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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. 2019 

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 6438,8 4722,23 1.716,57 155,85 43 
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III. Výběr zpracování a využívání archiválií 

1. Výběr archiválií: 

V průběhu roku 2019 vystavil Archiv ČNB 4 skartační protokoly pro jednotlivé organizační 

útvary ČNB. Snížení množství posouzených skartačních protokolů vyplývá z provedených 

organizačních změn v oblasti regionálních zastoupení ČNB. Vedle skartačních protokolů byl 

také vystaven jeden trvalý skartační souhlas. 

 

Výkony v roce 2019 

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 4 0 

 

2. Zpracování archiválií: 

Po celý rok 2019 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. 2019 nacházely následující archivní fondy: 

◦ Živnostenská banka (ŽB) 

◦ Státní banka československá (SBČS) 

◦ Česká národní banka (ČNB) 

◦ 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 – 49,93 % (62 archivních fondů) 

◦ nezpřístupněno – 50,07 % (3 archivní fondy) 

3. Využívání archiválií: 

Badatelská agenda: 

V průběhu roku 2019 se uskutečnilo v Archivu České národní banky 258 badatelských 

návštěv, při celkovém počtu 48 badatelů (z toho 4 zahraničních). Průměrně tedy v jednom 

měsíci došlo ke 21,5 badatelským návštěvám. Na jednoho badatele připadá v průměru 



Archiv ČNB 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 4 

5,4 badatelských návštěv. V porovnání s loňskou rekordní návštěvností se v roce 2019 snížila 

návštěvnost o 17,3 % oproti roku 2018. Tento rok lze proto hodnotit jako badatelsky 

průměrný. 

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

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

a pracovníci odborných vědeckých pracovišť. V roce 2019 navštívilo Archiv České národní 

banky 32 soukromých badatelů, což činí více než 66 % z celkového počtu. 

Již tradičně nejvíce studovaným tématem v Archivu České národní banky v roce 2019 byla 

historie firem a významných československých společností v koncernech československých 

bank. Dále lze konstatovat pokles zájmu o historii bank s výjimkou výzkumu osudů 

Bankovního domu Petschek a badatelských témat spojených s naším nejvýznamnějším 

českým peněžním ústavem, Živnostenskou bankou. Nově byla například studována aktivita 

českých bank v Uhersku do roku 1918.  

Zvýšené pozornosti z řad badatelů se tento rok patrně i v souvislosti s oslavou 100 česko-

slovenské koruny těšila numizmatická témata (kremnická mincovna, československá 

papírová platidla, karlovské dukáty atd.). Témata věnující se historii měnové politiky se 

soustředila zejména na novodobou historii, tedy na období konce 80. a počátku 90. let 

minulého století. 

Archiv ČNB opět zaznamenal zvýšený zájem o osobní spisy zaměstnanců bank především 

z genealogických důvodů. Předmětem výzkumu se také staly stavební plány uložené 

v archivem spravovaných fondech (např. vily rodiny Petschků v Bubenči, Gočárovy zakázky 

pro Anglo-československou banku). Hojně byla studována korespondence vrchního ředitele 

Živnostenské banky JUDr. Jaroslava Preisse. I nadále pokračoval výzkum arizace židovského 

majetku v době okupace. 

 

Vyřízená korespondence: 

V průběhu roku 2019 zodpověděl Archiv ČNB celkem 200 písemných dotazů 

(25 analogových a 175 digitálních, z toho 2 reklamace). Největší část rešerší (175) 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. V roce 2019 se naopak vyřizovaly pouze dvě 

reklamace, které se vztahovaly k této problematice. 

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. 
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Využívání archiválií a provoz badatelny v roce 2019 

 

 

 počet 

badatelů 

z toho 

cizinci 

badatelské 

návštěvy 

rešerše pro 

úřední 

potřebu 

soukromou 

potřebu 

Archiv ČNB 48 4 258 24 221 

 

4. Odborné a společenské aktivity archivu: 

Archiv České národní banky se účastní činnosti odborných pracovních 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 2019 se jeden zaměstnanec zúčastnil 10. jednání pracovní skupiny ESCB Information 

Management Network pod názvem „Digital, the new typical“, které se uskutečnilo ve dnech 

25. až 26. listopadu 2019 ve Frankfurtu nad Mohanem. Pracovní setkání se zaměřilo 

na využití moderních digitálních technologií, které se stále více stávají samozřejmostí 

a zasahují do všech oblastí spisové služby a archivnictví. Velká pozornost se věnovala 

elektronické spisové službě, digitalizaci archiválií, pořizování metadat, zpřístupňovaní 

digitalizátů veřejnosti a vyhotovování elektronických archivních pomůcek.  

