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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, dva se zaměřením na archivnictví a dva 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: 6.365,8 bm 

Počet archivních pomůcek: 43 

 

 

Přehled evidenčních údajů k 31. 12. 2018 

Základní souhrnné informace ze základní evidence NAD 

 

 počet arch. 

souborů 

celkem 

metráž 

celkem 

(bm) 

z toho 

nezpracováno 

(bm) 

z toho 

zpracováno 

(bm) 

z toho 

inventarizováno 

(bm) 

počet 

pomůcek 

Archiv 

ČNB 
65 6365,8 4649,23 1.716,57 155,85 43 
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III. Výběr zpracování a využívání archiválií 

1. Výběr archiválií: 

V průběhu roku 2018 vystavil Archiv ČNB 21 skartačních protokolů pro jednotlivé 

organizační útvary ČNB. 

 

Výkony v roce 2018 

Výběr archiválií a delimitace archiválií, celkové vnější změny 

 

 

Posouzeno 

celkem 

(bm) 

Celkem vyřazeno 
Počet protokolů o výběru 

§ 3. odst. 1 + 2 

v bm v % 
skartační 

řízení 

mimo skart. 

řízení 

Archiv ČNB 4383 4120 94 21 0 

 

2. Zpracování archiválií: 

Po celý rok 2018 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. 2018 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 

◦ Poštovní spořitelna (PsP) – pobočky na Moravě a ve Slezsku 

 

Stupeň stávajícího zpřístupnění archivních souborů v elektronické podobě 

prostřednictvím Informačního Systému ArchIvu (ISAI) v modulu Vademecum: 

◦ zpřístupněno – 49,91 % (62 archivních fondů) 

◦ nezpřístupněno – 50,09 % (3 archivní fondy) 

 

V průběhu roku 2018 Archiv České národní banky pokračoval v digitalizaci archiválií, jež se 

nalézají v jeho správě. Za celý rok bylo vyhotoveno (naskenováno a upraveno) 143.954 

skenů. Za šest let trvání projektu digitalizace archivních fondů České národní banky bylo 

pořízeno 999.202 skenů archivních dokumentů, které mohou badatelé okamžitě studovat 

v badatelně Archivu ČNB prostřednictvím informačního systému ISAI (modul VadeMeCum) 

bez omezení. 
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3. Využívání archiválií: 

Badatelská agenda: 

V průběhu roku 2018 se uskutečnilo v Archivu České národní banky 312 badatelských 

návštěv, při celkovém počtu 55 badatelů (z toho 8 zahraničních). Průměrně se tedy za jeden 

měsíc uskutečnilo 26 badatelských návštěv. Na jednoho badatele připadá v průměru 

5,6 badatelských návštěv. Při stejném počtu badatelů jako v roce 2017 došlo v průběhu roku 

2018 ke zvýšení návštěvnosti o 12,23 % oproti roku 2017. V porovnání s počtem 

badatelských návštěv v roce 2009 došlo k jejímu nárůstu o celých 109 % (viz graf). 

Nejčastěji studují v Archivu České národní banky studenti vysokých škol, především 

ekonomického a historického směru, vysokoškolští učitelé (zejména FF UK) a pracovníci 

odborných vědeckých pracovišť (např. MUA AV ČR). Zároveň byl zaznamenán zvýšený 

počet návštěv zahraničních studentů, pedagogů (Central European University, Budapest 

Université de Strasbourg, Ural Federal University, Yekaterinburg, Uniwersytet Warszawski) 

a vědeckých pracovníků (Institut für Zeitgeschifte, München) V roce 2018 navštívilo Archiv 

České národní banky 23 soukromých badatelů, což činí více než 41,81 % všech. 

Nejvíce studovaným tématem v Archivu České národní banky v roce 2018 byla historie 

firem a významných československých společností v koncernech československých bank 

(firma Ringhoffer, společnosti v oblasti textilního, železničního a potravinářského průmyslu 

apod.). Další badatelské žádosti se týkaly vývoje hospodářské a měnové politiky 

Československa a správních institucí, které se věnovaly jejich provádění. Z hlediska 

institucionální historie byla nově studována např. Německá říšská banka. Zvýšené pozornosti 

z řad badatelů se tento rok těšila také Živnostenská banka v souvislosti s výročím jejího 

založení.  

