v objektu Siwiecova libyjského 
disidenta Ali Nuh al Hasoura.    
 

• 11. března 2014 si studenti Anglo-American University prohlédli pracoviště Struha. 
 

• 31. března a 8. dubna 2014 se objekt Struha stal cílem studentů seminářů Katedry dějin 
a didaktiky dějepisu. 
 

• 1. dubna 2014 studenti programu Undergraduate Program in Central European Studies 
(spojeno s FHS UK) navštívili pracoviště Siwiecova. 
 

• 11. dubna 2014 si Ústav a Archiv prohlédla exkurze kubánských aktivistů v doprovodu 
paní Amaini z organizace „Člověk v tísni“. 

 
• 23. dubna, 25. dubna, 12. května, 14. října, 6. listopadu a 5. prosince 2014 navštívili 

pracoviště Struha nebo Braník studenti různých pražských i mimopražských středních 
škol. 
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• 25. dubna 2014 se s Archivem a jeho činností včetně práce s jeho webovými stránkami 
mohli seznámit studenti Vysoké školy ekonomické doprovázeni svým učitelem prof. 
PhDr. Janem Ratajem, CSc. 
 

• 29. května 2014 se uskutečnila komentovaná prohlídka restaurátorského pracoviště pro 
studenty Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíře, Fakulty restaurování-Univerzity 
Pardubice. 
 

• 11. června 2014 se s činností Ústavu a Archivu seznámil na pracovišti Siwiecova 
velvyslanec Nizozemského království v České republice Eduard W. V. M. Hoeks. 
 

• 16. června 2014 studenti Školy mezinárodních a veřejných vztahů navštívili pracoviště 
Struha. 
 

• 4. července 2014 si pracoviště v Kanicích prohlédli v rámci dvoudenního výjezdního 
zasedání členové Rady a vedení Ústavu. 
 

• 6. srpna 2014 se při příležitosti návštěvy Ústavu s možnostmi studia v Archivu seznámil 
běloruský disident Ales Bjaljacki s manželkou.  
 

• 20. srpna 2014 navštívil Ústav a Archiv v doprovodu velvyslance Gruzie v ČR gruzínský 
disident Revaze Cincadze, který jako jeden z nemnoha v bývalém Sovětském svazu 
protestoval mj. proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. 
Hostům byly mj. prezentovány archiválie vztahující se právě k okupaci Československa 
vojsky Varšavské smlouvy. 
 

• 27. srpna 2014 byla v Archivu přijata skupina kubánských disidentů. I oni byli seznámeni 
s historií vzniku Archivu a s fondy, které spravuje. 
 

• 2. září 2014 byla na pracovišti Siwiecova představena činností Ústavu a Archivu 
účastníkům česko-polsko-německé letní školy pod vedením dr. Torstena Lorenze. Živou 
diskusi vzbudila – jako ostatně u většiny zahraničních návštěvníků – liberální česká 
archivní legislativa. 
 

• 3. září 2014 navštívilo pracoviště Struha cca 16 zahraničních diplomatů z CEVRO 
Institutu. Byla jim prezentována činnost Archivu i archiválie zde uložené. 
 

• 4. září 2014 proběhla na pracovišti Kanice exkurze učitelů Technické univerzity Ostrava.  
 

• 10. září 2014 se s činností a úkoly Ústavu i Archivu, ale i s archivní legislativou v ČR 
seznámili studenti Archivní školy v Marburgu. 
 

• 13. října 2014 byl Archiv a možnosti bádání v něm představen studentům pražských 
teologických fakult pod vedením prof. Beneše a dr. Pietera Morée. 
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• 16. října 2014 a 10. listopadu 2014 navštívili v rámci zahraničního programu Univerzity 
Karlovy (The Rise and Fall of Central European Totalitarianism) studenti pracoviště 
Struha. 
 

• 21. října 2014 byla činnost Archivu prezentována na pracovišti Siwiecova studentům 
Univerzity Pardubice. 
 

• 4. listopadu 2014 studenti programu Undergraduate Program in Central European Studies 
(spojeno s FHS UK) navštívili pracoviště Siwiecova.  
  

• 11. listopadu 2014 se s pracovištěm Struha seznámili studenti Literární akademie.   
 

• 18. listopadu 2014 navštívili studenti zahraničního programu Stalinism in Eastern Europe 
– University Studies Abroad Consortium pracoviště Siwiecova. 
 