V roce 2019 měla Česká národní banka možnost přivítat ve svých prostorách kolegy z muzeí 

evropských centrálních bank, když se zde ve dnech 11. – 12. dubna uskutečnilo zasedání 

odborné skupiny ESCB Informal Museum Network. Další jednání skupiny se realizovalo 

17. – 18. října 2019 v Paříži v prostorách nové expozice Citeco (Cité de l'Économie), která 

si klade za cíl propagovat ekonomické vzdělávání a nabídnout návštěvníků za pomoci řady 

herních prvků pochopení základních ekonomických principů. V rámci obou byly 

prezentovány nové muzejní projekty zaměřené na finanční a ekonomické vzdělávání 

veřejnosti ze strany 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., jejímž členem je od roku 2003. Od roku 

2009 má Archiv České národní banky zastoupení také ve vrcholných orgánech EABH, 

konkrétně akademické radě – Academic Council, jež připravuje vědecký program asociace 

a koordinuje její odborné projekty. Dne 29. října 2019 se uskutečnila v Londýně 

(The Rothschild Archive) valná hromada asociace, na kterou navázal numizmaticky 

zaměřený workshop 'Minting History. History at Face Value'. V rámci workshopu se 

probíraly otázky filiace motivů mincí, resp. mincovního obrazu v oblasti evropské civilizace, 

a zároveň i proměny ekonomického pojetí peněz v minulosti. 
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Dva zaměstnanci se také zúčastnili 18. celostátní archivní konference, která se konala ve dne 

23. - 25. dubna 2019 v Plzni. Hlavními tématy panelových diskusí této nevýznamnější 

archivní události, která se pořádá jednou za dva roky, byl digitální archiv, elektronická 

spisová služba. K zásadním tématům náležela i otázka zpřístupňování a zpracovávání 

osobních údajů v archivnictví a s ním spojené GDPR. Po dlouhé době se objevila 

problematika vzdělávání archivářů a vydávání archivních pramenů. Vzhledem k tomu, 

že konference probíhala v Plzni, byl po oba dva dny vždy jeden panel věnován průmyslové 

výrobě nápojů, pivu a pivovarnictví. 

Dále se zaměstnanci zúčastnili následujících konferencí a workshopů: Škola, učitel, žák. 

Proměny české školy ve 2. polovině 19. století (Kolín, 14. - 15. listopadu 2019), Formy 

a přeměny diplomatické produkce v novověku IV. Písemná úřední komunikace v (raném) 

novověku (1526–1945), (Hradec Králové, 21. listopadu 2019). 

Archiv ČNB se také účastní zasedání některých odborných pracovních skupin, jejichž práci 

koordinuje Odbor archivní správy Ministerstva vnitra ČR. V roce 2019 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. Jeden zaměstnanec se od července 2019 

zapojil do programu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra pod názvem „Analýza 

zpracování osobních údajů v archiváliích“. 

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 expozic ČNB „Lidé a peníze“. Obdobně 

se Archiv ČNB podílí na přípravě lektorských programů a speciálních komentovaných 

prohlídek, při nichž jsou prezentovány archivní dokumenty Archivu ČNB. Archiv ČNB proto 

také aktivně spolupracuje s International Federation of Financial Museums, mezinárodní 

organizací, jež sdružuje přední světová muzea zaměřená na prezentaci finančních 

a ekonomických témat. Jeden zaměstnanec se zúčastnil výroční konference této instituce, 

jež se uskutečnila 31. října - 1. listopadu 2019 v Otavě. 

Po celý rok 2019 se Archiv ČNB významně věnoval oslavám výročí sta let od vzniku 

československé měny. Prvním projektem v jejich rámci byla webová výstava „Cesta 

ke koruně“ (https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/100-let-cesko-slovenske-koruny/cesta-ke-korune-

serial-cnb-o-vzniku-ceskoslovenske-meny/index.html), která prostřednictvím jednotlivých 

archivních dokumentů mapovala týden po týdnu proces našeho měnového osamostatnění 

od vzniku Československa. 

Nejvýznamnějším počinem byla 1. února 2019 výstava „100 let česko-slovenské koruny“ 

v Císařské konírně na Pražském hradě. Jejím posláním bylo provést návštěvníka historií 
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československé a české měny od jejích počátků až do současnosti. Archiv České národní 

banky kromě toho, že se jeho zaměstnanci autorsky podíleli na přípravě výstavy, na ni 

zapůjčil celou řadu archiválií dokumentujících historii naší měny. K výstavě byl vydán také 

průvodce po výstavě a stejnojmenná monografie. Zároveň Archiv ČNB v průběhu tří a půl 

měsíčního trvání výstavy (1. února – 12. května 2019) uspořádal pro veřejnost řadu 

odborných komentovaných prohlídek. I díky nim na výstavu zavítalo více než 35.000 

návštěvníků. 

Archiv ČNB již potřetí participoval na Festivalu muzejních nocí. První z muzejních nocí se 

uskutečnila v sobotu 18. května v Brně. Prohlídka nabídla návštěvníkům kromě stálé 

expozice seznámení s klíčovými archivními dokumenty z doby vzniku československé měny 

a numizmatickými počiny ČNB spojenými s touto tématikou. O necelý měsíc později 

(8. června) se s velkým zájmem setkala také Pražská muzejní noc v prostorách expozice 

umístěné v hlavní budově banky. V Malé dvoraně byla instalována mimořádná krátkodobá 

výstava „Korunou nebo frankem,“ kterou vytvořil Archiv ČNB. Jejím cílem bylo 

připomenout čtyři důležité události spojené s etablováním československé koruny, jimiž byl 

postupně: vznik měny, ustavení cedulové instituce – Bankovního úřadu ministerstva financí, 

tisk státovek tzv. I. emise a ražba prvních československých mincí. 

