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Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra s odkazem na
ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 o kontrole, ve znění pozdějších předpisů
(Kontrolní řád) tímto zveřejňuje souhrn kontrolní činnosti odboru archivní
správy a spisové služby MV za období 2014-2019 prováděné na základě zákona
č. 255/2012 o kontrole, ve znění pozdějších předpisů (Kontrolní řád) a zákona č.
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 499/2004 Sb.“)
1. Kontroly v oblasti evidence Národního archivního dědictví (NAD)
Kontroly evidence NAD prováděné odborem archivní správy a spisové služby MV
navázaly na generální inventuru NAD 2012-2014 a její vyhodnocení.
Národní archiv, Archiv bezpečnostních složek a státní oblastní archivy
(archivy vymezené § 42, odst. 2, písm. a), b), c) zákona č. 499/2004 Sb.)
Státní oblastní archiv v Praze - 2015
Archiv bezpečnostních složek - 2015
Státní oblastní archiv v Zámrsku - 2016
Státní oblastní archiv v Litoměřicích - 2016
Národní archiv v Praze - 2017
Moravský zemský archiv v Brně - 2017
Státní oblastní archiv v Plzni - 2018
Zemský archiv v Opavě - 2018
Státní oblastní archiv v Třeboni – 2019
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Archivy územně samosprávných celků
(archivy vymezené § 42, odst. 2, písm. f) zákona č. 499/2004 Sb.)
Archiv hlavního města Prahy - 2019
Archiv města Brna - 2019
Mezi nejčastější nalezená pochybení patřily:
Chybějící podpisy zpracovatelů a ředitelů archivů na fyzických evidenčních listech
NAD.
Absence vedení fyzické evidence vnějších změn, nebo její vedení na nesprávných
formulářích.
Provedení generální inventury NAD ne podle reality, ale podle starých archivních
pomůcek.
Chybějící tiráže, čísla evidenčních listů NAD, čísla archivních pomůcek na titulních
stránkách těchto pomůcek a jiné formální nedostatky, které jsou v rozporu s přílohou
č. 2 vyhlášky č. 645/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Špatné vymezení evidenčních jednotek, které neodpovídá jejich definicím uvedeným
v příloze č. 1 vyhlášky č. 645/2004 Sb. Mezi nejčastější případy patří evidování
jednotlivin a souběžné evidování kartonů, ve kterých

jsou uloženy; evidování

„fasciklů“ nebo „balíků“ v kartonech; vykazování registraturních pomůcek místo
úředních knih a naopak; vykazování úředních knih jako tisků a naopak, vykazování
výučních listů a vysvědčení jako listin; vykazování fotografií na papírové podložce,
které jsou součástí spisů nebo jiných jednotlivin, jako příslušné jednotliviny;
vykazování definovaných jednotlivin jako evidenční jednotka jiné atd.
Špatné spočtení evidenčních jednotek.
Nalezení archiválií, většinou z posledních přejímek, které nebyly zaevidovány na
evidenčních listech NAD a formálně tedy nebyly archiváliemi (absence průběžného
vedení evidence NAD).
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2. Kontroly v oblasti zpřístupňování archiválií provedené odborem archivní
správy a spisové služby MV
Národní archiv, Archiv bezpečnostních složek a státní oblastní archivy
(archivy vymezené § 42, odst. 2, písm. a), b), c) zákona č. 499/2004 Sb. o
archivnictví a spisoví službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů)
Archiv bezpečnostních složek - 2014
Zemský archiv v Opavě - 2014
Státní oblastní archiv v Litoměřicích - 2015
Státní oblastní archiv v Zámrsku - 2016
Moravský zemský archiv v Brně – 2016/2017
Národní archiv v Praze - 2017
Státní oblastní archiv v Plzni - 2018
Státní oblastní archiv v Třeboni - 2019
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Archivy územně samosprávných celků
(archivy vymezené § 42, odst. 2, písm. f) zákona č. 499/2004 Sb.)
Archiv hlavního města Prahy - 2018
Archiv města Plzně - 2019
Archiv města Brna - 2019

Specializované archivy
(archivy vymezené § 42, odst. 2, písm. d) zákona č. 499/2004 Sb.)
Archiv Pražského hradu - 2016
Archiv Národní knihovny - 2019
Archiv Českého vysokého učení technického v Praze - 2019
Archiv Národního technického muzea - 2019

Soukromé archivy
(archivy vymezené § 42, odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb.)
Archiv Židovského muzea v Praze - 2019

Předmětem kontroly dané oblasti bylo dodržování ustanovení § 34 (odst. 1-3), § 35 a
§ 36, § 40 odst. 5, § 61 odst. 3 písm. a), odst. 5 písm. a) a c) zákona č. 499/2004 Sb.
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „archivní zákon“) a dále konkretizované vyhláškou č. 645/2004
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a
o změně některých zákonů (zde s přihlédnutím k § 16, Příloha č. 3 – Vzorový
badatelský řád (dále jen „VBŘ“) – a jeho přílohám č. 1-3).
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Nejčastější zjištěná pochybení je možno zařadit do tří okruhů:
- nedostatečné vedení žádostí o předložení archiválií ke studiu
- nedostatečná kontrola správnosti údajů, uváděných badateli v badatelských
listech ze strany zaměstnanců archivů, pověřených službou v badatelně
- nedůsledné vyplňování údajů o archiváliích předkládaných badatelům ke studiu
(jednoznačné určení archiválie či souboru archiválií, datum studia, podpis
badatele při převzetí archiválie, podpis odpovědného pracovníka archivu po
vrácení a řádné kontrole stavu archiválie)
- nedostatečná kontrola badatele po ukončení studia při odchodu z badatelny a
související nastavení a dodržování časových lhůt a množství předkládaného
materiálu ke studiu, tak, aby pověření pracovníci archivu zvládli provádět kontrolu
počtu a stavu vracených archiválií
Badatelská agenda a vedení s ní souvisejících evidencí v rámci kontrolovaných
archivů v souhrnu splňuje výše uvedená ustanovení archivního zákona. Dílčí
zjištěná pochybení nedokládají systémové porušení povinností vyplývajících z
ustanovení zákona a prováděcího předpisu (vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů). Z kontrolních zjištění dále vyplývá nutnost pokračovat v
průběžném proškolování a metodickém vedení odpovědných pracovníků
badatelen.

3. Kontroly v oblasti spisové služby provedené odborem archivní správy a
spisové služby MV
V roce 2017 provedena:
1 kontrola podle § 71 odst. 1 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., na základě podnětu
občana u organizační složky státu.
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Kontrola se věnovala výkonu spisové služby od přijetí podání po vyřízení a uzavření
dokumentů/spisů u jedné organizační části veřejnoprávního původce.
Zjištěné nedostatky: nedostatky ve způsobu vedení evidence dokumentů, nesprávná
struktura evidenčního čísla samostatné evidence dokumentů.
V roce 2018 provedeny:
2 kontroly podle § 71 odst. 1 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb. na základě podnětu
občanů u územních samosprávných celků
Kontrola se věnovala výkonu spisové služby v oblasti příjmu, označování a evidence
doručovaných dokumentů.
Zjištěné nedostatky: v obou případech ojedinělé nezajištění příjmu jednoho listinného
podání doručovaného prostřednictvím České pošty a. s.

PhDr. Jiří Úlovec
ředitel
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