• 18. listopadu 2014 studenti Katedry středoevropských studií FF UK navštívili pracoviště 
Struha. 
 

• 26. listopadu 2014 byl Archiv - jeho vznik, činnost a otevřenost včetně ukázek archiválií 
prezentován skupině učitelů z Ukrajiny. 
 

• 31. října 2014 si pracoviště v Kanicích prohlédli studenti Právnické fakulty MU Brno. 
 

• 4. prosince 2014 zavítali na kanické pracoviště studenti Filozofické fakulty MU Brno. 
 

• 9. prosinec 2014 se s pracovištěm Struha obeznámil předseda Vědecké rady Ústavu prof. 
Detlef Brandes. 
 

• 10. prosince 2014 navštívili studenti zahraničního programu Nationalism in the Central 
Europe pracoviště Siwiecova.5 

 

Zápůjčky archiválií na výstavy 
 
Originály archiválií na výstavy tentokrát nebyly zapůjčovány, a to především s ohledem 

na jejich fyzický stav a podmínky vystavování. Ve dvou případech byl sice v souladu 
s příslušnou interní směrnicí vypracován odborný posudek (a to ke stavu textilního transparentu 
Charty 77 a dále knihy M 3/3, inv. j. 1, Památník Velitelství stanice SNB v Chlumci nad 
Cidlinou), nicméně k zapůjčení archiválií nakonec nedošlo. Vypůjčitelé totiž nemohli zajistit 
pojištění archiválií a Archiv bez řádného pojištění (jak bylo bohužel v minulosti běžnou praxí) 
originály archiválií pro výstavní účely nezapůjčuje. 

 

                                                           
5 Některé další zahraniční návštěvy jsou zmíněny v kapitole o spolupráci Archivu s domácími a zahraničními 
institucemi. 
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Pro výstavy tedy byly pořizovány reprodukce archiválií. Z nich je třeba vyzdvihnout 
soubor digitálních reprodukcí skleněných negativů osob z tzv. Sbírky Karla Rameše, poskytnutý 
pro účely výstavy „Marianne Golz-Goldlust – Spravedlivá mezi národy“, která se konala 
ve dnech 3. listopadu 2014 - 9. ledna 2015 v Rakouském kulturním fóru v Praze. Archiv byl 
partnerem této výstavy a díky spolupráci na ní se naskytla možnost restaurování a digitalizace 
skleněných negativů, kterou bychom z důvodu jiných priorit nemohli do plánu práce zařadit. Šlo 
o 1196 desek o velikosti 6,3 x 9 cm, na nichž jsou zachyceny portréty osob, vězněných 
a popravených na Pankráci. 

 
Archiv byl rovněž partnerem výstavy o Miroslavu Šaškovi (1916–1980), výtvarníkovi, 

humoristovi a hlasateli československého vysílání Rádia Svobodná Evropa, která se uskutečnila 
v Americkém centru v Praze ve dnech 20. listopadu 2014 až 6. února 2015.  

 
Rozsáhlé tématické rešerše 
 
Z rozsáhlejších tématických rešerší, vypracovaných Archivem v roce 2014, zmiňme 

alespoň dvě: 
• PORTA 1967–1989, 
• Násilí páchané Němci na jaře 1945. 
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VI.) Spolupráce Archivu bezpečnostních složek s ostatními institucemi 
 

Spolupráce s Ústavem pro studium totalitních režimů 
 
Digitalizace 
 
Archiv bezpečnostních složek připravoval - stejně jako v minulých letech - archiválie na 

digitalizaci. Přednost byla dávána systematické digitalizaci a digitalizaci prováděné v souvislosti 
s úřední agendou. Tabulka ukazuje rozsah přípravy archiválií na digitalizaci. Archiv připravil 
a odeslal na digitalizaci 19 819 archivních jednotek.  
 

