
Archiv ČNB 

 

NA PŘÍKOPĚ 28 
115 03  PRAHA 1 

Sekce správní 
Odbor správy majetku 
 

Výroční zpráva 
Archivu České národní banky 

za rok 2008 

Sídlo archivu: 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03 
tel. spojení 224 413 779, 224 413 707, 224 413 710, 224 412 351, 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 České národní banky 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. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 



Archiv ČNB 

I. Personální podmínky archivu: 

Vedení archivu: 
◦ ředitel sekce správní 
◦ ředitel odboru správy majetku 
◦ vedoucí referátu archivních a spisových služeb 

Počet pracovníků: 
ústředí ČNB:  8 pracovníků 
pobočky ČNB: 6 pracovníků (1 pracovník na každé pobočce) 

Z celkového počtu 14 zaměstnanců archivu mají 4 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: 6 595,55 bm. 
Počet evidenčních jednotek: 54 544 
Počet inventárních jednotek: 28 603 
Stupeň zpracovanosti archivních souborů dle evidence PEvA: 

◦ zpracováno – 1822,97 bm – tj. 27,63% (52 archivních fondů) 
◦ nezpracováno – 4772, 58 bm – tj. 72,36% (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 2008 skartační řízení a vystavil 13 skartačních 
protokolů pro organizační útvary ČNB. Do fondu České národní banky bylo přijato v ústředí 
35,2 bm dokumentů tj. 377 inventárních jednotek a na pobočkách 7,7 bm archiválií tj. 88 
inventárních jednotek (úložných jednotek 69). Celkem tedy fond Česká národní banka vzrostl 
o 42,9 bm archivních dokumentů. 
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2. Zpracování archiválií: 

V průběhu roku 2008 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. 

 

V průběhu roku 2008 byly dokončeny přepisy těchto fondů: 

◦ Národní banka Československá (NBČ) – 353,94 bm 
 

Ve stádiu rozpracovanosti se k 31.12. 2008 nacházejí tyto fondy: 

◦ Živnostenská banka (ŽB) 
◦ 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 – 29,09% (52 archivních fondů) 
◦ nezpřístupněno – 70,91% (4 archivní fondy) 
 

Zejména ve druhé polovině roku 2008 pokračoval Archiv České národní banky 
v lokacích 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. 

3. Využívání archiválií: 

Badatelská agenda: 

V průběhu celého roku se uskutečnilo v Archivu ČNB 261 badatelských návštěv, 
při celkovém počtu 41 badatelů (z toho 6 zahraničních). Měsíčně tedy průměrná návštěvnost 
činila 21,75 návštěvy. Na jednoho badatele připadá průměrně více než šest badatelských 
návštěv. 

Vyřízená korespondence: 

Archiv ČNB vyřídil v průběhu roku 2008 celkem 57 písemných dotazů (z toho 
21 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. 
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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 věnovala 
otázkám vývoje mezinárodních úvěrových a kapitálových sítí od 14. století. (Continental and 
Global Networks of Credit and Capital in Historical Perspective, 30. 5. – 1. 6. 2008 Frankfurt 
nad Mohanem). Workshop EABH se konal 29. května 2008 ve Frankfurtu nad Mohanem, 
Jeho ústředním tématem bylo využívání archivů bankovních a jiných finančních institucí 
(Access to Archives an Open and Shut Case). 27. října 2008 se dále v Paříži uskutečnilo 
symposium pořádané EABH, Institute for Corporate Culture Affairs (ICCA) a Banque de 
France, se zaměřoval na otázky rozsahu a významu společenské zodpovědnosti zejména 
bankovních institucí (The History and Future of Corporate Social Responsibility). 

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 23. září 2008. Zároveň se zástupci archivu zúčastnili i 
workshopu pořádaného občanským sdružením CNZ pod názvem „Datové schránky .. a co 
dál?“. 

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. 

V průběhu roku 2008 umožnil Archiv ČNB návštěvu svých prostor řadě exkurzí. Na 
problematiku spisové a archivní péče byla zaměřena exkurze uskutečněná 15. května 2008 
Ústavem archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. Naopak tématem exkurze Polské národní banky uskutečněné 
6. března 2008 bylo seznámení s rozsahem archivního bohatství uloženého v Archivu ČNB 
a zároveň s historií českého bankovnictví. 

