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

ředitel sekce správní
ředitel odboru vnitřních služeb (do 31. 1. 2006)
ředitel odboru správy majetku (od 1. 2. 2006)
vedoucí referátu archivních a spisových služeb

Počet pracovníků:
ústředí ČNB:
mimopražské pobočky ČNB:

8 pracovníků
6 pracovníků (1 pracovník na pobočce)

Z celkového počtu 14 pracovníků archivu mají 3 pracovníci v ústředí odborné
vysokoškolské vzdělání se zaměřením na archivnictví.
Funkční zařazení pracovníků:
Funkční zařazení pracovníků Archivu ČNB je upraveno vnitřním předpisem České
národní banky.

II. Celkové množství uložených archiválií
Počet fondů a sbírek: 58
Počet běžných metrů celkem: 6 490,75 bm
Počet evidenčních jednotek: 54 372
Počet inventárních jednotek: 26 931
Stupeň zpracovanosti archivních souborů:
◦
◦

zpracováno - 29,53 % (38 archivních fondů)
nezpracováno - 70,46 % (20 archivních fondů)

Počet archivních pomůcek: 40
(viz příloha č. 1 – Základní souhrnné informace ze základní evidence NAD)

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií
1. Výběr archiválií:
Archiv ČNB provedl skartační řízení a vystavil 13 skartačních protokolů pro
organizační útvary ČNB. Do fondu Česká národní banka bylo přijato 65,20 bm dokumentů,
tj. 634 evidenčních jednotek (kartonů).
2. Zpracování archiválií:
V průběhu roku 2005 pracovníci archivu pokračovali v převodu archivních fondů
do elektronické podoby. Byly dokončeny přepisy těchto fondů:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Úvěrní banka v Kolíně (ÚBK) - 6,59 bm
Královehradecká bankovní jednota (KBJ) - 0,45 bm
Česká komerční banka (ČKB) - 3,92 bm
Táborský úvěrní ústav (TÚÚ) - 0,33 bm
Českobudějovická banka (ČBB) - 0,47 bm
Hostinský úvěrní ústav (HÚÚ) - 2,18 bm
Deutsche Landbank (DLB) - 0,41 bm
Záložní úvěrní ústav (ZÚÚ) - 0,89 bm
Česká banka (ČB) - 27,77 bm
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Pražská súčtovací banka (PSB) - 4,11 bm
Bruselská průmyslová, obchodní a pozemková společnost (BPS) - 2,48 bm
Plzeňská banka (PB) - 27,37 bm
Řeznicko-uzenářská banka (ŘUB) - 2,26 bm
Všeobecné peněžní ústředí družstev (VPÚD) - 1,40 bm
Soukromé bankovní domy (SBD) - 17,46 bm
Ústřední banka družstev (ÚBD) - 6,11 bm
Poradní sbor ve věcech peněžnictví (PSVP)- 3,31bm
Svaz československých bank (SB) - 9,35 bm
Rakousko-uherská banka (RUB) - 0,40 bm
Česká diskontní banka (ČDB) - 5,91bm
Banka československých legií (BČL) - 85,27 bm
Spořitelna československých vojsk v zahraničí (SČVZ) - 3,61 bm
Agrární banka československá (AB) - 45,84 bm
Všeobecná záložna inženýrů a architektů (ZIA) - 0,90 bm
Záložna knihkupců a nakladatelů (ZKN) - 0,89 bm
Ústřední svaz peněžnictví (ÚSP) - 1,88 bm
Americko-slovenská banka (ASB) - 0,36 bm
Bankovní dům Hašek a spol. (HA) - 0,33 bm
Banka pro průmysl pivovarský (BPP) - 0,02 bm
Banka stavebních živností a průmyslu (BSŽ) - 0,84 bm
Severočeská banka v Litoměřicích (SČB) - 0,03 bm
Ústřední smírčí orgán ve věcech peněžnictví (ÚSO) 0,44 bm
Escompte Gesellschaft für Industrie und Handel G.m.B.H - (EG) - 0,43 bm
Kreditanstalt der Deutschen (KAD) - 1,24 bm
Německá říšská banka (DRB) - 0,91 bm
Jihočeská banka v Táboře (JB) - 0,38 bm
Všeobecná česká bankovní jednota (VČBJ) - 0,34 bm
Diskontní společnost Hradec Králové (DS) - 0,64 bm
Obchodní banka (OB) - 0,13 bm
Obchodní a průmyslová banka (OBP) - 0,23 bm
Hospodářská úvěrní banka (HÚB) - 2,18 bm
Ve stádiu rozpracovanosti jsou tyto fondy:

◦
◦
◦

Anglo-československá banka (AČB)
Státní banka československá (SBČS)
Česká národní banka (ČNB)

