Metodický pokyn č. 2/2018
upravující řešení problematiky změn v evidenci NAD a další procesní postupy
při převádění kinematografických filmů do péče Národního filmového archivu a
uzavírání smluv o úschově v Národním filmovém archivu
Č. j. MV- 16054-1/AS-2018
Tento metodický pokyn upravuje proces převádění kinematografických filmů 1 (dále
jen „Materiály“) z veřejných a soukromých archivů do péče Národního filmového
archivu (dále jen „NFA“) na základě dohody obou archivů. Upravuje postup u dvou
typů dohod, dohody o převedení archiválií do péče NFA a dohody o úschově v NFA.
Volba jednoho nebo druhého řešení je na rozhodnutí předávajícího archivu.
V tomto kontextu pokyn upravuje specifické postupy spojené s povahou
Materiálů, tvorbou jejich přepisů a s vedením evidence Národního archivního
dědictví. Při aplikaci pokynu je nutné zohlednit souhlas vlastníka Materiálu (pokud
nejde o majetek státu), případně platná autorská práva. Souhlas vlastníka a
vyjádření k autorským právům musí být součástí smlouvy o předání archiválií do
péče NFA nebo smlouvy o úschově.
Čl. 1
Cílem převedení Materiálů do péče NFA nebo předání těchto Materiálů do úschovy
NFA je zpřesnění identifikace, zachování předmětných materiálů a usnadnění jejich
zpřístupnění v digitální podobě.
K převedení Materiálů z péče delimitujícího archivu (dále jen „Archiv“) do péče
NFA dochází na základě uzavřené smlouvy a rozhodnutí Ministerstva vnitra o
převedení archiválií do péče jiného archivu (návrh smlouvy je součástí žádosti o
rozhodnutí Ministerstva vnitra). Zápis o převedení archiválií do péče NFA se
zaznamená v evidenci vnějších změn evidence Národního archivního dědictví (dále
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Předmětem pokynu jsou kinematografické filmy, podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
příloha č. 1, část 3.11.
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jen „NAD“) u Archivu i NFA. Smlouva o předání do péče je součástí spisu o
archivním souboru.
Pokud uloží Archiv archiválie v NFA na základě smlouvy o úschově (např.
z důvodu nesouhlasu vlastníka archiválií s postupem stanoveným tímto pokynem
nebo nesouhlasu Archivu s tímto postupem), ustanovení pokynu se uplatní
přiměřeně v závislosti na textu smlouvy. Pokud by došlo při předání Materiálů k
přepisu a uložení v NFA ke změně vlastnických práv k archiváliím, zohlední oba
subjekty tuto skutečnost ve smlouvě.
Čl. 2
Předmětné Materiály jsou v NFA identifikovány. Pokud NFA zjistí, že Materiály
neodpovídají popisu sdělenému archivem, NFA informuje o této skutečnosti Archiv.
Jestliže půjde o převedení archiválií do péče NFA, NFA následně porovná
Materiály s archiváliemi již evidovanými ve svých sbírkách. Pokud NFA shledá, že
k Materiálu již disponuje archiváliemi kvalitativně, generačně či obdobně vhodnějšími,
které eviduje jako součást NAD, a dojde k dohodě Archivu a NFA o vytvoření Přepisů
podle čl. 4 z těchto vhodnějších archiválií, vyřadí NFA delimitované Materiály
z evidence NAD formou vnitřní změny v evidenci NAD. Pokud k dohodě nedojde,
NFA nebude postupovat podle tohoto odstavce.
Pokud jsou předmětné Materiály předmětem smlouvy o úschově, řešení výše
uvedeného závisí na smluvních podmínkách.
Čl. 3
Pokud Materiály předané do péče NFA budou představovat kvalitativně, generačně
či obdobně vhodnější alternativu k dané archiválii, nebo se daná archiválie nebude
ve sbírkách NFA nacházet, předané Materiály budou evidovány v evidenci NFA,
přičemž mohou být jako součást NAD zaevidovány jejich kopie na bezpečném
materiálu, nebo zabezpečovací rozmnožovací materiály vzniklé z předaných
Materiálů.
Pokud jsou předmětné Materiály předmětem smlouvy o úschově, řešení výše
uvedeného závisí na smluvních podmínkách.
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Čl. 4
Archivu budou zpravidla na náklady NFA pořízeny, respektive poskytnuty digitální
přepisy předmětných archiválií, k nimž se dané Materiály vztahují (dále jen Přepisy).
Výběr těchto děl s přihlédnutím k čl. 2 a 3 pro pořízení Přepisů bude dohodnut
s předávajícím archivem. Archiv nebude využívat Přepisy k dosažení přímého ani
nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. S výjimkou uvedenou
v předchozí větě nebude Archiv v užívání Přepisů nijak omezen. NFA může
zpřístupnění Přepisů třetím stranám zpoplatňovat podle aktuálně platného ceníku,
přičemž poplatek bude použit na náklady související s obnovou, uložením a
pořizováním Přepisů. Práva výrobce a práva autorská nejsou tímto ustanovením
dotčena. Přepisy v žádném případě neslouží jako bezpečnostní kopie archiválií
v péči NFA uložené v jiném archivu.
Čl. 5
Pokud jsou Materiály předány do péče NFA, je na rozhodnutí Archivu, zda Přepisy
posoudí jako archiválie a bude je evidovat v evidenci NAD a zpřístupňovat je jako
archiválie. V tomto případě provede Archiv vzetí Přepisů do evidence NAD formou
vnitřní změny a následně je uloží v příslušném digitálním archivu (§15, odst. 3
zákona č. 499/2004 Sb.). Pokud půjde o archiválie v digitální podobě, podléhají
režimu určenému pro archiválie tohoto typu. O tomto záměru musí Archiv informovat
NFA s předstihem, aby jej NFA zohlednil při návrhu (technických a dalších)
parametrů Přepisů.
Čl. 6
Formát a další technické parametry (rozlišení, kodek, kontejner) Přepisů bude
vzájemně ujednán i v závislosti na předchozím bodě a NFA je připraven Přepisy
předmětných archiválií uchovat, a vznikne-li taková potřeba i v budoucnu, poskytnout
znovu Přepisy Archivu.
Čl. 7
Pokud jsou Materiály předány do péče NFA, provenience a způsob nabytí předaných
Materiálů budou současně evidovány v interním informačním systému NFA tak, aby
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byla zachována informace o původu předmětných Materiálů a dalších materiálů
z těchto vzniklých, včetně Přepisů.
Čl. 8
V případě převedení archiválií do péče NFA, Archiv adekvátním způsobem při vlastní
evidenci archivního souboru, z něhož předmětné Materiály pocházejí, uvede
informaci o předání Materiálů do péče NFA a o dostupnosti Přepisů, k nimž se dané
Materiály vztahují. Údaje o předaných Materiálech a dostupnosti Přepisů budou
znamenány v příslušném listu NAD v rubrice „Části archivního souboru v jiných
institucích“.
Čl. 9
Metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 12. února 2018

PhDr. Jiří Úlovec
ředitel odboru archivní správy
a spisové služby

V Praze dne 8. února 2018
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