Praha 3. dubna 2019

č. j. MV-30762-4/AS-2019

Zápis ze zasedání Vědecké archivní rady, konané dne 20. března 2019
Místo konání:

zasedací místnost odboru AS

Jednání se zúčastnili:

viz prezenční listina

Omluveni:

Doc. PhDr. Helena Krmíčková, DrSc.
PhDr. Jiří Pulec
Mgr. Tomáš Šimek

Jednání bylo zahájeno v 13.00 hod.
1. Zahájení
Jiří Úlovec přivítal členy na zasedání VAR. Úvodem shrnul úkoly, které byly uloženy MV
předcházejícím zasedáním VAR dne 18. března 2013, k jejichž plnění se vyjádřil během
následujícího jednání.
2. NMV Petr Mlsna předal jménem pana ministra vnitra novým členům Vědecké archivní
rady jejich oficiální jmenování. Jsou to PhDr. Marie Plevová, Ph.D., PhDr. Jana Říhová, Mgr.
Irena Wintrová a Mgr. Radek Pokorný.
3 Jiří Úlovec podal stručnou informaci o činnosti Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“)
a archivní sítě v době od roku 2014. Stručně se zmínil o nejdůležitějších úkonech v oblasti
archivnictví a předarchivní péče a doložil výsledky:
Oblast předarchivní péče a archivnictví
a)

Byla zpracována koncepce českého archivnictví do roku 2030 s výhledem do roku
2035, kterou schválila Vláda České republiky usnesením č. 551 z 29. srpna 2018.
Uvedl zprávu o jejím postupném naplňování s tím, že v roce 2019 bude
konkretizována a doplněna o další úkoly zejména v oblasti archivnictví.

b)

Byla podána informace o průběhu a výsledku kontroly provedené Národním
kontrolním úřadem (Kontrolní závěr z kontrolní akce 18/12 Majetek a peněžní
prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané veřejné archivy
v resortu ministerstva). Ministerstvo se vyjádřilo k výsledkům, neboť s některými
formulacemi kontrolního závěru nesouhlasilo. Zpráva ministerstva bude po

vypořádání připomínek s Nejvyšším kontrolním úřadem a Ministerstvem financí
předložena Vládě České republiky.
c)

V roce 2015 bylo připraveno druhé opravené a rozšířené vydání Základních
pravidel pro pořádání archiválií. Jejich vydáním byly upřesněny zásady pořádání
archivních souborů a vytvořeny teoretické předpoklady pro praktické zavádění
požadavků do praxe jednotlivých archivů. Základní pravidla jsou současně
základem pro přípravu a rozvoj jednotného pořádacího programu.

d)

Byla zpracována a zveřejněna tiskem i v elektronické podobě metodika pro
kontrolu výkonu spisové služby u původců vedoucích spisovou službu v
elektronické podobě. Obsahují podrobný popis postupu při příjmu dokumentu
v digitální podobě a jeho převod a evidence v analogové podobě.

e)

Byl vydán a zveřejněn vzorový spisový a skartační plán pro obce s rozšířenou
působností (rozsáhlá úprava staršího metodického návodu). V současné době je
dále upravován pro podmínky GDPR.

f)

Byl zpracován, vydán tiskem a zveřejněn v elektronické podobě metodický návod
k vyřizování státoobčanských žádostí při dohledávání dokumentů.

g)

Byly zpracovány a na webu MV zveřejněny v elektronické podobě dvě metodiky
související s dopady zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Rady (EU) č. 2016/679 na
zvýšenou ochranu osobních údajů v systémech spisové služby. Jako doplněk byl
zpracován vůbec poprvé soupis právních předpisů obsahujících pevně stanovenou
minimální lhůtu pro uchovávání dokumentů (zveřejněn rovněž na webu MV
v sekci GDPR).

h)

Ve spolupráci se státními archivy bylo zpracováno a zveřejněno pět metodik pro
pořádání a inventarizaci vybraných typů archivních souborů (především archivní
zpracování fondů typu Archiv obce, Průmyslové podniky a Okresní úřad II [19902002], Farní úřad, Národní výbor. Všechny jsou zveřejněny v plném znění na
webu MV).

i)

Byly zpracovány a zveřejněny nové Zásady vystavování archiválií. Potvrdily
dosavadní poměrně přísné požadavky na zabezpečení zejména fyzických
podmínek vystavovaných archiválií s tím, že v budoucnu od nich není možné
ustupovat.

j)

V roce 2015 byla dokončena generální inventura Národního archivního dědictví v
archivní síti ČR. Výsledky byly publikovány v Archivním časopisu 65/2015, č. 3,
s. 252-271.

