Přílohy k badatelskému řádu archivu MZV

Žádost o povolení studia
v archivu MZV
Application for study permits

Jméno / Name

Kontaktní adresa / Contact
address

Email

ID Datové schránky

Telefon / Phone number

Téma studia včetně časového
vymezení / Theme of the study

Účel studia / Purpose of the study

např.: Československo-německé vztahy 1918 1939

bakalářská - diplomová - dizertační práce;
publikační činnost - grant - studie - článek v
odborném časopisu na téma

-+
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Archiv Ministerstva zahraničních
věcí České republiky

Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1
Tel.: (+420) 224 182 701 ,
Email archiv@mzv.cz, www.mzv.cz

Poř.
č. ...................................................................

Čj. …………………….

BADATELSKÝ LIST
(vyplňuje badatel)
Jméno, popřípadě jména a příjmení ..........................................................................................................
rodné příjmení (nepovinné) ......................................................................................................................
Den, měsíc, rok a místo narození .............................................................................................................
Adresa trvalého pobytu .............................................................................................................................
telefon: (nepovinné) ................................................ e-mail: (nepovinné) ...............................................
Adresa pro doručení .................................................................................................................................
telefon: (nepovinné) ................................................ e-mail: (nepovinné) ...............................................
Státní občanství ........................................................................................................................................
Občanský průkaz, cestovní pas, jiný obdobný doklad č. ..........................................................................
Přesné označení tématu studia s časovým vymezením:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Účel nahlížení: 

Úřední (služební, studijní)
Soukromý




Zaměření nahlížení:

Vědecké (studie, monografie, studentská,
diplomová či disertační práce apod.)



vědecké edice dokumentů
genealogické účely
soukromé zájmové vzdělávání
sběratelské zájmy a s nimi spojený
výzkum
publicistické účely
výstavní účely
pro potřeby úřadů
kronikářské
V případě úředního (služebního nebo studijního) účelu nahlížení:










Název a sídlo právnické osoby, pro kterou badatel téma zpracovává


Hodící se označte křížkem v poli čtverce.
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...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Žádám o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení (fotoaparát,
skener, kamera telefon

ANO / NE

Prohlašuji, že jsem si v souladu s příslušnou právní úpravou plně vědom své osobní odpovědnosti za
nakládání s informacemi, jež jsem získal nahlížením do archiválií.
Prohlašuji, že jsem se seznámil s badatelským řádem archivu MZV a beru na vědomí, že při porušení
základních povinností mi může být další nahlížení do archiválií odepřeno, případně udělený souhlas odvolán.
Prohlašuji, že jsem se seznámil s obsahem informace pro badatele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto
badatelského listu, a beru ji na vědomí.
V souvislosti s pořízením kopií archiválií prohlašuji, že jsem si plně vědom, že rozmnožování
archiválie, která je dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro osobní
potřebu a vlastní vnitřní potřebu nebo pro veřejné rozšiřování rozmnoženin v jakékoliv formě je spojeno s
právem autora na odměnu podle citovaného zákona, čímž nejsou dotčena další práva autora k poskytnutí
oprávnění k výkonu práva dílo užít. Beru na vědomí, že při porušení některé z podmínek zacházení s
reprodukcemi mi může být nahlížení do archiválií odepřeno, případně udělený souhlas odvolán.
Rovněž beru na vědomí, že v případě mnou nepravdivě uvedených údajů v badatelském listu se
mohu vystavovat trestnímu stíhání a nahlížení do archiválií mi bude odepřeno, případně udělený souhlas
odvolán.
V .................................... dne ............. ................... Podpis ...........................................................

(Vyplňuje dozor v badatelně)
Údaje přezkoumal .................................................................................. dne ........................................

Podpis odpovědného zaměstnance pověřeného dozorem v badatelně ....................................................
Nahlížení povoleno pro archiválie nezpracované .................................................... dne ......................
Nahlížení povoleno pro archiválie mladší třiceti let ................................................ dne ......................
Nahlížení povoleno pro archiválie obsahující osobní údaje podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů -„GDPR“ dne .........................
Nahlížení povoleno pro ostatní archiválie ............................................................... dne ......................
Souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení udělen pro archiválie označené v dokladu
o předložených a navrácených archiváliích, který tvoří přílohu č. 2 tohoto badatelského listu ANO / NE

 Nehodící se škrtnete.
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Obě části žádanky vyplňujte totožně !!!
Jméno:

Jméno:

Název fondu vč.
časového rozsahu:

Název fondu vč.
časového rozsahu:

kniha č.: karton č.: *

kniha č.: karton č.: *

Podpis badatele:

Podpis badatele:

Objednáno dne:

Objednáno dne:

nehodící škrtněte

nehodící škrtněte

pondělí

pondělí

úterý

úterý

středa

středa
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Doklad o předložených a navrácených archiváliích
(vyplňuje dozor v badatelně)
Poř.
č.

