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I. Personální podmínky archivu:
Vedení archivu:
◦
◦
◦

ředitel sekce správní
ředitel odboru správy majetku
vedoucí referátu spisových služeb, Archivu ČNB a expozic ČNB

Počet pracovníků:
ústředí ČNB:

6 pracovníků

Z celkového počtu šesti zaměstnanců archivu mají čtyři pracovníci odborné vysokoškolské
vzdělání, tři se zaměřením na archivnictví a jeden na historii.

Funkční zařazení pracovníků:
Funkční zařazení zaměstnanců Archivu České národní banky je upraveno vnitřním
předpisem ČNB.

II. Celkové množství uložených archiválií
Počet fondů a sbírek: 64
Počet běžných metrů celkem: 5.929,02bm
Počet archivních pomůcek: 43
Přehled evidenčních údajů k 31. 12. 2016
Základní souhrnné informace ze základní evidence NAD
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III. Výběr zpracování a využívání archiválií
1. Výběr archiválií:
Archiv ČNB v roce 2016 dohlížel na provedení jednoho skartačního řízení, na jehož základě
vystavil 11 skartačních protokolů pro jednotlivé organizační útvary ČNB.
Na konci roku 2016 bylo zahájeno skartační řízení spisoven ústředí České národní banky za
běžný rok 2016. Výsledky skartačního řízení však již náležejí do roku 2017, kdy budou
zaneseny do základní evidence NAD.
Výkony v roce 2016
Výběr archiválií a delimitace archiválií, celkové vnější změny
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2. Zpracování archiválií:
Po celý rok 2016 zaměstnanci Archivu ČNB pokračovali v inventarizaci archivních fondů za
použití informačního systému ISAI (modul Pořádání), který byl vyvinut pro Archiv České
národní banky firmou Bach, s r.o., Olomouc.
Ve stádiu rozpracovanosti se k 31. 12. 2016 nacházejí následující archivní fondy:
◦
◦
◦
◦

Živnostenská banka (ŽB)
Státní banka československá (SBČS)
Česká národní banka (ČNB)
Poštovní spořitelna (PSP)

Archiv ČNB v současné době umožňuje badatelům elektronicky vyhledávat (fulltextově
i kontextově) prostřednictvím modulu ISAI Vademecum ve více než 280.243 inventárních
jednotkách, které se nalézají v jeho správě.
Stupeň stávajícího zpřístupnění archivních souborů v elektronické podobě
prostřednictvím Informačního Systému ArchIvu (ISAI) v modulu Vademecum:
◦
◦

zpřístupněno –
nezpřístupněno –
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V průběhu roku 2016 Archiv České národní banky pokračoval v digitalizaci archiválií, jež se
nalézají v jeho správě. Za celý rok bylo vyhotoveno (naskenováno a upraveno) 177.104
skenů.
Za dobu čtyř let projektu digitalizace archivních fondů České národní banky bylo pořízeno
683.444 skenů archivních dokumentů. Badatelé tak mohou v současné době studovat
ve 40.626 inventárních jednotkách spravovaných archivem ČNB, což představuje 14,5%
všech inventárních jednotek zaevidovaných v systému ISAI. Naskenované dokumenty
plnohodnotně nahrazují dosud využívané originály archiválií a jsou předkládány badatelům
ke studiu v badatelně archivu.

