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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: 65
Počet běžných metrů celkem: 6.102,02bm
Počet archivních pomůcek: 43
Přehled evidenčních údajů k 31. 12. 2017
Základní souhrnné informace ze základní evidence NAD
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III. Výběr zpracování a využívání archiválií
1. Výběr archiválií:
Archiv ČNB v roce 2017 vystavil 8 skartačních protokolů pro jednotlivé organizační útvary
ČNB.
Na konci roku 2017 bylo zahájeno skartační řízení spisoven ústředí České národní banky
za běžný rok 2017. Výsledky skartačního řízení však již náležejí do roku 2018, proto budou
zaneseny do základní evidence NAD až v tomto roce.
Výkony v roce 2017
Výběr archiválií a delimitace archiválií, celkové vnější změny
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Archiv ČNB
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mimo skart.
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2297
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8

0

2. Zpracování archiválií:
Po celý rok 2017 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. 2017 nacházely následující archivní fondy:
◦
◦
◦
◦

Živnostenská banka (ŽB)
Státní banka československá (SBČS)
Česká národní banka (ČNB)
Česká průmyslová banka – (ČPB) pobočky na Moravě a ve Slezsku

Archiv ČNB v současné době umožňuje badatelům elektronicky vyhledávat (fulltextově
i kontextově) prostřednictvím modulu ISAI Vademecum v 288.066 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 2017 Archiv České národní banky pokračoval v digitalizaci archiválií, jež se
nalézají v jeho správě. Za celý rok bylo vyhotoveno (naskenováno a upraveno) 171.804
skenů. Za dobu pěti let trvání projektu digitalizace archivních fondů České národní banky
bylo pořízeno 855.248 skenů archivních dokumentů, které mohou badatelé studovat
v badatelně Archivu ČNB prostřednictvím informačního systému ISAI (modul VadeMeCum)
bez omezení.

3. Využívání archiválií:
Badatelská agenda:
V průběhu roku 2017 se uskutečnilo v Archivu České národní banky 278 badatelských
návštěv, při celkovém počtu 55 badatelů (z toho 7 zahraničních). Průměrně se tedy za jeden
měsíc uskutečnilo 23,16 badatelských návštěv. Na jednoho badatele připadá průměrně pět
badatelských návštěv. Při stejném počtu badatelů došlo v průběhu roku 2017 ke snížení počtu
badatelských návštěv o 5,11% oproti roku 2016.
V Archivu české národní banky studují nejčastěji studenti vysokých škol a vysokoškolští
pedagogové, především ekonomického a historického směru (např. VŠE, FF UK, FF OU).
Mezi návštěvníky archivu lze zaznamenat i badatele z řad architektů, odborníků z oblasti
památkové péče, dějin umění a genealogy. V roce 2017 navštívilo Archiv České národní
banky 20 soukromých badatelů.
I v roce 2017 se v Archivu České národní banky objevovaly mezi badatelskými tématy
otázky týkající se vývoje měnové politiky, bankovního systému českých zemí
a Československa a zahraničních hospodářských vztahů. Zároveň je patrný vzrůstající zájem
badatelů o témata s přesahem do sociálních dějin, např. studium zaměstnanecké politiky
peněžních ústavů, postavení soukromého úřednictva apod. V této souvislosti byl studován
fond Revolučního odborového hnutí Státní banky československé. Fondy archivu byly dále
nově bádány i z pohledu diplomatického při výzkumu vývoje daňového formuláře.
V Archivu České národní banky pokračovalo rovněž zkoumání osudů zabaveného
židovského majetku v době okupace, a mimořádnému zájmu se těšila numizmatická
problematika a historie významných československých společností, a to nejen v koncernech
československých bank (firma Ringhoffer, pivovarnické, stavební a zbrojařské společnosti).
Hojně navštěvovanými jsou nadále fondy Živnostenská banka (část obsahující korespondenci
JUDr. Jaroslava Preisse) a Bankovní dům Petschek.