k)

V období od roku 2014 byla vydána jedna akreditace (Archiv Ostravské
univerzity) a proběhlo 11 reakreditací (nové budovy). V současné době probíhají
dvě reakreditační řízení (Ministerstvo zahraničních věcí, Archiv města Plzně) a
žádost o akreditaci archivu Církve československé husitské. Akreditace nebyla
udělena Lesům ČR a Muzeu lidové kultury Strážnice.

l)

Pokračují práce na aplikaci ELZA, umožňující tvorbu archivních pomůcek podle
Základních pravidel pro zpracování archiválií z roku 2015.

m)

Ministerstvo uspořádalo ve spolupráci s Národním archivem, dalšími archivy
všech typů a vybranými kulturními institucemi úspěšnou výstavu k 100. výročí
vzniku Československa. Výstava byla srovnatelná jen se staršími výstavami
archivních dokumentů z let 1958 a 1978, ovšem co se týká množství
vystavovaných archiválií a délky výstavy zůstává naprosto ojedinělá.

n)

Byly vydány pokyny k řízení činnosti Bezpečnostního archivu MV. V roce 2018
proběhla jeho konsolidace a byla vykonána všechna potřebná opatření pro příjem
archiválií s utajením až do stupně „T“. Organizační zabezpečení archivu si
vyžádalo, aby 5 zaměstnanců odboru získalo prověřením na stupeň „T“. Odbor
dále připravuje materiál k problematice vyřazování dokumentů se stupněm utajení
ve veřejné správě. Byla podána rovněž informace o práci NBÚ na jednotném
softwarovém nástroji pro vedení spisové služby s dokumenty obsahujícími
utajované informace v elektronické podobě.

Oblast organizační
a)

Byl úspěšně realizován přechod ministerstva a osmi státních archivů do režimu
zákona o státní službě, členové VAR byli informováni o průběhu výběrových
řízení na místa vedoucích zaměstnanců.

b)

Ministerstvo realizovalo úkol prozkoumat možnost zřízení jedné organizační
složky státu místo stávajících osmi státních archivů. Výsledkem je konstatování, že
návrh

je

možné

realizovat,

nicméně

nákladovost

nového

úřadu

bude

několikanásobně vyšší než současný model. Nicméně jelikož dosud nebyl
uspokojivě vyřešen vztah ministerstva a osmi státních archivů, musí být zhodnocen
současný stav a navrženo optimální řešení, a to i vzhledem k probíhajícím pracím
na novém zákonu o archivnictví a spisové službě.

Prostorová situace státních archivů
a)

Pokračuje rekonstrukce hlavní budovy Státního okresního archivu Bruntál se
sídlem v Krnově. V další etapě bude pokračováno v rekonstrukci nádvoří a
špatného stavu části vnějších omítek.

b)

Bude dokončena rekonstrukce budovy bývalého kláštera augustiniánů v Třeboni
pro

centrálu

Státního

oblastního

archivu

v Třeboni.

Termín

dokončení

rekonstrukce musel být vzhledem k neplnění smlouvy dodavatelem posunut až na
druhé čtvrtletí letošního roku.
c)

Nákup a rekonstrukce objektu v Hradci Králové-Kovové pro Státní oblastní archiv
v Zámrsku. Slavnostní otevření objektu a jeho předání do užívání je připraveno na
14. května 2019.

d)

Příprava výstavby nové centrály v Plzni pro Státní oblastní archiv v Plzni. Je
připraven materiál pro vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele projektové
dokumentace.

e)

Stav přípravy výstavby nové účelové budovy v Lounech pro Státní oblastní archiv
v Litoměřicích – Státní okresní archiv Louny. Byla zpracována projektová
dokumentace na stavbu, připravuje se veřejné zakázka na zhotovitele stavby.

f)

Informace o stavu řešení havarijní situace účelové budovy Moravského zemského
archivu v Brně. Příprava žaloby, souběžně posouzení možných variant postupů při
odstraňování havarijního stavu.

g)

Informace o dalších archivních budovách (Karlovy Vary, Sokolov – Jindřichovice,
Klášter u Nepomuku, Česká Lípa, Liberec, Kladno, Kutná Hora, NA – čtvrtý blok,
Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Pardubice, Uherské Hradiště, Znojmo,
Havířov, Nový Jičín, Vsetín).