3. Využívání archiválií:
Badatelská agenda:
V průběhu roku 2016 se uskutečnilo v Archivu České národní banky 293 badatelských
návštěv, při celkovém počtu 55 badatelů (z toho 2 zahraničních). Průměrná měsíční
badatelská návštěvnost činila 24,4 návštěvy. Na jednoho badatele připadá průměrně pět
badatelských návštěv. Zatímco počet badatelských návštěv zaznamenal nárůst o více než 5%,
tak množství badatelů je ve srovnání s rokem 2015 téměř vyrovnané.
V Archivu České národní banky studují nejčastěji studenti vysokých škol (např. VŠE,
FF UK), především ekonomického a historického směru, a pracovníci odborných vědeckých
pracovišť. V roce 2016 navštívilo Archiv České národní banky 18 soukromých badatelů.
Archiv České národní banky v roce 2016 navštěvovali tradičně badatelé zabývající se
otázkami bankovního systému, měnové politiky a hospodářství českých zemí
a Československa. Nově byly studovány dějiny Poštovní spořitelny či osudy zaměstnanců
filiálek československých bank na Balkáně.
Z institucionálních fondů se nebývalému zájmu těšil fond Bankovní dům Petschek, jehož
písemnosti byly studovány nejen z hlediska jeho činnosti, ale předmětem studia se staly
rovněž archiválie dokumentující umělecké sbírky a knihovnu v majetku rodiny Petschků.
Dále probíhalo v Archivu ČNB zkoumání osudů zabaveného židovského majetku v době
okupace, historie firem a významných československých společností v koncernech
československých bank (SOLO, Sušice a kartelizace chmelařství) a numizmatické bádání.
I v tomto roce lze sledovat stále vzrůstající počet badatelských návštěv s genealogickým
zaměřením, neboť Archiv ČNB spravuje osobní spisy zaměstnanců celé řady bankovních
ústavů a samozřejmě úvěrovou dokumentaci jednotlivců a rodinných podniků.
Vyřízená korespondence:
V průběhu roku 2016 vyřídil Archiv ČNB celkem 259 písemných dotazů (analogových či
digitálních). Největší část rešerší (183) poskytla žadatelům informace o historických
směnných kursech a vývoji české/československé měny, českého i středoevropského
bankovnictví a o osobnostech československého peněžnictví. Vzhledem k ukončení výplat
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na anonymních vkladních knížkách na konci roku 2016 se rozsáhlá část agendy věnovala
problematice platnosti vkladních knížek. Rozšiřuje se také počet rešerší zaměřených
na genealogický výzkum.
V roce 2016 řešil Archiv ČNB 76 reklamačních případů, tzn. žádostí o dohledání dokumentů
vztahujících se k majetkoprávním otázkám. Z tohoto počtu bylo 66 spojeno s vyhledáváním
dokumentů pro povinné a oprávněné osoby ve smyslu ustanovení zákona č. 428/2012 Sb.,
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých
zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi),
což představuje 86,8% ze všech reklamací.
Řadu dotazů klientů zodpovídají pracovníci Archivu ČNB přímo, ať již telefonicky, nebo
formou osobních konzultací. Nezanedbatelná část dohlédací agendy je též vykonávána pro
jednotlivé organizační útvary ČNB.
Využívání archiválií a provoz badatelny v roce 2016
počet
badatelů

z toho
cizinci

badatelské
návštěvy

55

2

293
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rešerše pro
úřední
potřebu

