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

ředitel sekce správní
ředitel odboru správy majetku
vedoucí referátu archivních a spisových služeb

Počet pracovníků:
ústředí ČNB:
pobočky ČNB:

8 pracovníků
6 pracovníků (1 pracovník na každé pobočce)

Z celkového počtu 14 zaměstnanců 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: 56
Počet běžných metrů celkem: 6 595,64 bm.
Počet evidenčních jednotek: 55 720
Počet inventárních jednotek: 28 077
Stupeň zpracovanosti archivních souborů dle evidence PEvA:
◦
◦

zpracováno – 28,29% (52 archivních fondů)
nezpracováno – 71,71% (4 archivní fondy)

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 v průběhu roku 2007 skartační řízení a vystavil 10 skartačních
protokolů pro organizační útvary ČNB. Do fondu České národní banky bylo přijato v ústředí
47,8 bm dokumentů tj. 635 inventárních jednotek a na pobočkách 2,31 bm archiválií tj. 41
inventárních jednotek.
2. Zpracování archiválií:
V průběhu roku 2007 pracovníci archivu pokračovali v převodu inventářů archivních
fondů do elektronické podoby za použití informačního systému ISAI (modul Pořádání), který
byl vyvinut pro Archiv České národní banky firmou Bach, s r.o., Olomouc.
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V průběhu roku 2007 byly dokončeny přepisy těchto fondů:
◦
◦
◦

Pražská úvěrní banka (PÚB) – 107,748 bm (v rámci fondu dosud neinventarizovány
písemnosti filiálky New York)
Poštovní spořitelna (PSp) – 30,065 bm
Česká eskontní banka (ČEB) – 6,677 bm

Ve stádiu rozpracovanosti se k 31.12. 2007 nacházejí tyto fondy:
◦
◦
◦
◦

Ukázky bankovní techniky (UBT)
Národní banka Československá (NBČ)
Státní banka československá (SBČS)
Česká národní banka (ČNB)

Stupeň stávajícího zpřístupnění archivních souborů v elektronické podobě
prostřednictvím Informačního Systému ArchIvu (ISAI) v modulu Vademecum:
◦
◦

zpřístupněno –
nezpřístupněno –

19,08% (52 archivních fondů)
80,92% (4 archivní fondy)