Systematická digitalizace 

značka fondu evid. j. inv. j. oddělení 

A 2/2 34 kartonů 627 archivních fondů StB 

A 2/3 87 kartonů 2499 archivních fondů StB6 

A 8 72 kartonů 980 archivních fondů StB 

A 8/2 73 kartonů 325 archivních fondů StB 

MNB 
37 kartonů včetně 

redigitalizace 
14 oper. svazků a vyš. spisů 

VKR - ZL 154 kartonů 10358 oper. svazků a vyš. spisů 

H 1 153 kartonů + 126 knih 1076 archivních fondů MV ČSR 

52 28 kartonů 502 archivních fondů FMV 

323 27 kartonů 370 archivních fondů FMV 

310 87 kartonů 1485 archivních fondů FMV 

H 23 kartonů 82 archivních fondů FMV 

A 6/3 4 kartony 192 archivních fondů FMV 

Úřední agenda (především vyřizování agendy dle zák. č. 262/2011 Sb. a Ústav), 
badatelské požadavky, ochrana archiválií atd. 

302   284 archivních fondů FMV 

304   206 archivních fondů FMV 

pers. spisy   186 archivních fondů vojsk MV 

různé cca 70 kartonů 257 oper. svazků a vyš. spisů 

různé   34 archivních fondů MV ČSR 

různé   32 archivních fondů StB 

různé   310 archivních fondů FMV 

celkem   19819   

 

                                                           
6
 Tyto archiválie byly připraveny k digitalizaci a odeslány na digitalizační pracoviště Ústavu, ale dosud nebyly 

digitalizovány. 
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Zahraniční spolupráce  
 

V roce 2014 pokračovala spolupráce s Archivem Bezpečnostní služby Ukrajiny. Dne 
23. ledna 2014 proběhlo v Praze jednání zástupců tohoto archivu s vedením Ústavu a Archivu. 
Byly dohodnuty podrobnosti vydání společné edice dokumentů NKVD o perzekuci 
československých občanů žijících v SSSR ve 30. a 40. letech, jejímž odborným garantem, který 
se jednání rovněž účastnil, byl prof. Mečislav Borák ze Slezské univerzity v Opavě. Předběžně se 
hovořilo rovněž o edici dokumentů o Ukrajinské povstalecké armádě z fondů Archivu. 
Ukrajinským partnerům byla rovněž prezentována práce skupiny evidenční (ukrajinští archiváři 
se podivovali zejména nad tím, že evidence rozvíjí Ústav, když nutně musí vycházet z archiválií 
uložených v Archivu) a pracoviště Braník, kde hosty doslova nadchla úroveň a vybavení 
restaurátorského pracoviště.  

Ve dnech 25. – 28. června 2014 jednání zástupců Ústavu a Archivu s ukrajinskými 
partnery pokračovalo v Kyjevě, kde po bouřlivých událostech z února 2014 došlo k výměně 
vedení Státního odvětvového archivu SBU. Nové vedení je pro maximální otevřenost archivů a 
česká legislativa je pro ně vzorem. I nadále pokračovaly a v roce 2015 budou pokračovat 
přípravy na vydání společných sborníků "Velký teror na Ukrajině (1937–1938): český rozměr", 
"Represivní politika sovětského režimu na Ukrajině (1939–1941): český rozměr" a "OUN a UPA 
v dokumentech zvláštních služeb Československa (v letech 1944–1959)". Kromě toho byla pro 
všechny pracovníky Archivu SBU uspořádána přednáška o české zkušenosti v oblasti otevírání 
archivů a zpřístupňování archiválií bezpečnostních složek bývalého režimu. Dále bylo dohodnuto 
obnovení spolupráce s ukrajinským Institutem Národní paměti. 

 
Vedení Archivu zůstávalo v kontaktu také s Institutem Ludwiga Boltzmanna. Dne 11. 

února 2014 přivítal tehdejší první náměstek Ústavu Zdeněk Hazdra a ředitelka Archivu v sídle 
obou institucí v Praze ředitele Institutu prof. Stefana Karnera a jeho kolegy. Jednalo se 
o pokračování vzájemné spolupráce, vydání publikace z dosavadních společných konferencí 
a o organizování pravidelných společných workshopů a pracovních setkání. 

 
Ve dnech 26. – 28. února 2014 se ředitelka Archivu a její 1. zástupce zúčastnili výroční 

konference zástupců Evropské sítě oficiálních institucí spravujících fondy tajné policie 
(European Network of Official Authorities in Charge of the Secret-Police Files).  Konference 
byla vhodnou příležitostí k výměně zkušeností se zahraničními partnery. Byla zde mj. 
diskutována příprava mezinárodní putovní výstavy, k níž se Archiv rovněž připojil, i nový projekt 
EU, týkající se ochrany osobních údajů. 
 