Vyřízená korespondence:
V průběhu roku 2017 vyřídil Archiv ČNB celkem 227 písemných dotazů (analogových
či digitálních). Největší část rešerší (188) poskytla žadatelům informace o historických
směnných kursech a vývoji české/československé měny, českého i středoevropského
bankovnictví a o osobnostech československého peněžnictví. Podstatně se také rozšiřuje
množství archivních rešerší, které se věnují genealogické problematice.
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V roce 2017 řešil Archiv ČNB 22 reklamačních případů, tzn. žádostí o dohledání dokumentů
vztahujících se k majetkoprávním otázkám. Z tohoto počtu byly 3 spojeny 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 13,6 % veškeré reklamační agendy.
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 2017
počet
badatelů

z toho
cizinci

badatelské
návštěvy

55

7

278

Archiv ČNB

rešerše pro
úřední
potřebu

soukromou
potřebu

39

188

4. Odborné a společenské aktivity archivu:
Archiv České národní banky se podílí na práci odborných skupin Evropské centrální banky,
a to v rámci 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, která sdružuje zástupce
expozic/muzeí jednotlivých centrálních bank EU. V roce 2017 se dva zaměstnanci zúčastnili
8. zasedání pracovní skupiny ESCB Information Management Network pod názvem
„Information management challenges in the digital age’“, které se uskutečnilo ve dnech
25. až 26. září 2017 ve Frankfurtu nad Mohanem. Pracovní setkání se zaměřilo na otázky
nových projektů v oblasti records managementu v rámci centrálních bank. Zasedání odborné
skupiny ESCB Informal Museum Network se uskutečnilo ve Frankfurtu nad Mohanem dne
26. října 2017 a jeho náplní bylo seznámení s novými projekty v oblasti ekonomického
vzdělávání prostřednictvím expozic centrálních bank.
Česká národní banka prostřednictvím svého archivu dlouhodobě participuje také na činnosti
nejvýznamnější evropské instituce zabývající se výzkumem bankovních a finančních dějin
The European Association for Banking and Financial History (EABH) e.V. Od roku 2009 je
Archiv České národní banky zastoupen také ve vrcholných orgánech EABH, konkrétně
v akademické radě – Academic Council, jež připravuje vědecký program asociace
a koordinuje její odborné projekty. Ve dnech 22. a 23. června 2017 se dva zaměstnanci
Archivu ČNB zúčastnili jí pořádané mezinárodní vědecké konference „The Legacy of the
Haute-banque in the World from the 19th to the 21st Century“, která se věnovala
problematice soukromých bankovních ústavů a jejich modernizaci v průběhu 19. a 20. století.
Jednání konference předcházel workshop „Appraisal in the Digital Era“, který se soustředil
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na problematiku archivního výběru dokumentů a rozdílům při práci s analogovými
a digitálními dokumenty při skartačním řízení.
Jeden zaměstnanec Archivu ČNB se ve dnech 25. – 27. dubna 2018 zúčastnil XVII.
celostátní archivní konference, která se věnovala jednak problematice německé okupační
správy v letech 1938-1945 a jednak aktuálním otázkám českého archivnictví. Zaměstnanci
pak dále aktivně participovali na konferencích „Ringhoffer 200, rodina – podnikání –
politika“ (Štiřín, 24. - 27. května 2018), „Digitalizace v paměťových institucích 2017“
(Třeboň, 18. - 20. 9. 2017), „Zrození úředníka. Formování identity, moc, vzdělání
a sociabilita osvícenské byrokracie“ (Praha, 23. - 24. listopadu 2017) a to ať již příspěvky
nebo v diskusních blocích.
Na propagaci významu Archivu ČNB byly dále zaměřeny některé odborné přednášky
a exkurze. Jednalo se např. o přednášku pro Ústav pomocných věd historických
a archivnictví FF MU v Brně dne 13. dubna 2017 („Archiv České národní banky. Význam,
fondy a specifika“) nebo exkurzi pro zájemce z řad členů České genealogické a heraldické
společnosti dne 29. listopadu 2017.
Archiv ČNB se také účastní zasedání některých odborných pracovních skupin, jejichž práci
koordinuje Odbor archivní správy Ministerstva vnitra ČR. V roce 2017 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.
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.
Archiv České národní banky tvoří v rámci České národní banky od roku 2016 organizační
součást „referátu spisových služeb, Archivu ČNB a expozic ČNB“. Z tohoto důvodu se též
významně podílí na rozvoji výstavní činnosti Expozice ČNB „Lidé a peníze“. V roce 2017
připravil Archiv ČNB střednědobé expozice „Génius se lvem“, která se zaměřuje na historii
symbolu České národní banky, a „Krása v jednoduchosti. Dílo Jiřího Harcuby“,
jež poukazuje na nemincovní, zejména sklářskou, tvorbu autora české pětikorunové mince
Jiřího Harcuby. V rámci Expozice ČNB v Praze byla dále při příležitosti Pražské muzejní
noci prezentována sbírka cenných papírů, kterou spravuje Archiv České národní banky.
Obdobně se Archiv ČNB podílí na přípravě lektorských programů a speciálních
komentovaných prohlídek, při nichž jsou prezentovány archivní dokumenty Archivu ČNB.
Možnost porovnat si přístupy prezentace archivních dokumentů prostřednictvím výstavní
činnosti nabídly zaměstnancům ČNB některé konference a semináře pořádané centrálními
bankami. Jednalo se o dvoudenní zasedání pořádané Národní bankou Albánie, jež se
uskutečnilo ve dnech 14. - 15. června 2017 („First Conference of the Museum of the Bank
of Albania – Money and Banking in Albania from Antiquity to Modern Times“) a stejně tak
dvoudenní seminář organizovaný Národní bankou Ruska („Bank of Russia Museum
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as a Social Education Platform“) ve dnech 15. a 16. března 2017. Archiv ČNB také aktivně
spolupracuje s International Federation of Financial Museums, mezinárodní organizací,
jež sdružuje finanční muzea. Jeden zaměstnanec se zúčastnil výroční konference této
instituce, jež se uskutečnila 5. - 6. října 2017 ve Vídni.