V průběhu roku 2008 poskytl Archiv České národní banky také řadu konzultací 
ohledně vedení spisové a archivní služby. Ve dnech 14. – 15. dubna 2008 se uskutečnila 
návštěva odborníků z Ukrajinské národní banky, kterým byly prezentovány výhody 
informačních systémů spisové a archivní služby (ISAI a ISPI) v prostředí centrální banky. 
Naopak ve dnech 29. – 30. září 2008 navštívili pracovníci Archivu ČNB pracoviště Archivu 
Slovenské národní banky, kde konzultovali postup prací na tvorbě informačního systému 
spisové a archivní služby Slovenské národní banky. Součástí této pracovní cesty pak bylo 
i zmapování archivních fondů Slovenské národní banky s přesahem do Českých zemí. 

Stejně tak Archiv ČNB se významně podílel i na metodické činnosti v oblasti vnitřní 
skartace a pořádání dokumentů finanční a účetní povahy. Hlavní archivář ČNB tak poskytl 
konzultace Národnímu filmovému archivu a spisovně Ministerstva financí ČR. 

Archiv ČNB participuje 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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V souvislosti s výstavou Republika, která byla uspořádána Národním muzeem, byl i 
Archiv České národní banky osloven se žádostí o zapůjčení některých svých jedinečných 
archivních dokumentů. Archiv České národní banky následně připravil kolekci archivních 
materiálů, které podstatnou měrou obohatily expozici připravenou Národním muzeem. 

V důsledku svého aktivního členství v mezinárodních archivních organizacích byl 
Archiv ČNB osloven participovat na řadě mezinárodních anket (např. Corporate Archives 
Benchmark Questionnaire - pořádáno společně Society of American Archivists Business 
Archives Section a International Council on Archives Section on Business & Labour 
Archives). 

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. In: Zpravodaj pobočky České informační společnosti při 
Národním archivu, č.50/2008, s. 95 – 98. 

Hladký, Ladislav – Novotný, Jiří – Šouša, Jiří: Patriot a rebel. PhDr. Jaroslav 
Šůla, CSc. jubilující. In: Královehradecko, historický sborník pro poučenou 
veřejnost, 4, Hradec Králové 2007, s. 15 – 26. 

Kunert, Jakub – Novotný, Jiří: Centrální bankovnictví v Českých zemích. 
Praha 2008. 

Kunert, Jakub: In-house Journals in Czechoslovakian Banks, 1918 – 1993. In: 
Bonin Hubert – Baruh Lorans Tanatar (eds.), Company Journals in Banks and 
Insurance Companies: History and Recent Developments. Frankfurt am Main 
2008, pp. 11 – 31. 

Němčíková, Pavlína: Dar hraběte Kounice. In: Události na VUT v Brně, č. 4, 
roč. XVIII, Brno 2008, s. 14 – 15. 

Němčíková, Pavlína: Kounicovy koleje. In: Události na VUT v Brně, č. 6, roč. 
XVIII, Brno 2008, s. 16 – 17. 

Němčíková, Pavlína: Moravský zemský tribunál a jeho politické dění v době 
od 4. ledna do 15 ledna 1715. In: Kotlíková Martina – Plosová Jaroslava 
(eds.), Ad laetitiam. Studenti doc. Vladimíru Vašků k 75. narozeninám. Brno 
2008,s. 95 – 99. 

Novotný, Jiří – Šouša, Jiří: A cerca de los contactos ecómicos y financieros de 
los bancos checoslovacos con la Espaňa de entregueras. In: Ibero-Americana 
Pragensia – Suplementum 20/2007, s. 231 – 243. 

Novotný, Jiří – Šouša, Jiří: Dvacet dva kolokvií s Jaroslavem Šůlou ve 
žďárském tuskulu. In: Královehradecko, historický sborník pro poučenou 
veřejnost, 4, Hradec Králové 2007, s.55 – 58. 

Novotný, Jiří – Šouša, Jiří: Pražská velkobanka a její koncernový podnik 
z Královéhradecka. Česká průmyslová banka a Spojené koželužské závody 
A. A. J. Nejedlý a.s. v Kuklenách v meziválečné době. In: Královehradecko, 
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historický sborník pro poučenou veřejnost, 4, Hradec Králové 2007, s. 313 – 
329. 

Novotný, Jiří – Šouša, Jiří: Loans from the Czechoslovak Central National 
Bank for Czechoslovak Industry in the years 1926 – 1938. In: Discourses  - 
Diskurse, Essays for – Beiträge zu Mikuláš Teich & Alice Teichová, Ed. Hrsg. 
Pelhřimov – Prague – Vienna 2008, s. 213 – 227. 

6. Odkaz na webové stránky archivu: 

V průběhu druhé poloviny roku 2008 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/ 

e-mailová adresa Archivu ČNB 

archiv@cnb.cz 

 

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 8. ledna 2009 
Ing. Zdeněk Virius, v.r. 
  ředitel sekce správní 
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