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ORGANIZAČNÍ ZAŘAZENÍ AMZV

Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR (dále AMZV), zřízený v roce 1920/21, je 
zařazen do soustavy archivů ČR jako tzv. specializovaný archiv, akreditovaný 
v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 
V organizačním řádu MZV je s účinností od 1.7.2015 zařazen do Odboru 
administrativy a zpracování informací – OAZI jako oddělení „Archiv MZV“. 

I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU

Vedení odboru v roce 2017
 Ing. Blanka Fajkusová, Ph.D. (13. 7. 2016 – ) ředitelka OAZI

Archiv MZV – vedoucí oddělení 
 Mgr. Štěpán Gilar ( do 21. 9.2017)
 Mgr. Helena Balounová (pověřena vedením od 22. 9. 2017)

Funkční zařazení pracovníků (k 31.12.2017): 
Archiv MZV – vedoucí oddělení 1
Služební+pracovněprávní 7+1 
Smluvní  (Diplomatický servis) 1

V roce 2017 došlo v personálních podmínkách odboru OAZI, resp. AMZV, k několika
změnám. Ke dni 1. 8. 2017 nastoupila do archivu Mgr. Helena Balounová jako 
odborná archivářka a ke dni 1.10.2017 nastoupila Mgr. Tereza Pilingová jako odborná 
archivářka na poloviční úvazek. Ke dne 21.9.2017 odešel na jiné pracoviště v rámci 
MZV ČR vedoucí archivu Mgr. Štěpán Gilar. Po jeho odchodu byla do konce roku
pověřena vedením archivu Mgr. Helena Balounová.

II. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ULOŽENÝCH ARCHIVÁLIÍ

K 31. 12. 2017 spravoval AMZV ve své základní evidenci celkem 251 archivních fondů 
v rozsahu 4580,97 bm. Celkem bylo v roce 2017 evidováno 141 přírůstků o rozsahu
28,66 bm (104 v roce 2016 o rozsahu 25,45 bm). 
Stupeň zpracovanosti archivních souborů je 2221,93 bm nezpracovaného materiálu
(tj.48,5 %, v roce 2016 48,35 %), 2359,04 bm zpracovaného materiálu (tj. 51,5 %, 
v roce 2016 51,64 %), z toho 360,34 bm inventarizovaného materiálu (tj. 7,87 %). 

III. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ

Výběr archiválií

a) ve skartačním řízení MZV

V roce 2017 se pracovníci AMZV účastnili 78 skartačních řízení centrální spisovny 
MZV (ročník 2009, zahájen ročník 2010 s přesahy do roku 2011), včetně řízení 
finanční spisovny. Skartační řízení tajné spisovny za účasti AMZV v roce 2017
neproběhlo. Proběhlo však skartační řízení písemností spisovny konzulárního 
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odboru (KO) , z níž byly do archivu předány 3 přírůstky o celkovém množství 3,31 bm, 
jedná se o písemnosti z let 2009 - 2011. Z centrální spisovny MZV bylo v roce 2017
převzato k trvalému uložení do archivních fondů 68 přírůstků o celkovém množství
10,33 bm archiválií (v roce 2016 převzato 9,93 bm).

b) ve skartačním řízení ZÚ

Podle skartačního řádu MZV archiv metodicky dohlížel na výkon skartačního řízení, 
posuzoval a schvaloval skartační návrhy zastupitelských úřadů (ZÚ). Ze skartačních 
řízení ZÚ bylo v roce 2017 zaevidováno celkem 70 přírůstků do archivních fondů 
v rozsahu 15,02 bm (v roce 2016 celkem 54 přírůstků v rozsahu 5,76 bm). 
V roce 2017 byla na žádost zastupitelských úřadů poskytnuta výpomoc při 
mimořádném skartačním řízení ZÚ Vídeň, Varšava, Oslo, Záhřeb, Kuvajt, Bratislava a 
Kyjev; metodická výpomoc v místě ZÚ Paříž (v rámci administrativní kontrolní cesty).

c) mimo skartační řízení

Výběr archiválií mimo skartační řízení a přírůstky AMZV představuje v první řadě 
přímá archivace mezinárodně smluvních dokumentů na základě zákona č. 309/1999 
Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, resp. Směrnice vlády pro 
sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti 
mezinárodních smluv, schválené usnesením vlády č. 131 ze dne 11. února 2004.
Podobně jsou na základě rozhodnutí ministra č. 8/2005 o vyřizování a ukládání 
některých písemností orgánů Evropského společenství ukládána v AMZV rozhodnutí 
Evropské komise. Pokračuje rovněž ukládání politického zpravodajství ze ZÚ, 
přebíraného z pracoviště politicko-ekonomického zpravodajství (OPEZ). 
V roce 2017 AMZV uložil jeden přírůstek převzatý mimo centrální spisovnu (v našich 
podmínkách se jedná o ojedinělé nálezy starších dokumentů v rámci MZV), a to 
Dokumentaci k česko-německým a česko-rakouským vztahům v rozsahu 9 kartónů. 

