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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 2018
 Ing. Blanka Fajkusová, Ph.D. (13. 7. 2016 – ) ředitelka OAZI

Archiv MZV – vedoucí oddělení 
 Mgr. Helena Balounová (1.1.2018 - )

Funkční zařazení pracovníků (k 31.12.2018): 
Archiv MZV – vedoucí oddělení 1
Služební+pracovněprávní 7+1 
Smluvní  (Diplomatický servis) 1
Smluvní (dohoda o pracovní činnosti) 1

V roce 2018 došlo v personálních podmínkách odboru OAZI, resp. AMZV, k několika
změnám na pozicích archivářů, které však neměly vliv na počet zaměstnanců a 
konkrétní osoby. V srpnu 2018 nastoupila na dočasné zařazení v archivu Mgr. Petra 
Vašíčková.

II. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ULOŽENÝCH ARCHIVÁLIÍ

K 31. 12. 2018 spravoval AMZV ve své základní evidenci celkem 251 archivních fondů 
v rozsahu 4630, 21 bm. Celkem bylo v roce 2018 evidováno 156 přírůstků o rozsahu
49,15 bm (141 v roce 2017 o rozsahu 28,66 bm). 
Stupeň zpracovanosti archivních souborů je 2269,17 bm nezpracovaného materiálu
(tj. 49,01 %, v roce 2017 48, 5 %), 2361,04 bm zpracovaného materiálu (tj. 50,99 %, 
v roce 2017 51,5 %), z toho 360,34 bm inventarizovaného materiálu (tj. 7,78 %). 
Celkem archiv MZV má v péči 4630,21 bm archiválií (viz příloha).

III. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ

Výběr archiválií

a) ve skartačním řízení MZV

V roce 2018 se pracovníci AMZV účastnili 52 skartačních řízení centrální spisovny 
MZV (ročník 2010, zahájen ročník 2011), včetně řízení finanční spisovny. Skartační 
řízení tajné spisovny za účasti AMZV v roce 2018 neproběhlo. Proběhlo však 
skartační řízení písemností spisovny konzulárního odboru (KO) , z níž byly do 
archivu předány přírůstky o celkovém množství 1,31 bm, jedná se o písemnosti z roku 
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2012. Z centrální spisovny MZV bylo v roce 2018 převzato k trvalému uložení do 
archivních fondů 50 přírůstků o celkovém množství 7,22 bm archiválií (v roce 2017
převzato 10,33 bm).
Byl prováděn dozor nad skartačním řízením příspěvkových organizací MZV ČR, a to 
Českých center a Diplomatického servisu formou konzultací.

b) ve skartačním řízení ZÚ

Podle Spisového řádu MZV archiv metodicky dohlížel na výkon skartačního řízení, 
posuzoval a schvaloval skartační návrhy zastupitelských úřadů (ZÚ). Ze skartačních 
řízení ZÚ bylo v roce 2018 zaevidováno celkem 88 přírůstků do archivních fondů 
v rozsahu 23,46 bm (v roce 2017 celkem 70 přírůstků v rozsahu 15,02 bm). 
V roce 2018 byla na žádost zastupitelských úřadů poskytnuta výpomoc při 
mimořádném skartačním řízení ZÚ Berlín, Riga, Tallin, Ulánbátar, Bern, Madrid, 
Tokio, Washington, Řím, Bagdád, Stálé misi při Radě Evropy ve Štrasburku a 
Stálému zastoupení při EU v Bruselu.

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 2018 AMZV uložil 5 přírůstků převzatých 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. 
Dále archiv MZV obdržel darem tři přírůstky, jež tvoří dva osobní fondy, a to Pavla 
Růžičky a Pavla Winklera.