Ve druhé polovině roku 2007 začal Archiv České národní banky s lokací jednotlivých
archivních fondů za pomoci Informačního systému archivu ISAI, modul Lokace, do nových
depotů vybudovaných v rámci záložního pracoviště České národní banky v Praze na Zličíně.
V souladu se snahou o provedení lokace archivních dokumentů na pobočkách České národní
banky prováděli pracovníci Archivu ČNB i jednoznačné označení lokačních entit místních
archivních depotů.
3. Využívání archiválií:
Badatelská agenda:
V průběhu celého roku se uskutečnilo v Archivu ČNB 381 badatelských návštěv,
při celkovém počtu 55 badatelů (z toho 7 zahraničních). Měsíčně tedy průměrná návštěvnost
činila 31,75 návštěvy. Na jednoho badatele připadá průměrně téměř sedm badatelských
návštěv.
Vyřízená korespondence:
Archiv ČNB vyřídil v průběhu roku 2007 celkem 97 písemných dotazů (z toho
22 reklamací). Tyto žádosti o informace se nejčastěji týkaly kursových a majetkoprávních
otázek. V nemalé míře Archiv ČNB zodpovídal i odborné dotazy ohledně historie českého
bankovnictví.
Řada dotazů klientů je však dále zodpovídána přímo telefonicky nebo i formou
osobních konzultací.
4. Odborné a společenské aktivity archivu:
Pracovníci archivu se zúčastnili vědeckých konferencí a workshopů pořádaných
Evropskou asociací pro bankovní a finanční historii – EABH (European Association
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of Banking and Financial History). Výroční konference Evropské asociace se zabývala
otázkami historie a rozvoje bankovnictví ve středomořské oblasti (Banking and Finance in
the Mediterranean: A Historical Perspective, 30. 5. – 1. 6. 2007, Malta). První z workshopů
EABH se konal 31. 5. 2007 na Maltě, Jeho ústředním tématem bylo využití bankovních
časopisů pro historii corporate culture jednotlivých finančních institucí (In-house Magazines
of Finance Institutions from a Historical Perspective, Bank of Valletta and Central Bank of
Malta). Druhý workshop, konaný 30. listopadu 2007 v Římě, se zaměřoval na historii
transatlantické spolupráce centrálních bank v době existence brettonwoodského měnového
systému (International Monetary Cooperation across the Atlantic, Banca d'Italia).
Archiváři České národní banky se svými příspěvky aktivně podíleli i na vrcholném
setkání pracovníků archivů České republiky, které se uskutečnilo ve dnech 2. – 4. května
2007 v Děčíně. Zde pracovníci archivu prezentovali nové informační systémy pro zajišťování
archivní a předarchivní péče v rámci České národní banky – Informační Systém sPIsové
služby (ISPI) a Informační Systém ArchIvu (ISAI). Podrobně byl pak archivní informační
systém ISAI představen i na 8. konferenci informačních pracovníků pod názvem Archivy,
knihovny, muzea v digitálním světě 2007, která se konala na půdě Národního archivu v Praze
ve dnech 5. – 6. prosince 2007.
Pracovníci Archivu České národní banky se také společně s informatiky České
národní banky zúčastnili konference věnované řešení dlouhodobého uchovávání
elektronických dokumentů pod názvem „Co po nás zbude“, která byla pořádána Národním
archivem a Ministerstvem vnitra dne 18. září 2007.
Vzhledem k mimořádnému ohlasu široké archivní veřejnosti na prezentované
příspěvky o rozvoji spisové a archivní služby v České národní bance nabídl Archiv ČNB
Archivní společnosti ČR uspořádání exkurzí do svých depotů, aby prakticky demonstroval
výhody informačních systémů spisové a archivní péče aplikovaných v ČNB (ISPI a ISAI).
Návštěvy se uskutečnily ve třech termínech 29. 11. 2007, 6. 12. 2007 a 12. 12. 2007 a
zúčastnilo se jich více než 50 archivářů z archivních institucí celé České republiky.
Jedním pracovníkem byl Archiv České národní banky zastoupen na mezinárodní
konferenci, která se konala v Praze ve dnech 19. a 20. října 2007 pod názvem Espaňa y los
paises checos: simposio sobe sus lazos historicos. I na této konferenci se Archiv prezentoval
aktivní účastí.
Pracovníci Archivu České národní banky se také podílejí na chodu Společnosti pro
hospodářské a sociální dějiny. Zaměstnanci se pravidelně účastní nejen jejích valných
hromad, ale zároveň hlavní archivář ČNB je členem výboru společnosti, kde se podílí na
koordinaci výzkumu hospodářských dějin v České republice.
Archiv ČNB dále participoval na výuce studentů archivnictví, kterým umožnil
při exkurzích v rámci novověké diplomatiky nahlédnout do archivních dokumentů
hospodářské a finanční povahy. Podobně Archiv ČNB zprostředkoval, ve formě exkurze,
návštěvu výherců celoslovenské ekonomické středoškolské soutěže „Cena Michala Bosáka“
v České národní bance a jejich seznámení s českou a československou historií bankovního
sektoru.
Archiv ČNB se také spolupodílí na aktivitách spojených s činností Expozice České
národní banky (stálá výstava Lidé a peníze), která seznamuje veřejnost s činností centrální
banky státu ČNB. Pro Expozici poskytuje archiv servis v oblasti konzultační činnosti
a zapůjčování archiválií.
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5. Publikační činnost:
Příspěvky do odborných periodik a odborné přednášky
studie např.:
Černý Milan – Kunert Jakub, Řešení spisové a archivní služby v České
národní bance, přednáška na 12. konferenci archivářů ČR v Děčíně 4. 5. 2007,
v tisku
Kunert Jakub, In-house Journals in Czechoslovakian Banks, 1918 – 1993,
přednáška na konferenci In-house Magazines of Finance Institutions from a
Historical Perspective, La Valletta 31. 5. 2007, v tisku
Kunert Jakub, Informační systém Archivu České národní banky, přednáška na
konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, Praha 6. 12.
2007, v tisku
Kunert Jakub, Osudy stavovských malobank – Řeznicko-uzenářská banka
v Praze, In: Peníze v proměnách času IV, Acta numisatica Bohemiae,
Moraviae et Silesiae 10, Ostrava 2007, s. 97 – 104
Novotný Jiří – Šouša Jiří, Devalvace koruny v roce 1934 – převrat
v československé měnové politice, In: Acta Universitatis Carolinae – Phli. et
hist. 1 – 2, Z pomocných věd historických XVII, Inter lauciam et olivam,
2007, s. 309 - 328
Novotný Jiří – Šouša Jiří, K finančním a ekonomickým kontaktům
československých bank ke Španělsku meziválečné doby, přednáška na
konferenci Espaňa y los paises checos: simposio sobe sus lazos historicos 19.
20. 10. 2007, v tisku
Novotný Jiří – Šouša Jiří, Peníze v ohrožení? Cedulové ústavy,
československá koruna a padělatelé 1918 – 1938, In: Peníze v proměnách času
IV, Acta numisatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae 10, Ostrava 2007, s. 83 –
96, 3 přílohy
Novotný Jiří – Šouša Jiří, Podnikatelské elity v obchodních společnostech
českých zemí v 19. století a v první polovině 20. století, In: Moderní
podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání, Štaif Jiří (ed.), Praha 2007,
s. 128 - 142
Od druhé poloviny roku 2007 v souvislosti s plánovaným pořádáním výroční konference
Evropské asociace pro bankovní a finanční historii se badatelská činnost pracovníků archivu
soustředí na přípravu odborné publikace o Archivu ČNB. Její součástí bude i historie
cedulového bankovnictví na našem území a podrobné představení archivních fondů
chovaných v depotech Archivu ČNB.
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6. Odkaz na webové stránky archivu:
V průběhu druhé poloviny roku 2007 došlo k přestavbě internetových stránek České národní
banky a v souvislosti s tím byly obsahově aktualizovány i webové stránky Archivu ČNB.
http://www.cnb.cz/cz/archiv_cnb/

IV. Stav archiválií
Vzhledem k tomu, že archivní fondy Archivu ČNB jsou v současné době uloženy
v nově zbudovaných archivních depotech, které plně splňují požadavky pro uložení
archiválií, je fyzický stav spravovaných archivních fondů dobrý a nedochází k jejich dalšímu
poškozování. K částečnému poškození šesti fondů (příloha č. 2) došlo ještě před jejich novým
uložením v rekonstruovaných archivních depotech budov poboček ČNB.

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 30. ledna 2008
Ing. Zdeněk Virius, v.r.
ředitel sekce správní
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