Zpracování archiválií

V roce 2017 pokračovaly revize a úpravy zpracování některých fondů v rámci 
konverze jejich pomůcek pro projekt digitalizace.
Pokračovalo také zpracovávání a inventarizace rozsáhlého fondu Teritoriální odbory 
– tajné 1980-1989. Byl zpracován a inventarizován nezpracovaný materiál z fondů
Úřad delegáta ČSR při Mezinárodní plebiscitní komisi pro Těšínsko a  Úřad 
subdelegáta ČSR při Mezinárodní plebiscitní subkomisi pro Oravu, z nichž byly 
v průběhu inventarizace vyčleněny dva drobné fondy Těšínsko a Archiv čs. zástupce 
při Dohodové komisi v Těšíně.
Přírůstky fondu mezinárodních smluv jsou zpracovávány a katalogizovány průběžně, 
fond je udržován ve stavu 100% zpracovanosti přijatých smluvních dokumentů. Ve 
stavu plné zpracovanosti je rovněž fond Rozhodnutí orgánů Evropského společenství. 

Digitalizace archiválií

V roce 2017 probíhaly v AMZV práce na přípravě projektu digitalizace, první výstup
(fond Telegramy došlé a odeslané 1918-1939) byl zveřejněn na stránkách 
www.badatelna.eu v září 2017. Probíhalo rovněž digitální snímkování fondu 
politických zpráv 1918-1939 (PZ Brémy, Drážďany, Frankfurt, Dortmund, Charbin, 
Charkov, Jeruzalém, Kapské Město, Kolín n. R., Kyjev, Lipsko, Mnichov, Moskva, 
Norimberk, Opolí, Peking, Šanghaj, saská Kamenice, Stuttgart, Tiflis, Tokio).
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Využívání archiválií veřejností

a) badatelna

V roce 2017 studovalo v badatelně 166 badatelů (z toho 42 cizinci), kteří zde vykonali 
823 návštěvy. Průměrná návštěvnost činila 9,5 badatele/den. Badatelna AMZV 
procházela od počátku roku až do 27.3.2017 rekonstrukcí a byla uzavřena. Dále byla 
uzavřena v tradičním letním termínu od 3.7. do 31.8.2017. Oproti roku 2016 jde o 
nárůst o 20 badatelů a zhruba 200 badatelských návštěv. 
V roce 2017 nebyly zhotovovány zpoplatněné kopie; nezpoplatněné kopie pro 
služební/interní potřebu MZV se neevidovaly. 

b) správní činnosti – opisy, výpisy a kopie pro občany

V roce 2017 bylo v elektronické spisové službě pracovníků AMZV evidováno celkem 
775 čísel jednacích (v roce 2016 čj. 641). Tradiční rešeršní agendou bylo 
státoobčanské šetření, resp. zjišťování národnosti a státního občanství, postupované 
AMZV zpravidla ze strany MV ČR (Odbor archivní správy a spisové služby). V roce 
2017 představovala tato agenda celkem 141 vyřízených podání (v roce 2016 celkem 
197 vyřízených podání).
Chod MZV a bezpečnostní režim pohybu osob v jeho sídle s sebou nesou nezbytnou 
agendu písemných žádostí o povolení studia v AMZV, již v roce 2017 představovalo 
134 čj. vyřízených žádostí (v roce 2016 celkem 136 čj.).
Od vykazování počtu rešerší vyřízených AMZV bylo ve výroční zprávě upuštěno 
v souladu s metodikou, mj. i z důvodu kombinace s interními rešeršemi, 
zpracovanými buď pro potřeby MZV, jednotlivých zastupitelských úřadů nebo 
institucí zřizovaných MZV.

c) výstavy

V roce 2017 archiv se archiv MZV podílel zapůjčením 1 exponátu na přípravě výstavy 
„Labyrintem dějin českých zemí“.
Dále se podílel formou skenů dokumentů na realizaci posterových výstav „T. G. 
Masaryk a Svatá země“ a výstavky k dějinám československo – peruánských vztahů, 
obě tyto výstavy se konaly v prostorách Černínského paláce a byly primárně určeny 
pro prezentaci MZV ČR.

Publikační činnost

V roce 2017 nevykázali pracovníci AMZV publikační činnost. 

Zahraniční styky

V roce 2017 se AMZV zúčastnil tradičních zasedání evropských archivářů MZV a 
evropských institucí, letošní zasedání se konalo ve dnech 23. – 25. října 2017 ve 
Florencii a AMZV byl na něm zastoupen ředitelkou B. Fajkusovou. 
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IV. STAV ARCHIVÁLIÍ A KONZERVACE

Fyzický stav spravovaných archiválií je dobrý, po revizi fondů v rámci provedené GI 
2012-2013 archiv neeviduje v PEvA žádné poškozené archiválie. AMZV neprovozuje 
vlastní restaurátorskou dílnu a v roce 2017 ani nebyla zadána žádná restaurátorská 
práce na dokumentech uložených v archivu. 
V péči AMZV nejsou žádné dokumenty prohlášené za archivní či národní kulturní 
památku dle § 21-22, zákona č. 499/2004 Sb.
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V. PŘÍLOHY 

Návštěvnost badatelny AMZV v roce 2017

Statistika návštěvnosti badatelny za rok 2017

měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

počet 
badatelských 
návštěv - - 25 103 118 109 0 0 110 109 113 57
z toho počet 
zaměstnanců 
MZV 3 7 4 1 5 0 9 21 9 13 3 4
počet 
badatelských 
dní 0 0 3 11 13 12 0 0 12 14 13 6
průměrná 
denní 
návštěvnost - - 8,33 9,36 9,077 9,08 - - 9,17 7,8 8,7 9,5
návštěvy mimo 
badatelské dny 6 8 12 8 0 0 9 21 6 4 1 3

Graf naměřených hodnot teploty a vlhkosti v hlavním depozitáři AMZV
podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 645/2004 Sb.




