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Odbor správy majetku

Výroční zpráva
Archivu České národní banky
za rok 2006

Sídlo archivu:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
tel. spojení 224 413 779, 224 413 707, 224 413 710, e- mail: archiv@cnb.cz
Pracoviště archivu na pobočkách ČNB:
◦ České Budějovice, Lannova tř. 1, PSČ 371 35, tel. 387 744 137
◦ Plzeň, Husova 10, PSČ 305 67, tel. 377 174 331
◦ Ústí nad Labem, Klášterní 3301/11, PSČ 401 22, tel. 472 709 350
◦ Hradec Králové, Hořická 1652, PSČ 502 00, tel. 495 711 303
◦ Brno, Rooseveltova 18, PSČ 601 10, 542 137 208
◦ Ostrava, Nádražní 4, PSČ 702 00, 596 151 406
Zřizovatel archivu:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Archiv je organizačně začleněn do referátu archivních a spisových služeb odboru
správy majetku Sekce správní.
Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb.:
Rozhodnutí odboru archivní správy MV ČR o akreditaci archivu č.j. AS-93/1-2005
ze dne 24. dubna 2005.

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 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: 6 544,92 bm.
Počet evidenčních jednotek: 54 625
Počet inventárních jednotek: 27 401
Stupeň zpracovanosti archivních souborů v elektronické podobě:
◦
◦

zpracováno – 29,63% (45 archivních fondů)
nezpracováno – 70,63% (13 archivních fondů)

Počet archivních pomůcek: 45
(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 10 skartačních protokolů pro
organizační útvary ČNB. Do fondu Česká národní banka bylo přijato 47 bm dokumentů
tj. 470 evidenčních jednotek (kartonů).
2. Zpracování archiválií:
V průběhu roku 2006 pracovníci archivu pokračovali v převodu inventářů archivních
fondů do elektronické podoby za použití informačního systému ISAI, který byl vyvinut pro
Archiv České národní banky firmou Bach, s r.o., Olomouc.
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Byly dokončeny přepisy těchto fondů:
◦
◦
◦
◦
◦

Česká průmyslová banka (ČPB) – 87,52 bm
Ústřední likvidátor peněžních ústavů (ÚLPÚ) – 0,24 bm
Anglo-československá banka (AČB) – 5,84 bm
Česká banka Union (ČBU) – 2,92 bm
Drážďanská banka (DB) – 0,08 bm

Ve stádiu rozpracovanosti se nacházejí tyto fondy:
◦
◦
◦
◦

Pražská úvěrní banka (PÚB)
Česká eskontní banka (ČEB)
Státní banka československá (SBČS)
Česká národní banka (ČNB)

V průběhu dubna a května roku 2006 proběhlo přemístění archivních fondů Archivu
České národní banky ústředí z dosavadních prozatímních prostor (areál Národního archivu
v Praze na Chodovci) do nových depotů vybudovaných v rámci záložního pracoviště České
národní banky v Praze na Zličíně.
3. Využívání archiválií:
Badatelská agenda:
V průběhu celého roku se uskutečnilo v Archivu ČNB 292 badatelských návštěv,
při celkovém počtu 57 badatelů (z toho 8 zahraničních). Měsíčně tedy průměrná návštěvnost
činila 24 návštěv. Na jednoho badatele připadá průměrně pět badatelských návštěv.
Vyřízená korespondence:
Archiv ČNB vyřídil v průběhu roku 2006 celkem 96 dotazů písemných (z toho
33 reklamací) a dále téměř šest desítek e-mailových.
Řada odborných dotazů klientů je dále zodpovídána přímo telefonicky nebo i osobně.
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
of Banking and Financial History). Výroční konference Evropské asociace se zabývala
otázkou vzniku regulačních orgánů v bankovnictví (The State and Financial Services:
Regulation, Ownership and Deregulation, 26 – 27. 5. 2006, Lisabon). V případě workshopů
se pak jednalo o témata zabývající se budoucností archivní a muzejní práce, s důrazem
na prezentaci archivů v odborné i co nejširší veřejnosti (Art and Cultural Activities
in Financial Institutions, Lisabon 26. 5. 2006 a Banking and Financial Archives: Priorities for
the Future, Lisabon 25. 5. 2006). Archiv České národní banky také přispěl k vytvoření
přehledu evropského umění v držení centrálních bank zemí Evropské Unie, které
se uskutečnilo pod záštitou EABH.
Dále se zúčastnil jeden pracovník Archivu ČNB sdružené konference International
Council on Archives (sekce Section for Business and Labour Archives), Business Archives
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Council, Business Archives Council Scotland a Business Records Group of the Society
of Archivists konané pod názvem „Managing Business Archives: Global Perspective“
v Edinburku 17. 11. 2006, která se zabývala možnostmi využívání archivů při běžném chodu
hospodářských institucí.
Archiváři České národní banky se svými příspěvky aktivně podíleli i na symposiu
pořádaném Ústavem hospodářských a sociálních dějin FFUK ve spolupráci se Společností
pro hospodářské a sociální dějiny Akademie věd České republiky a Ústavem slovanskogermánských studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně pod názvem „Finanční elity
v českých zemích (Československu) 19. a 20. století“ (Novotný Jiří, Soukromý bankovní
dům Hašek; Novotný Jiří – Šouša, Jiří, Dvě pojetí bankovních hospodářských strategií.
Vrcholový management Živnostenské banky a Agrární banky v období první ČSR a Kunert
Jakub, Podnikatelské zázemí Řeznicko-uzenářské banky), které se uskutečnilo ve dnech 24.
až 25. listopadu 2006.
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 2006.
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. V roce 2006 se archiv významnou měrou podílel na přípravě
výstavy a propagačních materiálů věnovaných 80. výročí vzniku Národní banky
Československé.
5. Publikační činnost:
Příspěvky do odborných periodik
studie např.:
Novotný Jiří – Šouša Jiří – Kubů, Eduard, Slavism in National Czech
Enterprises in the First Half of the Twentieth Century, In: History and Culture
of Economic Nationalimus in the East and Central Europe, Frankfurter
Studien zur Wirtschfts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas, Bd. 14,
ed: Helga Schulz, Berlín 2006, s. 185 – 206
Novotný Jiří – Šouša Jiří, Emitenti mimo zákon. Ochrana měny, padělky
a padělatelé v Československu v první polovině 20. století, Historický Obzor,
roč. 17, č. 5/6, 2006, s. 98 – 115
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Pracovníci archivu dále vypracovávají lektorské posudky na odborné práce a studie
z oblasti peněžnictví a numismatiky (např. Novotný Jiří na práci Jiří Šouša – Jaroslav Šůla
peníze v proměnách moderní doby. Tvorba československých bankovek v letech
1945 – 1989, Praha – Pelhřimov 2006, s. 369)
6. 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 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 24. února 2007
Ing. Zdeněk Virius, v.r.
ředitel sekce správní
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