Archiv ČNB se podílel také na programu Dne otevřených dveří 21. září 2019. Podobně jako 

při minulých dnech otevřených dveří seznámila banka veřejnost se svou činností a umožnila 

jí vstoupit do svých jinak nepřístupných prostor, tentokrát i do Archivu ČNB.  

V průběhu celého jubilejního roku se Archiv ČNB a jím spravované archiválie těšily 

mimořádnému zájmu sdělovacích prostředků. Prostřednictvím mediálních partnerů, zejména 

České televize a Českého rozhlasu, se příběhy české a československé koruny uchované na 

jejich stránkách dostaly do téměř každé domácnosti. Stěžejním projektem v tomto ohledu byl 

nepochybně dokumentární film Století s korunou. U příležitosti ocenění České národní banky 

za příkladnou rekonstrukci banky pak Archiv ČNB připravil scénář a podklady pro film 

„Rekonstrukce České národní banky“, který byl prezentován v rámci udílení cen Opera 

historica. 

 

5. Publikační činnost: 

Příspěvky do odborných periodik a odborné přednášky 

a) publikace 

Jakub Kunert – Jaroslav Moravec, 100 let Česko-slovenské koruny / 100 years of 

the koruna (1919-2019). Průvodce po výstavě / Guide to the exhibition, Praha 

2019, 95 s. 

b) odborné studie 

Jakub Kunert, 100 years of the koruna – a reflection of the historical 

transformations. Exhibition in Prague, in: Bankoteka, 2019, 19, pp. 8-11 

Jakub Kunert, Wirtschaftsarchive in der Tschechischen Republik, in: Archiv und 

Wirtschaft. Zeitschrift für das Archivwesen der Wirtschaft, Jahrgang 52, 2019, 

Heft 2, S. 52-68. 
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Jakub Kunert, Peněžnictví a portrétní umění, in: Ivan Exner – Michael Zachař – 

Martina Kapustová (red.), Portrét v Čechách. Pohledem dvou století, Praha 2019, 

s. 415. 

Helena Sedláčková, Zrození státního úředníka na příkladu krajského hejtmana 

v Čechách, in: Folia historica bohemica, 34, č. 1, 2019, s. 5-21. 

Helena Sedláčková, K podobě znaků s moravskou a svatováclavskou orlicí, 

in: Paginae historiae, 27/1, 2019, s. 772-795. 

Vrchotová Lenka, Jak se podvádělo v Živnobance, in: Jílková Marie – Macková 

Marie – Valová Eliška (eds.). Jak se u nás podvádělo: za monarchie 

a za republiky, Univerzita Pardubice, 2019, s. 370-387. 

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

Moravě a ve Slezsku do roku 1920, in: Slabotínský, Radek a kol. Morava 

a Slezsko v hospodářských a sociálních souvislostech v 1. polovině 20. století: 

Technické muzeum v Brně, 2019. Acta technici brunensis; sv. 17, s. 51-62. 

 

c) odborné přednášky a prezentace 

Jakub Kunert, CNB’s Exhibition „People and Money“, Otava 1. listopadu 2019. 

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

developments. Přednáška na zasedání ESCB Museum Directors, Praha 11. dubna 

2019. 

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

developments. Přednáška na zasedání ESCB Museum Directors, Paříž 17. října 

2019. 

Jakub Kunert, Historie centrálního bankovnictví, přednáška v rámci panelu ČNB 

historie česko-slovenské koruny, Ostrava 22. října 2019. 

Jakub Kunert, Vznik československé koruny 1918-1919, přednáška v rámci DOD 

2019 České národní banky, Praha 21. září 2019. 

Lenka Vrchotová, Pod taktovkou Merkura. Vzdělávání bankovního úřednictva 

do roku 1918, přednáška na konferenci: Škola, učitel, žák. Proměny české školy 

ve 2. polovině 19. století, pořádané Státním oblastním archivem Praha, Státním 

okresním archivem Kolín, Národním pedagogickým, muzeem a knihovnou 

J. A. Komenského v Praze a Základní školou Kolín V, Mnichovická ulice, Kolín 

15. listopadu 2019. 

Lenka Vrchotová, Normalizace v bankovní kanceláři. Cesta k jednotné 

komunikaci a úřadování?, přednáška na workshopu: Formy a přeměny 

diplomatické produkce v novověku IV. Písemná úřední komunikace v (raném) 

novověku (1526–1945) pořádaném Filozofickou fakultou Univerzity v Hradci 

Králové, Hradec Králové 21. 11. 2019. 
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6. Odkaz na webové stránky archivu: 

https://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 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 2020 

 

 

Ing. Zdeněk Virius Ing. Ladislav Zelenka 

ředitel sekce správní ředitel odboru správy majetku 
podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 

archiv@cnb.cz
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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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 