5. Publikační činnost:
Příspěvky do odborných periodik a odborné přednášky
a) odborné studie
Jakub Kunert, „České banky musí býti konečně oporou a průkopníkem českého
vývoje hospodářského”, in: Bankovnictví 8/2017, s. 10-15.
Jakub Kunert, Digitalizace pramenů k hospodářským a sociálním dějinám
v Archivu České národní banky, in: Archivum Trebonense, č. 14, 2017, s. 230239.
Jakub Kunert, Národní banka Československá a její akcie, in: Věstník MCP
z 29. 3. 2017, č. 3, roč. X, Zvláštní příloha, s. 6-27.
Jakub Kunert, The National Bank of Czechoslovakia Building, in: EABH Bulletin
1/2017, s. 16-19.
Lenka Vrchotová, Genealogické bádání v Archivu České národní banky,
in: Genealogické a heraldické listy, č. 2, 2017, s. 30-35.
Lenka Vrchotová, Fotografické dokumenty v Archivu České národní banky,
in: Historická fotografie, roč. 16, 2017, s. 68-80.
b) odborné přednášky a prezentace
Jakub Kunert, Archiv České národní banky. Význam, fondy a specifika,
přednáška pro Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF MU, Brno
13. 4. 2017.
Jakub Kunert, Exhibition of the Czech National Bank „People and Money“.
Our mission – now and in future, přednáška na konferenci First Conference of the
Museum of the Bank of Albania – Money and Banking in Albania from Antiquity
to Modern Times, Tirana 14. 6. 2017.
Jakub Kunert, Exhibition of the Czech National Bank. Recent changes and
developments, přednáška na zasedání ESCB Museum Directors, Frankfurt nad
Mohanem 26. 10. 2016.
Jakub Kunert, „People and Money“. On the Way from Exhibition to Educational
Platform, přednáška na semináři Bank of Russia Museum as a Social Education
Platform, Petrohrad 15. 3. 2017
Jakub Kunert, From asymmetry to symmetry. The process of federalization of the
State bank of Czechoslovakia 1968-1971, přednáška pro delegaci Central Bank of
Myanmar, Praha 6. 11. 2017
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Helena Sedláčková, Zrod státního úředníka na příkladu krajského hejtmana,
přednáška na konferenci Zrození úředníka. Formování identity, moc, vzdělání
a sociabilita osvícenské byrokracie, 23. 11. 2017

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 5. února 2018
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ředitel sekce správní

Ing. Ladislav Zelenka
ředitel odboru správy majetku

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

8

Archiv ČNB
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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