Značka (název)
archivního souboru
signatura folio

Vydáno
dne
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Ceník služeb poskytovaných archivem Ministerstva zahraničních věcí ČR
Ceník služeb poskytovaných archivem Ministerstva zahraničních věcí ČR se vydává podle § 40
odst. 5 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších a v souladu s ustanoveními § 40 odst. 7 téhož zákona a § 17 odst. 1 a 2 vyhlášky
č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
A. Pořízení výpisu nebo opisu archiválií včetně vyrozumění o negativním nálezu a ověřování kopií
pořízených veřejnými archivy
1. Pořízení výpisu nebo opisu
archiválie

50,- Kč za každou i započatou
stránku zpracovávaného
výpisu nebo opisu

2. Ověření shody kopie
archiválie s jejím originálem
uloženým v archivu a pořízené
archivem

30,- Kč za každou započatou
ověřovanou stránku

B. Reprodukce archiválií
1. Elektrografické kopírování (Kč/1 list reprodukce) černobílé jednostranné
A4

A3

1.1.1.1. z volných listů

5,- Kč

8,- Kč

1.1.1.2. z vázaných listů

7,- Kč

12,- Kč

Elektrografické kopírování (Kč/1 list reprodukce) černobílé oboustranné
1.1.2.1. z volných listů

8,- Kč

12,- Kč

1.1.2.2. z vázaných listů

17,- Kč

22,- Kč

Elektrografické kopírování (Kč/1 list reprodukce) barevné jednostranné
1.2.1.1. z volných listů

25,- Kč

38,- Kč

1.2.1.2. z vázaných listů

33,- Kč

46,- Kč

Elektrografické kopírování (Kč/1 list reprodukce) barevné oboustranné
1.2.2.1. z volných listů

40,- Kč

60,- Kč

1.2.2.2. z vázaných listů

53,- Kč

80,- Kč
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2. Mikrografické práce
Pořízení mikrozáznamu

45 x 35 mm

24 x 35 mm

1 políčko 35 mm mikrofilmu

32,- Kč

20,- Kč

Kopírování mikrozáznamů: 1
políčko bez rozdílu velikosti

15,- Kč

-

Zhotovení zpětné zvětšeniny z
35 mm mikrozáznamu na běžný
kancelářský papír formát A4 a
A3

20,- Kč

-

3. Digitální reprodukce
Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy
3.1.1. skenování předloh do formátu A4 včetně od 11 stran
předlohy

25,- Kč

3.1.2. skenování předloh do formátu A3 včetně

60,- Kč

3.1.3. skenování velkých formátů do formátu A0+ včetně

300,- Kč

3.1.4. snímek předlohy do formátu A3 včetně digitálním
fotoaparátem

200,- Kč

3.1.5. snímek předlohy formátu větší než A3 digitálním
fotoaparátem

300,- Kč

3.1.6. skenování archiválií na průhledné podložce (například
mikrofilm, deska) jednoho pole

20,- Kč

3.1.7 spojování několika vytvořených digitálních fotografií z
velkorozměrné předlohy do 1 obrázku

500,- Kč/1 hodina výkonu

Zvýšení rozlišení o každých započatých 100 dpi nad 300 dpi

20,- Kč

Zhotovení digitální reprodukce trojrozměrné předlohy
3.2.1. 1 dokumentační snímek (náhledový) malých a středně
velkých rozměrů pořízený digitálním fotoaparátem

350,- Kč

3.2.2. 1 ateliérový snímek (pro tisk) malých a středně velkých
rozměrů pořízený digitálním fotoaparátem

1 500,- Kč

3.3. Poskytnutí digitální reprodukce již dříve digitalizované
předlohy (1 obraz)

25,- Kč

3.4. Zpřístupňování digitálních reprodukcí archiválií v analogové
podobě, archiválií v digitální podobě a replik archiválií způsobem
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umožňujícím dálkový přístup se nezpoplatňuje.
3.5. Zápis dat
3.5.1. CD včetně zápisu dat

40,- Kč

3.5.2. DVD včetně zápisu dat

60,- Kč

Nově zhotovované digitální reprodukce nebo repliky archiválií v digitální podobě se tyto poskytují v
barvě s barevnou hloubkou 24 bitů nebo vyšší, v základním rozlišení 300 dpi, ve formátu JPG,
PDF/A, TIFF, PNG nebo RAW, bez grafických úprav.
C. Potvrzování shody
1. kopie archiválie v analogové podobě nebo její digitální repliky s archiválií v analogové podobě
uložené v archivu
1.1. za zpracování potvrzující
doložky

50,- Kč

1.2. za vyhledání archiválie a
pořízení kopie archiválie v
analogové podobě nebo její
digitální repliky

100,- Kč/hod

2. repliky archiválie v digitální podobě s archiválií v digitální podobě nebo s replikou archiválie v
digitální podobě uloženou v archivu
2.1. za zpracování potvrzující
doložky