soukromou
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18.305

4. Odborné a společenské aktivity archivu:
Česká národní banka se prostřednictvím svého archivu dlouhodobě podílí na činnosti
nejvýznamnější evropské instituce pro výzkum bankovních a finančních dějin The European
Association for Banking and Financial History (EABH) e.V. Ve dnech 28. a 29. dubna 2016
se dva zaměstnanci Archivu ČNB zúčastnili jí ve Vídni pořádané mezinárodní vědecké
konference „Financial Interconnections in History“, která se věnovala otázkám vzniku
mezinárodních finančních sítí v minulosti. Jako již tradičně jednání předcházel workshop
„Archives Online“, jenž se věnoval způsobům zpřístupnění a publikace archivních souborů,
jež spravují archivy finančních institucí.
Od roku 2009 je Archiv České národní banky zastoupen i v jednom z vrcholných orgánů
EABH – Academic Advisory Council (AAC), který připravuje vědecký program asociace
a koordinuje její odborné projekty. Archiv ČNB má svého představitele ve sboru
koordinátorů iniciativy EABH Corporate Culture Memory Task Force, která se snaží
monitorovat stav finančních archivů v jednotlivých evropských státech.
Archiv České národní banky se podílí také na práci odborných skupin Evropské centrální
banky, a to ESCB Information Management Network, jež rozvíjí vzájemnou spolupráci mezi
archiváři, pracovníky spisové služby (records managery) a knihovníky centrálních bank
Evropské unie a dále ESCB Informal Museum Network, jenž sdružuje zástupce expozic
jednotlivých centrálních bank EU. Jeden zaměstnanec se zúčastnil 7. zasedání pracovní
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skupiny ve dnech 28. – 30. září 2016 „Knowledge management in the new information age“,
které se věnovalo problematice knowledge managementu centrálních bank a jeden
participoval na dvou pracovních zasedáních ohledně rozvoje, přípravy a managementu
výstavních projektů v Amsterodamu (12. – 13. května 2016) a Lisabonu (10. – 11. listopadu
2016).
V průběhu roku 2016 se agenda Archivu ČNB rozšířila o oblast prezentace historie a činnosti
České národní banky, když do společného útvaru byla soustředěna také Expozice České
národní banky „Lidé a peníze“. Zaměstnanci Archivu ČNB se aktivně zapojili do některých
připravovaných výstavních projektů, jako např. vytvoření Expozice ČNB „Lidé a peníze“
a „Krása ve skle a kovu. Jiří Harcuba (1928 - 2013)“ na pobočce ČNB v Brně nebo
historických panelů pro Den otevřených dveří ČNB 2016. Archiv ČNB dále připravil několik
zvláštních přednášek a prezentací archivních dokumentů pro mimořádné návštěvy, jako byly
např.: Setkání s partnery ČNB, Českou společnost pro ortopedii a traumatologii a Newton
College, Praha.
V souvislosti s přípravou projektů pro rozvoj Expozice ČNB se jeden zaměstnanec zúčastnil
jednání ve dnech 27. září – 1. října 2016, které iniciovala Arménská národní banka pod
názvem “Role of the Visitor Centres/Museums/ Educational Projects in Creation of the
Central/National Banks Image”. V rámci spolupráce s International Federation of Financial
Museums, mezinárodní organizace, jež sdružuje finanční muzea, se pak uskutečnila návštěva
otevření Erste Financial Life Park (FLiP) ve Vídni dne 28. října 2016.
V roce 2016 připravili zaměstnanci Archivu ČNB několik odborných přednášek/seminářů
pro studenty univerzitních oborů vztahujících se ke spisové službě a archivnictví. Jednalo se
o dva odborné semináře pro studenty Katedry pomocných věd historických a archivnictví
FFUK, které se uskutečnily ve dnech 10. 3. 2016 a 6. 5. 2016 („Archiv České národní banky.
Postavení v rámci archivní organizace a typologie pramenů spravovaných Archivem ČNB“).
S obdobným tématem vystoupil jeden zaměstnanec také na výročním zasedání České
informační společnosti dne 15. 3. 2016.
Zaměstnanci Archivu České národní banky se společně s informatiky České národní banky
zúčastnili také konference CNZ tentokrát pod názvem Elektronické úřadování „na ostro“,
která se uskutečnila dne 11. 10 2016 v Národním archivu v Praze. Jeden zaměstnanec dále
aktivně participoval na programu pracovního setkání, jež dne 7. 12. 2016 v Olomouci
zorganizovala firma Bach Systems s.r.o. ve spolupráci se Zemským archivem Opava.
Archiv ČNB se také účastní zasedání některých odborných pracovních skupin, jejichž práci
koordinuje Odbor archivní správy Ministerstva vnitra ČR. V roce 2016 se jeden zaměstnanec
Archivu ČNB podílel na činnosti pracovní skupiny k veřejné zakázce TB0200MV026
„Vývoj software pro popis archiválií na základě nových Základních pravidel pro zpracování
archiválií metodou PCP“ a dále se několik zaměstnanců zapojilo do činnosti odborné skupiny