Zahájené významné akce
a)

Příprava nového zákona o archivnictví a spisové službě. Prodiskutovány návrhy na
podobu nové právní úpravy (2 zákony nebo jeden společný, vybrána varianta jeden
zákon v členění archivnictví a spisová služba). Následně bylo sestaveno 11
pracovních skupin k řešení jednotlivých oblastí úpravy (základní pojmy,
předarchivní péče a výběr archiválií, příjem a ukládání archiválií, péče o fyzický
stav archiválií, vlastnický vztah k archiváliím, předkládání archiválií, evidence
archiválií, archivní síť, akreditace archivů, kontrola a sankce; samostatně působí
skupina pro posouzení postavení a rozsahu kompetencí archivů územních

samosprávných celků). Skupiny zpracují k 31. březnu informaci o výsledku práce
s návrhem, které oblasti je možné ponechat beze změn a kterým je nutné věnovat
další pozornost. Taktové oblasti budou během druhého čtvrtletí 2019 rozpracovány
podrobněji, aby mohl být během léta zpracován první návrh věcného záměru a
následně do konce roku 2019 paragrafové znění nového zákona. V roce 2020
proběhne připomínkové řízení a návrh bude předán k dalšímu posuzování.
b)

Dokončení analýzy spisových služeb vybraných orgánů státní správy. Analýza je
prováděna

zaměstnanci

MV

od

prosince

2018.

V současné

době

je

v meziresortním připomínkovém řízení posuzován návrh informace Vládě ČR
s návrhy dalšího postupu.
c)

Získání nové budovy v Hradci Králové (Balbínova 821) a s tím související
příprava přenosu sídla centrály SOA v Zámrsku (2019-2020). Budova již byla
předána do plné dispozice SOA v Zámrsku, ministerstvo je připraveno upravit
rozpočet archivu vzhledem k nákladům nutným na přizpůsobení budovy potřebám
archivu. Souběžně začne příprava na úřední zabezpečení změny centrály (úprava
AZ a na to navazující úprava všech příslušných dokumentů a informací SOA
v Zámrsku na nový název SOA v Hradci Králové).

4. NMV Petr Mlsna poté informoval přítomné podrobněji o vybraných problémech oblasti
archivnictví a spisové služby. Soustředil se zejména na specifikaci úkolů, které je nyní nutné
řešit. V souvislosti s koncepcí archivnictví pojednal o problematice podoby archivní sítě a
zejména vztahu ministerstva a osmi státních archivů. Potvrdil potřebu prohloubení spolupráce
ministerstva s ostatními typy archivů, kterým dosud nebyla věnována náležitá pozornost
(soustředila se zejména na státní archivy a archivy územních samosprávných celků), zmínil
nutnost řešení současného postavení archivů měst, které neodpovídá potřebám archivnictví.
V souvislosti s přípravou nového zákona o archivnictví a spisové službě pojednal o
problematice sítě státních archivů (zejména systém centrála – státní okresní archivy) a nastínil
některá možná řešení. Zdůraznil záměr ministerstva připravit nový zákon tak, aby reflektoval
současné trendy informatizace společnosti a širší změny v úloze a postavení paměťových
institucí, na které archivy musí reagovat, a v souladu s přijatou koncepcí oboru orientoval
obor s výhledem na desetiletí dopředu. Opakovaně též připomněl významnou úlohu, kterou
obor hraje a hrát bude v rámci informatizace správních činností a rozvoje eGovernmentu a
důraz na předarchivní péči, která se stala jedním ze zásadních přínosů činnosti nejen státních
archivů.