50,- Kč

2.2. za vyhledání archiválie a
pořízení repliky archiválie v
digitální podobě

100,- Kč/hod

Potvrzení shody kopie archiválie v analogové podobě nebo její digitální repliky s archiválií v
analogové podobě uložené v archivu nebo repliky archiválie v digitální podobě s archiválií v
digitální podobě nebo s replikou archiválie v digitální podobě uloženou v archivu se provádí vůči
kopiím a replikám archiválií pořízených archivem. Pokud se shoda potvrzuje vůči kopiím archiválií
v analogové podobě, digitálním reprodukcím archiválií v digitální podobě nebo replikám archiválií
předkládaným žadatelem o potvrzení shody, náleží archivu úhrada za zpracování potvrzující
doložky a úhrada za ověření shody, a to ve výši 1.000,- Kč.
D. Další zpracování
1. Písemná rešerše
1.1. zpracování písemné rešerše
(hodina výkonu)

280,- Kč

2. Další zpracování a poštovné
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1.1. další zpracování (hodina
výkonu)

60,- Kč

2.1. balné zásilky v obálkách do
1 kg

20,- Kč

2.2. balné zásilky v balících

30,- Kč

3.1. Poštovné

je účtováno podle platného
sazebníku poskytovatele
poštovních služeb

Úhrada nákladů spojených s poskytováním služeb uvedených v ceníku služeb se nepožaduje po
osobách uvedených v § 40 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále se v souladu s ustanovením § 17
odst. 2 vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se upouští d úhrady
nákladů spojených s poskytnutím služeb uvedených v odstavci 1, pokud jsou tyto služby
poskytovány osobám, o nichž zákon o správních poplatcích stanoví, že jsou osvobozeny od
správních poplatků, nebo pokud jsou uskutečňovány v souvislosti s úkony, o nichž zákon o
správních poplatcích stanoví, že jsou osvobozeny od správních poplatků, anebo pokud jsou
uskutečňovány v souvislosti s podáními podle zákona o válečných veteránech a zákona o
účastnících odboje a odporu proti komunismu.
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Archiv Ministerstva zahraničních
věcí České republiky

Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1
Tel.: (+420) 224 182 701 ,
Email archiv@mzv.cz, www.mzv.cz

Informace pro badatele
Informace poskytované subjektu údajů podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen
„GDPR“):
• Správcem osobních údajů podle GDPR je Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen MZV), IČO45769851;
Loretánské nám. 101/5, Praha 1 – Hradčany, 118 00; e-mailová adresa: epodatelna@mzv.cz; ID datové
schránky: e4xaaxh. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: poverenec@mzv.cz, telefon:
+420 224 182 335.
• Účel zpracování osobních údajů: ochrana archiválií, přičemž poskytnuté údaje slouží pouze pro vnitřní
potřebu archivu a nejsou poskytovány třetím osobám.
• Právní základ pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní
povinnosti: zákon č. 499/2004 Sb. § 34 odst. 1, 3, 4, 5,6, § 35, § 37 odst. 2 až 13, § 38 odst. 1) písm. c), d),
e), odst. 2, odst. 5, § 38a; vyhláška č. 645/2004 Sb., příloha č. 3, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů.
• Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Platí skartační lhůty uvedené ve spisovém a skartačním
plánu MZV, který je součástí spisového řádu MZV vydaného vnitřním předpisem č. 1/2018.
• Práva subjektu údajů: Subjekt údajů má podle čl. 15 GDPR právo na přístup k osobním údajům, které se
ho týkají, podle čl. 16 GDPR právo požadovat po správci opravu nepřesných osobních údajů, které se ho
týkají, podle čl. 17 GDPR právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají. Subjekt údajů má právo na to,
aby správce omezil zpracování osobních údajů subjektu údajů v případech vyjmenovaných v čl. 18 GDPR.
Subjekt údajů má právo požadovat, aby ho správce informoval o příjemcích osobních údajů podle čl. 19
GDPR. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních
údajů. Poštovní adresa: ÚOOÚ, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz, ID
datové schránky: qkbaa2n.
• Při zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
• Příjemci, příp. kategorie příjemců: osobní údaje badatele dle § 37 odst. 3 a § 35 a), b), c) zákona č.
499/2004 Sb. (v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo narození, státní občanství, adresa místa pobytu na
území ČR, případně bydliště v cizině, adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního
právního předpisu), se poskytují v souvislosti se získáním souhlasu k nahlížení do archiválií, které obsahují
osobní údaje žijících osob, subjektu údajů, do jehož osobních údajů má být nahlíženo (dle ust. § 37 odst. 2 a
3 zákona č. 499/2004 Sb.); organizační složky státu, ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, zpravodajské služby
ČR, územní samosprávné celky, jakož i osoby, které jsou podle zvláštních právních předpisů oprávněny
nahlížet do dokumentů, jsou oprávněny nahlížet v archivech do archiválií, jejichž původcem je stát nebo
územní samosprávný celek dle ustanovení § 38 odst. 5 zákona č. 499/2004 Sb.
• Správce nepředává ani nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Vnitřní předpis, kterým se vydává badatelský řád archivu MZV
11

10 z

Přílohy k badatelskému řádu archivu MZV
• Poskytnutí osobních údajů badatelem je zákonným požadavkem; v případě neposkytnutí těchto údajů
nebude badateli umožněno nahlížení do archiválií. Tato informace je nedílnou součástí badatelského listu.
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