 Nejintenzívnější kontakty v rámci zahraničních institucí udržoval Archiv s Ústavem 
paměti národa v Bratislavě. Jednání o další institucionální spolupráci vedly ředitelky Ústavu a 
Archivu s představiteli ÚPN Ondrejem Krajňákem, předsedou správní rady ÚPN, a jeho 
spolupracovníkem Mariánem Gulou už od února 2014. Následovalo několik dalších setkání 
v Praze i v Bratislavě. Dne 11. září 2014 byly při návštěvě  Bratislavy projednány otázky 
související s přípravou „Realizační smlouvy č. 2“ k „Dohodě o spolupráci“ ze dne 6. listopadu 
2008, na jejímž základě budou slovenské straně poskytnuty digitální reprodukce vybraných 
evidencí, archivních pomůcek a archiválií (s akcentem na slovenskou tématiku) pro studijní 
účely. Samotná „Realizační smlouva č. 2“ byla podepsána během tiskové konference v sídle ÚPN 
dne 17. prosince 2014. Archiv může na základě této smlouvy požádat o digitální reprodukce 
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archiválií, které byly v rámci delimitačního procesu v roce 1993 předány do tehdejšího archivu 
MV SR v Levoči a dnes jsou uložené v archivu ÚPN. 
 
 Spolupráce s domácími institucemi 
 
 Hlavní institucí, s níž Archiv spolupracuje v rámci úřední činnosti, je díky agendě zákona 
č. 262/2011 Sb. Ministerstvo obrany. Z běžného rámce této spolupráce vybočil workshop, který 
se uskutečnil v říjnu 2014 na půdě Ústavu a jehož se zúčastnili - kromě zaměstnanců Archivu 
a Ústavu – také zástupci Národního archivu, Etické komise ČR, vedoucí pracovníci agendy 
tohoto zákona z Ministerstva obrany a poradce Státního tajemníka MO.  
 
 V roce 2014 končil grantový projekt Národního archivu „Agenda státního občanství 
a možnosti jejího zefektivnění“ a tím i spolupráce Archivu na něm. Archiv připomínkoval 
příslušnou metodickou pomůcku ke státnímu občanství, která je jedním z výstupů tříletého 
grantového projektu. Ředitelka Archivu se účastnila závěrečného oponentního řízení 
u Technologické agentury ČR. 
 

Byly podepsány smlouvy o spolupráci s různými institucemi, např: 
 

• Smlouva o spolupráci mezi Ústavem, Archivem, Katolickou teologickou fakultou UK, 
Evangelickou teologickou fakultou UK a Husitskou teologickou fakultou UK v Praze, 

• Smlouva o spolupráci mezi Ústavem, Archivem a Cyrilometodějskou teologickou 
fakultou UP v Olomouci, 

• Rámcová smlouva o spolupráci mezi Ústavem, Archivem, Právnickou fakultou UK 
v Praze a Národním archivem, 

• Smlouva o spolupráci mezi Technickým muzeem v Brně a Archivem na vydání publikace 
Ochrana státních hranic. 

 
 Ve spolupráci s různými institucemi v rámci svého oboru pokračovala také Skupina péče 
o fyzický stav archiválií. Její pracovníci čerpali zkušenosti u kolegů z laboratoří Národního 
technického muzea v oblasti analýzy laků skleněných negativů, v rámci návštěvy Národního 
filmového archivu konzultovali uložení filmů, v laboratořích České televize řešili otázku 
digitalizace filmů atd. 
 
 Za zmínku stojí rovněž odborná konzultace, o níž byl Archiv požádán velitelem 21. 
základny Taktického letectva v Čáslavi.  Konkrétně se jednalo o odborné posouzení originálních 
písemností a fotografií z pozůstalosti genmjr. Františka Chábery, který mj. působil za 2. světové 
války v RAF, vhodnosti jejich současného uložení a následný návrh optimálních podmínek pro 
vystavování exponátů a doporučení nových obalových materiálů.  
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5) Ekonomika 
 