Zpracování archiválií

V roce 2018 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. Bylo započato s inventarizací rovněž rozsáhlého fondu 
Teritoriální odbory – obyčejné 1969-1974 a drobnějšího fondu Základní politické 
otázky 1980-1989. 
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 2018 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. Lze jej hodnotit jako úspěšný, neboť potřeba 
manipulace s originály archiválií klesla v podstatě na nulu. 
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Pokračovalo rovněž digitální snímkování fondu politických zpráv 1918-1939 
(PZ Athény, Brusel, Buenos Aires, Fiume/Rijeka, Janov, Milán, Pulj, Řím, Soluň, 
Sydney, Terst, Tirana).

Využívání archiválií veřejností

a) badatelna

V roce 2018 studovalo v badatelně 195 badatelů (z toho 47 cizinců), kteří zde vykonali 
967 návštěv (v roce 2017 vykonalo 166 badatelů celkem 823 návštěvy). Průměrná
návštěvnost činila 7,7 badatele/den. Badatelna AMZV byla uzavřena v tradičním 
letním termínu v červenci a srpnu 2018. Oproti roku 2017 jde o 17% nárůst počtu
badatelských návštěv. 
V roce 2018 nebyly zhotovovány zpoplatněné kopie; nezpoplatněné kopie pro 
služební/interní potřebu MZV se neevidovaly. 

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

V roce 2018 byla s účinností od 1. února spuštěna na MZV elektronická spisová 
služba, která pozměnila metodiku komunikace se zastupitelskými úřady ohledně 
skartačních řízení ZÚ. Každému zastupitelskému úřadu bylo přiděleno jedno číslo 
jednací, pod nímž probíhalo skartační řízení, proto jsou dříve uváděné údaje o počtu 
vyřízených čísel jednacích od letošního roku irrelevantní. Skartační řízení bylo ze 
strany pracovníků archivu MZV metodicky vedeno se všemi zastupitelskými úřady, 
které měly v tomto roce ve spisovnách písemnosti s uplynulou skartační lhůtou. 
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 2018 představovala tato agenda celkem 90
vyřízených podání (v roce 2017 celkem 141 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 2018 představovalo 
58 čj. vyřízených žádostí (v roce 2017 celkem 134 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 2018 se archiv podílel formou skenů dokumentů na realizaci posterové výstavy
„Jan Masaryk“, realizoval příležitostnou jednodenní výstavku pro výjezdní zasedání 
zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Obě tyto akce se 
uskutečnily v Černínském paláci a sloužily primárně reprezentaci zřizovatele.
Naskenované dokumenty z archivu MZV ČR byly použity jako podklady k natáčení 
filmu „Toman“ (režie Ondřej Trojan).

Publikační činnost

Pavel Boháč, List of Czech exonyms. In: Peter Jordan, Irena Švehlová & Paul 
Woodman (eds.), A Survey of Exonym Use. Verlag Dr.  Kovač, Hamburg 2018, pp. 53-
57.
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Zahraniční styky

V roce 2018 se AMZV zúčastnil tradičních zasedání evropských archivářů MZV a 
evropských institucí, letošní zasedání se konalo ve dnech 14. – 15. června 2018 v 
Lucemburku a AMZV byl na něm zastoupen zástupcem ředitelky P. Kopřivou.

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 2018 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 

Statistika přírůstků archiválií za rok 2018

Návštěvnost badatelny AMZV v roce 2018

Statistika návštěvnosti badatelny za rok 2018

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

počet badatelských návštěv 74 94 117 102 83 115 0 0 68 117 72 36

z toho počet zaměstnanců MZV 13 13 4 6 9 5 3 9 5 12 5 5

počet badatelských dní 14 16 12 12 12 12 0 0 12 15 12 9

průměrná denní návštěvnost 5,29 5,88 9,75 8,5 6,92 9,58 0 0 5,67 7,8 6 4

návštěvy mimo badatelské dny 5 4 0 0 0 3 9 2 2 5 2
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Graf naměřených hodnot teploty a vlhkosti v hlavním depozitáři AMZV
podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 645/2004 Sb.