připravující vydání moderního archivního slovníku.
Zaměstnanci Archivu České národní banky se také zapojují do jednání některých
významných odborných společností zaměřených na oblast hospodářských dějin
a archivnictví. Jedná se o Společnost pro hospodářské a sociální dějiny a Českou archivní
společnost. Jeden zaměstnanec Archivu ČNB zasedá ve výboru odborné tematické sekce
specializovaných archivů České archivní společnosti.
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Jeden zaměstnanec Archivu ČNB participuje na činnosti redakčních rad sborníku Paginae
historiae, jenž vychází při Národním archivu ČR, a Středočeského sborníku historického,
který je vydáván Státním oblastním archivem v Praze.
5. Publikační činnost:
Příspěvky do odborných periodik a odborné přednášky
a) odborné studie
Jakub Kunert, The Živnostenská Banka building, in: EABH Bulletin 1/2016, s. 34
- 35.
Jakub Kunert, „Odevzdávám do Vašich rukou nejcennější klenot národní“
Ustavení Národní banky Československé, in: Bankovnictví 4/2016, s. 44 – 47.
b) odborné přednášky a prezentace
Jakub Kunert, Archiv České národní banky. Postavení v rámci archivní
organizace a význam jím spravovaných pramenů pro poznání hospodářských,
sociálních, politických a regionálních dějin, přednáška pro Českou informační
společnost, Praha 15. 3. 2016.
Jakub Kunert, Archiv České národní banky. Postavení v rámci archivní
organizace a typologie pramenů spravovaných Archivem ČNB, přednáška pro
frekventanty Archivního kursu pořádaného Katedrou archivnictví a spisové
služby FFUK, Praha 6. 5. 2016.
Jakub Kunert, CNB‘s Exhibition „People and Money“, přednáška na zasedání
ESCB Museum Directors, Lisabon 10. 11. 2016.
Jakub Kunert, Czech National Bank‘s Exhibition, „People and Money“. Fourteen
years in service of the monetary policy, přednáška na odborném workshopu “Role
of the Visitor Centres/Museums/Educational Projects in Creation of the
Central/National Banks Image”, Jerevan, Arménie 27. 9. 2016.
Jakub Kunert, Erste Financial Life Park (FLiP). Financial Literacy Project of
Erste Group Bank A.G., prezentace na zasedání ESCB Museum Directors,
Lisabon 11. 11. 2016.
Jakub Kunert, Exhibition of the Czech National Bank. Recent changes and
developments, přednáška na zasedání ESCB Museum Directors, Amsterodam
13. 5. 2016.
Jakub Kunert, Komplexní elektronické zpřístupňování archiválií v Archivu ČNB
– Informační Systém ArchIvu (ISAI), přednáška v rámci pracovního setkání
organizovaného firmou Bach Systems s.r.o. ve spolupráci se Zemským archivem
Opava, Olomouc 7. 12. 2016.
Jakub Kunert, Národní banka Československá a její vztah k východočeskému
regionu, přednáška na Setkání s partnery ČNB u příležitosti 90. výročí ustavení
Národní banky Československé, Hradec Králové 17. 10. 2016.
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Jakub Kunert, Ortopedie a její osobnosti v dokumentech Archivu České národní
banky, přednáška a prezentace archivních dokumentů pro XX. národní kongres
České společnosti pro ortopedii a traumatologii, Praha 18. 9. 2016.
Jakub Kunert, Přínos Isaaca Newtona pro dějiny peněz, přednáška pro Newton
College, Praha 5. 12. 2016.
Helena Sedláčková, Poslední ochránce doubravnického kláštera (Vilém
z Pernštejna 1365-1430), přednáška pro Úřad městyse Doubravník 8. 10. 2016.

6. Odkaz na webové stránky archivu:
http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/archiv_cnb/
e-mailová adresa Archivu České národní banky: archiv@cnb.cz

IV. Stav archiválií
Vzhledem k tomu, že archivní fondy Archivu České národní banky jsou v současné
době uloženy v nově zbudovaných archivních depotech, které plně vyhovují požadavkům pro
uložení archiválií, je fyzický stav spravovaných archivních fondů dobrý a nedochází k jejich
dalšímu poškozování. K částečnému poškození šesti fondů došlo ještě před jejich novým
uložením v rekonstruovaných archivních depotech budov poboček České národní banky.

V. Konzervace a restaurování archiválií
Archiv České národní banky nemá vlastní konzervátorskou dílnu. Pokud by byl nutný
u spravovaných archiválií konzervátorský nebo restaurátorský zásah, byly by na tyto práce
archivem nárokovány finanční prostředky z rozpočtu České národní banky.

V Praze 15. února 2017
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Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Ladislav Zelenka
ředitel odboru správy majetku
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Celkové množství archiválií v základní evidenci Národního archivního dědictví
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Výběr archiválií, delimitace archiválií, úbytky a celkové vnější změny dle PEvA
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