Stručný přehled hospodaření Archivu bezpečnostních složek v roce 2014 
 

Archiv bezpečnostních složek hospodařil v roce 2014 podle deklarované zásady 
hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti vynakládaných výdajů na základě §14 zákona  
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Díky dále 
trvajícím optimalizačním opatřením a využití jak elektronického tržiště, tak zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, došlo k následnému poklesu výdajů oproti roku 2013. V souvislosti se 
schválením zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, byly 
Kapitolou 355 vzneseny požadavky na krytí ze státního rozpočtu nad rámec rozpočtu, a to 
v oblasti mzdové, které byly schváleny a využity v roce 2014, veškeré materiální výdaje na tuto 
agendu byly hrazeny ze schváleného rozpočtu pro rok 2014. Dále bylo Ministerstvo financí 
žádáno prostřednictvím požadavků na krytí ze státního rozpočtu nad rámec rozpočtu o investici 
na přebudování stávající kotelny v objektu Braník na depozitář.  
 

V roce 2014 Archiv hospodařil s celkovým schváleným rozpočtem ve výši  
69 102 665 Kč. Vývoj rozpočtu i jeho čerpání je zobrazen v následujících tabulkách. 
 
Příjmy 
 
          Struktura příjmů podle jednotlivých položek rozpočtové skladby je uvedena v následující 
tabulce: 
 
     Celkový přehled příjmů Archivu 
 

Ukazatel   Rozpočet 2014 v Kč Skutečnost 2014 
v Kč     schválený po změnách 

    1 2 3 

  Příjmy Archivu celkem 0 0  266 989,40     

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0  144 507,04     
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0 0  39 597,00     

2143 Kurzové rozdíly v příjmech 0 0  25,28     

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0  30 294,08     

4132 Převody z ostatních vl. fondů 0 0  52 566,00     
 

Jedná se o příjmy v badatelnách Archivu za vyhotovení kopií a o kurzové rozdíly 
ve prospěch Archivu. Dále tu je pravidelná platba nájemného z bytové jednotky v objektu Braník. 
Tento pronájem byl ukončen k 31. 3. 2014 a následně byly vyúčtovány doplatky spotřeby 
elektřiny a vody. Příjem je dále tvořen uhrazenými přečerpanými telefonními hovory, 
stravenkami, vrácením přeplatků elektrické energie a vodného a stočného. Finanční částka na 
položce 4132 je zůstatek nevyčerpané výše přidělených mzdových prostředků a jejich 
příslušenství. 
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Výdaje 
 

Struktura výdajů rozpočtu Archivu vychází ze schváleného zákona č. 475/2013 Sb.,  
o státním rozpočtu České republiky na rok 2014, kterým bylo stanoveno, že Archiv bude 
hospodařit s finančními prostředky ve výši 69 102 665 Kč.  
 

Na základě žádosti kapitoly 355 schválené Vládním usnesením č. j. USTR 201/2014  
ze dne 5. března 2014 a USTR 201-2/2014 ze dne 10. dubna 2014 byl proveden převod nároků 
z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 3 150 000 Kč na kapitálové výdaje.  Finanční 
prostředky vedené v IS EDS/SMVS Archivu se tím navýšily z 5 400 000 Kč na částku  
8 550 000 Kč.  

 
Dále došlo na základě navýšení prostředků na platy o 3,5% včetně příslušenství 

prostřednictvím Usnesení vlády č. 779/2014 pro měsíce listopad a prosinec 2014 ve výši 264 692 
Kč k nárůstu rozpočtu na částku 68 194 249 Kč. 

 
Na základě žádosti kapitoly 355 schválené Ministerstvem financí ČR č. j.  

MF-76997/2014/1901-3 ze dne 4. prosince 2014 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým 
byly převedeny finanční prostředky ve výši 1 173 108 Kč z Archivu do Ústavu, čímž zároveň 
došlo ke snížení specifického ukazatele – Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu 
bezpečnostních složek o částku ve výši 1 173 108 Kč, tj. z částky ve výši 69 102 665 Kč na 
částku ve výši 67 929 557 Kč.  
      

Všechny výdaje hrazené z prostředků státního rozpočtu byly využity v souladu se 
zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,  
a zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
ve znění pozdějších předpisů.  
 

