Vyplňování položky "Přístupnost" v záznamech z evidence listů JAF, kopie archiválií
(Dopis ředitel AS MV ze dne 20. července 2001, č,j, AS/1-2665/01)
Archivní správa odpovídá na dotazy vznesené v diskusích při poradách instruktorů SOA pro
státní okresní archivy s ředitelkami a řediteli státních okresních archivů. Státní oblastní
archivy seznámí s obsahem tohoto dopisu státní okresní archivy a archivy měst v oblasti své
působnosti.
I. Vyplňování položky "Přístupnost" v záznamech z evidence listů JAF
Při vyplňování záznamů z evidence listů JAF vznikly určité nejasnosti a nejednotný výklad
vyplňování položky "Přístupnost". Tato položka vyjadřuje omezení práva badatelů na
předkládání archiválií uložených v archivech (§ 11 zákona o archivnictví), zakotvené ve
směrnici MV ČSR č. 7/1975 Sb., o využívání archiválií (§ 5, odst. 6).
Položka "Přístupnost" stanoví stupeň zpřístupnění archivních souborů pouze pro
badatelskou veřejnost. Nevyjadřuje přístupnost archivních souborů ve vztahu k jejich
původcům či oprávněným zástupcům státní správy.
Pokud jsou archivní soubory v plné správě příslušného archivu,1 potom má položka
"Přístupnost" následující stupně:
- Stupeň 1, "Přístupný bez omezení (s výjimkou § 11, odst. 2 zákona o archivnictví) v
souladu s novelou archivního zákona a příslušnou směrnicí". Tento stupeň smí být přidělen
jen těm archivním souborům, které jsou celé inventarizovány nebo alespoň uspořádány.2
- Stupeň 2, "Částečně přístupný z různých důvodů, povolení k přístupu v kompetenci
ředitele archivu". Tento stupeň je přidělován archivním souborům, které nejsou zcela
inventarizovány či uspořádány2 (část je neuspořádaná).3
- Stupeň 3, "Nepřístupný v souladu s patřičnými směrnicemi". Tento stupeň je
přidělován všem archivním souborům, které jsou neuspořádané.4
Výjimku k předložení archiválií, které jsou podle stanoveného stupně jinak
nepřístupné a badatelům předkládány být nesmějí, může ředitel (vedoucí) archivu, v němž
jsou archiválie uloženy, povolit na základě § 5, odst. 7, citované směrnice o využívání
archiválií.
Pokud jsou archivní soubory v příslušném archivu pouze uloženy na základě depozitní
smlouvy s jejich držitelem, pak stupeň jejich přístupnosti musí být stanoven s ohledem na
podmínky využívání archiválií, stanovené depozitní smlouvou.

II. Kopie archiválií
Kopie archiválií uložených mimo archiv, které si pořizují archivy, nejsou součástí archivních
fondů. Příslušný archiv je může vést ve zvláštní evidenci, ovšem mimo archivní fond, do
něhož se zařazují pouze originály. Kopie archiválií se proto nevykazují ani v evidenčních
listech JAF archivních fondů. Toto ustanovení se nevztahuje na ukládání kopií archiválií v
archivních sbírkách.
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