Hojně studovaný zůstává fond Bankovní dům Petschek, korespondence vrchního ředitele 

Živnostenské banky JUDr. Jaroslava Preisse a osobní spisy zaměstnanců bank nejen 

z genealogických důvodů, ale i jako pramen pro studium zaměstnanecké politiky peněžních 

ústavů. I nadále pokračoval výzkum arizace židovského majetku v době okupace. 
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Vyřízená korespondence: 

Během roku 2018 vyřídil Archiv ČNB celkem 247 písemných dotazů (49 analogových 

a 198 digitálních, z toho 11 reklamací). Největší část rešerší (203) poskytla žadatelům 

informace o historických směnných kursech, 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. 

Přetrvává také zájem o osudy vkladů na účtech vedených u bankovních institucí a u ústavů 

lidového peněžnictví. Logicky poklesla nahlédací agenda ohledně církevních restitucí, 

z 11 reklamací se pouze 3 týkaly této problematiky. 

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 2018 

 

 

 počet 

badatelů 

z toho 

cizinci 

badatelské 

návštěvy 

rešerše pro 

úřední 

potřebu 

soukromou 

potřebu 

Archiv ČNB 55 8 312 24 221 
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4. Odborné a společenské aktivity archivu: 

Archiv České národní banky se významně 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 2018 se jeden 

zaměstnanec zúčastnil 9. jednání pracovní skupiny ESCB Information Management Network 

pod názvem „Future-proofing Information management“, které se uskutečnilo ve dnech 

27. až 28. září 2018 ve Valetě na Maltě. Pracovní setkání se věnovalo výzvám, které přinášejí 

moderní digitální technologie do oblasti spisové služby a archivnictví, především na využití 

umělé inteligence ve spisové službě, mobilitu dat, zpracování a sdílení informací mobilními 

zařízeními nejen uživateli z mateřské instituce, ale i z řad široké veřejnosti. Zasedání odborné 

skupiny ESCB Informal Museum Network se uskutečnila 31. května až 1. června 2018 

v Bruselu a 16. – 17. září 2018 v Dublinu. Jejich cílem byla prezentace nových muzejních 

projektů zaměřených na ekonomické vzdělávání centrálních bank. 

Archiv České národní banky participuje 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 14. a 15. června 2018 se dva zaměstnanci Archivu ČNB zúčastnili 

mezinárodní vědecké konference v Turíně „Social aims of finance“, která se zaměřila 

na otázky společenského významu finančních institucí, např. jimi organizovaných 

charitativních projektů. Jednání konference jako tradičně předcházel workshop „Good 

archives“, jenž upozornil na dokumenty s tématikou „social responsibility“ finančních 

ústavů. 

V průběhu roku 2018 se zaměstnanci Archivu ČNB také aktivně zúčastnili několika 

mezinárodních konferencí. Dvě z nich se orientovaly na výročí spojená s rokem 2018 – 

The role and development of central banking institutions after World War I in Central and 

Eastern Europe (Varšava, 6. - 7. prosince. 2018) a The birth of inter-war central banks: 

building a new monetary order (Atény, 2. listopadu. 2018).  

Dále se zaměstnanci zúčastnili následujících konferencí: „Jak se u nás podvádělo 

za monarchie i za republiky“ (Kutná Hora, 26. - 27. dubna 2018), „Do nové republiky. 

Morava a Slezsko v hospodářských a sociálních souvislostech 1900-1928“ (Brno, 22. - 23. 

října 2018) a „Československá a česká státnost v archivních dokumentech českých 

i zahraničních archivů“ (Praha, 24. - 26. října 2018). Není možné opominout ani workshop 

k problematice archivních rešerší v době digitalizace a moderního zpřístupňování 

historických pramenů „Archivní rešerše v 21. století“ (Teplá, 5. - 6. listopadu). 

V rámci zasedání Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e.V. – Arbeitstagung 2018 

v Mnichově 8. května 2018 seznámil zaměstnanec Archivu ČNB kolegy z německých 

hospodářských archivů s archivní sítí České republiky a zároveň s archivními fondy podniků 

v jejím rámci. 
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Archiv ČNB se také účastní zasedání některých odborných pracovních skupin, jejichž práci 

koordinuje Odbor archivní správy Ministerstva vnitra ČR. V roce 2018 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 2018 

připravil Archiv ČNB několik krátkodobých výstav, např.: Vznik Československa 

v dokumentech Archivu ČNB“, „Jose Rizal a hotel Modrá hvězda“, „150 let Živnostenské 

banky“ a „Soutěž na budovu Živnostenské banky v letech 1928-1929“. Obdobně se Archiv 

ČNB podílí na přípravě lektorských programů a speciálních komentovaných prohlídek, 

při nichž jsou prezentovány archivní dokumenty Archivu ČNB. Po celý rok 2018 se zároveň 

Archiv ČNB věnoval přípravě výstavy k výročí 100 od vzniku československé měny. 