V souvislosti s čerpáním finančních prostředků Archivu byly ke všem výdajům 
vystavovány doklady o předběžné řídící kontrole tak, aby nedošlo k přečerpání finančních 
prostředků jednotlivých závazných ukazatelů. 
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Celkový přehled výdajů Archivu 

 

U K A Z A T E L R o z p o č e t   2014 
Skutečnost 2014 v 

Kč % plnění 
  schválený upravený   

Kapitálové výdaje celkem 5 400 000,00 5 400 000,00 5 387 987,00  99,78    
Běžné výdaje celkem 63 702 665,00 62 794 249,00 58 985 389,24  93,93    
v tom osobní výdaje 45 751 440,00 46 016 132,00 46 015 168,68  100,00    
          v tom platy 33 611 636,00 33 807 704,00 33 807 704,00  100,00    
                    OPPP 280 500,00 277 176,00 276 212,00  99,65    
                    odstupné 0 3 324,00 3 324,00  100,00    
                    povinné pojistné placené 11 523 187,00 11 589 850,00 11 589 850,68  100,00    
                    FKSP 336 117,00 338 078,00 338 078,00  100,00    
Ostatní běžné výdaje celkem 17 951 225,00 16 778 117,00 12 970 220,56  77,30    

VÝDAJE CELKEM 69 102 665,00 68 194 249,00 64 373 376,24  94,40    
 

 
Přehled výdajů na platy zaměstnanců Archivu 
 
 

Ukazatel 

Rozpočet po 
změnách 2013 v 

Kč 
Skutečnost 
2013 

Rozpočet po 
změnách 2014 

v Kč 
Skutečnost 
2014 

Skutečnost 
2014 / 2013 

(%) 

Výdaje na platy a OPPP včetně 
příslušenství, bez FKSP 42 533 000,00 43 359 248,32 45 678 054,00 45 677 090,68       105,35    
z toho   

 
  

 
  

              výdaje na platy a OPPP 31 741 000,00 32 001 095,00 34 088 204,00 34 087 240,00       106,52    
v tom   

 
  

 
  

             platy zaměstnanců 31 466 000,00 31 646 834,00 33 807 704,00 33 807 704,00       106,83    
             OPPP 192 841,00 192 841,00 277 176,00 276 212,00       143,23    
z toho           
         odstupné 82 159,00 161 420,00 3 324,00 3 324,00           2,06    
Pojistné placené zaměstnavatelem 10 792 000,00 11 358 153,32 11 589 850,00 11 589 850,68       102,04    
Převod do FKSP 315 000,00 315 000,00 338 078,00 338 078,00       107,33    
Výdaje na platy a OPPP včetně 
příslušenství a FKSP 42 848 000,00 43 674 248,32 46 016 132,00 46 015 168,68       105,36    

 
 
Kapitálové výdaje 
 

V roce 2014 realizoval Archiv výdaje z položky 6121 a 6125. Přehled kapitálových 
výdajů je uveden v následující tabulce: 
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Přehled financování reprodukce majetku Archivu 

 

Ukazatel 

Rozpočet po 
změnách 2013 v 

Kč 
Skutečnost  
2013 v Kč 

Rozpočet po 
změnách 2014 v 

Kč 
Skutečnost 
2014 v Kč 

Skutečnost 
2014 / 2013 

v % 
Kapitálové výdaje 
Archivu celkem 2 804 000,00 2 466 390,70 5 400 000,00 5 387 987,00     218,46    

z toho   
 

  
 

  
        nehmotný majetek      99 812,90     144 588,90  0 0    

        hmotný majetek 2 704 187,10 2 321 801,80 5 400 000,00 5 387 987,00   
 

 

Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 5 400 000 Kč, ze kterého vyčerpal finanční 
prostředky ve výši 5 387 987,00 Kč, tj. 99,77 %. 

 
Archiv čerpal finanční prostředky na kapitálové výdaje v následující struktuře: 
 
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby byla v celkové výši 3 875 995 Kč; jednalo se  

o plynofikaci objektu Braník v celkové hodnotě 3 697 380 Kč. Druhou akcí byly stavební úpravy 
v objektu Struha (přebudování původní garáže na depozitář) v celkové hodnotě 403 252 Kč. 
Poslední kapitálovou akcí na této položce byla projektová dokumentace k připravované stavební 
úpravě původní kotelny a uhelny na depozit v objektu ABS Braník, dílčí cena za tuto činnost byla 
163 350 Kč.   

Položka 6125 – Výpočetní technika byla čerpána v celkové výši 1 124 005 Kč, šlo 
o nákup diskového pole pro Archiv.  

 

 

Mgr. Světlana Ptáčníková  
      ředitelka Archivu 
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