V rámci přepisu jsou fondy ukládány do nových kartonů. V ústředí současně probíhá
příprava na přemístění fondů do nových archivních depotů, které pravděpodobně proběhne
v 1. polovině roku 2006.
3. Využívání archiválií:
Badatelská agenda:
V průběhu celého roku se uskutečnilo v Archivu ČNB 418 badatelských návštěv,
při celkovém počtu 139 badatelů (z toho 8 zahraničních). Průměrná měsíční návštěvnost se
pohybovala kolem 35 návštěv.
Vyřízená korespondence:
Archiv ČNB vyřídil v průběhu roku 2005 celkem 78 dotazů písemných (z toho
24 reklamací) a dále více než pět desítek e-mailových.
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a) Odborné a společenské aktivity archivu:
Pracovníci archivu se účastnili vědeckých projektů, konferencí a workshopů Evropské
asociace pro bankovní a finanční historii - EABH (např. konference: Finance and
Modernisation, Vídeň 20. - 21. května 2005, workshopy: Archives and Corporate Culture II.,
Vídeň 18. května 2005 a European Central Banks and Monetary Cooperation after 1945,
Basilej 2. prosince 2005). Dále se zúčastnili na archivní konference pořádané Českou
archivní společností v roce 2005 v Chrudimi.
Archiv ČNB dále participoval na výuce studentů archivnictví, kterým umožnil
při exkurzi v rámci novověké diplomatiky nahlédnout do archiválií finanční povahy.
Archiv ČNB se také podílí na aktivitách spojených s činností Expozice ČNB (stálá
výstava Lidé a peníze), která seznamuje veřejnost s činností centrální banky státu. Pro
Expozici poskytuje archiv servis v oblasti konzultační činnosti a zapůjčování archiválií.
V roce 2005 se archiv významnou měrou podílel na přípravných pracích výstavy
k nadcházejícímu 80. výročí vzniku Národní banky Československé.
b) Publikační činnost:
Příspěvky do odborných periodik
1) studie např.:
Kunert Jakub, Butcher’s Bank, Bulletin EABH 1/2005, Frankfurt am Main
2005, s. 34 – 39,
Novotný Jiří – Šouša Jiří, Die Struktur der Privathäuser in der Böhmischen
Ländern 1918 – 1938, In: Geld und Kapital, Jahrbuch der Gesellschaft für
Mitteleuropäische Banken – und Sparkassengeschichte, Hrsg. Alois Moser,
Alice Teichová u. Richard Tilly, vydáno 2006, s. 43 – 64,
Novotný Jiří – Šouša Jiří, „Svatý Václav byl chytrý, že se skamarádil za pár
volů“. K politickým názorům a úvahám na zasedáních správních rad českých
bank ve 30. letech 20. století, In: André probabilis. Sborník prací přátel
a spolupracovníků prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. K jeho 70. narozeninám,
Matice Moravská v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci 2005, s. 269 –
283,
Novotný Jiří – Šouša Jiří, Dva devalvační zásahy do československé měny
ve třicátých letech 20. století (po r. 1918), In: Peněžní reformy a zvraty
na území České republiky. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference
ze Slezské Univerzity v Opavě, pořádané pod záštitou člena bankovní rady
ČNB Prof. Ing. Jana Fraita dne 9. listopadu 2005 v Opavě, Opava 2005, s. 15
– 29,
Novotný Jiří – Šouša Jiří, Druhá devalvace československé koruny v roce
1936, Východočeské listy historické 23 – 24, Hradec Králové 2005, s. 267 –
282,
2) recenze např.:
Novotný Jiří - Kunert Jakub, Drahomir Jancik & Eduard Kubu: Aryanisation
and Aryanisers. Small and Medium-Sized Jewish Property in Loans at
Kreditanstalt der Deutschen (1939–1945), Karolinum Publishing House,
Prague 2005, Bulletin EABH 2/2005, Frankfurt am Main, s. 47 – 48.
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c) Odkaz na webové stránky archivu:
http://www.cnb.cz/cz/archiv_cnb/

IV. Stav archiválií
Vzhledem k tomu, že archivní fondy Archivu ČNB jsou v současné době uloženy
v archivních depotech, které splňují požadavky pro uložení archiválií, je fyzický stav
spravovaných archivních fondů dobrý a nedochází k jejich dalšímu poškozování.
K částečnému poškození 6 fondů (příloha č. 2) došlo ještě před jejich uložením
v rekonstruovaných archivních depotech budov poboček ČNB. Z celkového množství
uložených archiválií je poškozeno cca 0,64 %.
V. Konzervace a restaurování archiválií
Archiv ČNB 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 ČNB.

V Praze 23. února 2006

Ing. Zdeněk Virius, v.r.
ředitel sekce správní
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