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 6. - 7. listopadu 2018 v Bruselu. 

 

5. Publikační činnost: 

Příspěvky do odborných periodik a odborné přednášky 

a) odborné studie 

Jakub Kunert, Dvě stě let českého bankovnictví v dokumentech Archivu České 

národní banky, in: Bankovnictví 1/2018, s. 46-48. 

Jakub Kunert, Vrchní ředitel Živnostenské banky JUDr. Jaroslav Preiss a jeho 

vztah k výtvarnému umění, in: Moderní dějiny, 2017, roč. 25, č. 2, s. 285-322. 

Jakub Kunert, The Credit Registration Centre and Efforts to Organise Credit 

Registers in Czechoslovakia in the First half of the 20th Century, in: Prague 

Economic and Social History Papers/Prager wirtschaft und sozialhistorische 

Mitteilungen, 2/2017, 26, p. 19-33. 

Jakub Kunert, Introduction, in: Piet Clement – Carmen Hofman – Jakub Kunert 

(eds.), Inflation, Money, Output. Economic and financial data underpinning 

analysis and policy making, Frankfurt am Main 2018, p. 4-5. 
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Jakub Kunert – Jiří Mataj – Tomáš Rýdl, Klíčové události z historie cedulového 

ústavu, in: Vladimír Tomšík a kol., 100 let česko-slovenské koruny, Praha 2018, 

s. 103-177. 

b) odborné přednášky a prezentace 

Jakub Kunert, From branches of the Austrian-Hungarian Bank to the Banking 

Office of the Ministry of Finance. Relationships between Czechoslovakia 

and Austrian-Hungarian Bank 1918-1919. Přednáška na konferenci The role 

and development of central banking institutions after World War I in Central 

and Eastern Europe, Varšava 7. prosince 2018. 

Jakub Kunert, Exhibition of the Czech National Bank. Recent changes 

and developments. Přednáška na zasedání ESCB Museum Directors, Brusel 

1. června 2018. 

Jakub Kunert, From the Banking Office to the National Bank: The establishment 

of the National Bank of Czechoslovakia, 1919–1926. Přednáška na konferenci 

The birth of inter-war central banks: building a new monetary order, Atény 

2. listopadu 2018. 

Jakub Kunert, „People and Money“. On the Way from Exhibition to Visitors 

Centre. Přednáška na konferenci International Federation of Financial Museums, 

Brusel 6. listopadu 2018 

Jakub Kunert, Wirtschaftsarchive in der Tschechischen Republik. Přednáška 

na zasedání Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e.V. – Arbeitstagung 

2018, Mnichov 8. května 2018. 

Jakub Kunert – Helena Sedláčková – Lenka Vrchotová, I. Československá 

republika v písemnostech Archivu České národní banky. Přednáška na konferenci 

Československá a česká státnost v archivních dokumentech českých 

i zahraničních archivů, Praha 25. října 2018. 

Lenka Vrchotová, Jak se podvádělo v Živnobance. Přednáška na X. bienále – 

mezioborové konferenci: Jak se u nás podvádělo za monarchie i za republiky, 

pořádané Ústavem historických věd FF Univerzity v Pardubicích, Kutná Hora 

27. dubna 2018. 

Lenka Vrchotová, „Provizorně na zkoušku…“ Ženy v Živnostenské bance. 

Přednáška na konferenci: Do nové republiky. Morava a Slezsko v hospodářských 

a sociálních souvislostech 1900-1928, pořádané technickým muzeem v Brně, 

Brno 22. října 2018 

Libor Gottfried, Pražská předloha a kopie Panny Marie Trnavské. Přednáška 

v Štátnom archíve Trnava, Trnava 8. září 2018 

 

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 

 

archiv@cnb.cz
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IV. Stav archiválií 

Vzhledem k tomu, že archivní fondy Archivu České národní banky jsou v současné 

době uloženy v moderních archivních depotech, které plně vyhovují požadavkům pro uložení 

archiválií, je fyzický stav spravovaných archivních fondů dobrý a nedochází k jejich dalšímu 

poškozování. 

 

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 2019 

 

 

Ing. Zdeněk Virius Ing. Ladislav Zelenka 

ředitel sekce správní ředitel odboru správy majetku 
podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 
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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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