K informacím podaným panem NMV Petrem Mlsnou se následně rozproudila bohatá
diskuse. Jako velmi zásadní byly přijaty informace o současném vývoji v oblasti předarchivní
péče, kdy probíhající analýza spisových služeb a shromáždění a analýza výsledků kontrol
v dané oblasti státními archivy potvrzují široce sdílené obavy z nedobrého stavu této zásadní
činnosti původců. Otvírá se tak prostor pro administrativní a politické kroky, které byly
v minulosti odloženy, jako je možná certifikace elektronických systémů spisové služby nebo
vývoj jednotné spisové služby pro vybrané typy původců. Členové rady takové možnosti
výrazně přivítali a uváděli konkrétní příklady z praxe.
Dalším okruhem diskutovaných problémů byl stav digitalizace oboru, zejména provoz
a rozvoj národního portálu a projektu národního digitálního archivu. V dané souvislosti, stejně
tak jako v souvislosti s diskusí nad kontrolní činností státních archivů v oblasti předarchivní
péče, byly zmíněny i problémy současného vysokého školství, resp. možnosti, jakým by se
mohl a měl vyvíjet studijní obor archivnictví. Zástupci univerzit popsali dnešní stav, kdy jsou
ze strany těchto vzdělávacích institucí bohatě využíváni praktikující archiváři k výuce
studentů v těch oblastech archivistiky, které jsou objektem rychlého vývoje. Z diskuse
vyplynulo, že členové rady očekávají spíše než zásadní proměnu stávajících výukových
programů, vznik nových oborů, jako může být obor dlouhodobého ukládání dat, které budou
orientovány výrazně technickým směrem. Paleta pracovníků archivů by měla být rozšířena o
nový typ odborníku tak, aby archivy byly schopny zajistit vhodnou péči pro klasické
analogové i digitální archiválie a dokázali čelit rychle se měnícím nárokům a požadavkům
informatizované společnosti.
Diskuse se rozproudila též nad námětem ohledně okresních archivů a jejich mnohdy
nevyhovujícím podmínkám. V souvislosti s výsledky provedené kontroly ze strany NKÚ bylo
ze strany pana NMV Petra Mlsny konstatováno, že v blízké budoucnosti je třeba z hlediska
ekonomické nutnosti uvažovat o scelování depotních prostor do center, která budou
poskytovat zázemí více okresním archivům najednou. Diskutující členové rady jednoznačně
považují okresní archivy za osvědčený článek sítě státních archivů; s panem náměstkem došlo
ke shodě, že není vhodné narušovat jejich síť, nicméně některé jejich činnosti, spojené
především s péčí o analogové archiválie a jejich uložení, mohou být v rámci celku oblastního
archivu spojeny v ekonomicky výhodnější podobě, což by vedlo k situaci, kdy v sídle
dotčených okresního archivů by byly provozovány jen některé činnosti, zatímco jiné by byly
zajišťovány pracovníky archivu v geograficky vzdáleném společném depotu více okresních
archivů. V souvislosti s touto diskusí zazněly i dotazy na vývoj archivní sítě v souvislosti
s připravovaným zákonem, kdy bylo konstatováno, že základní linie dnešního stavu by

neměla být narušena, nicméně situace jednotlivých typů archivů si zaslouží hlubší diskusi a
případné úpravy. Ze strany členů VAR byl rovněž potvrzen fakt, že péče o budovy archivů
patří k neopominutelným prioritám oboru, a to i v době prudké informatizace společnosti,
neboť příliv analogových archiválií zcela jistě ještě neoslabil, přičemž byly uváděny
konkrétní příklady z různých typů archivů, například AHMP. V dané souvislosti pan NMV
Petr Mlsna seznámil přítomné se záměrem ministerstva centralizovat investiční výstavbu
nových budov státních archivů do rukou ministerstva za účelem zefektivnění celého procesu.
Členové VAR dále upozorňovali na další oblasti problémů, které dosud nebyly
dořešeny, jako např. vzdělávací programy vysokých škol a možnosti jejich obsahové
proměny, fungování sítě státních archivů, problematika některých okruhů připravovaného
zákona o archivnictví a spisové službě aj.
Z diskuse vyplynulo, že nejzávažnějším úkolem současnosti je příprava nového
zákona. Další zasedání VAR proto bude věnováno zejména této problematice. Jiří Úlovec
nejprve doplnil informaci o dalším postupu prací. V polovině dubna bude uspořádána
společná pracovní schůzka se všemi vedoucími skupin, aby bylo možné domluvit se zejména
na spolupráci řešitelů jednotlivých okruhů, jež na sebe navazují. Následně zabezpečí rozeslání
podkladového materiálu k problematice nového archivního zákona všem členům VAR,
přičemž materiál bude obsahovat zejména shrnutí výsledků práce jednotlivých pracovních
skupin.
Jiří Úlovec poté navrhl, že příštího jednání VAR se zúčastní jako hosté Josef Hora a
Michal Wanner, zaměstnanci odboru archivní správy a spisové služby, a podají podrobnou
informaci o postupu prací na pořádacím programu ELZA.
5. Úkoly:
Jiří Úlovec
1. zabezpečí rozeslání statutu VAR a aktuálního soupisu členů VAR s kontaktními údaji,
2. zajistí zaslání odkazů na webové stránky ministerstva, na nichž jsou uloženy
materiály, o nichž členům VAR referoval.
3. zajistí rozeslání příspěvku s výsledky generální inventury (publikovány v Archivním
časopisu 65/2015, č. 3, s. 252-271),
4. zajistí rozeslání podkladových materiálů k dalšímu zasedání VAR.
Další zasedání VAR se bude konat v úterý 18. června 2019 od 13.00 hod. Místo konání bude
upřesněno.
Zasedání bylo ukončeno v 16.00 hod.
Zapsal: Jiří Úlovec
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