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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 2019
 Ing. Blanka Fajkusová, Ph.D.

(13. 7. 2016 – )

ředitelka OAZI

Archiv MZV
 Mgr. Helena Balounová

(1. 1. 2018 - )

vedoucí oddělení

Funkční zařazení pracovníků (k 31. 12. 2019):
Archiv MZV – vedoucí oddělení
Služební + pracovněprávní
Smluvní (Diplomatický servis)
Smluvní (dohoda o pracovní činnosti)
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V roce 2019 došlo v personálních podmínkách odboru OAZI, resp. AMZV, ke změně
pracovníka na pozici archiváře pověřeného vedením agendy nahlížení do archiválií
(badatelna). Bylo zrušeno dočasné zařazení jednoho pracovníka.
II. CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ULOŽENÝCH ARCHIVÁLIÍ
K 31. 12. 2019 spravoval AMZV ve své základní evidenci celkem 248 archivních fondů
v rozsahu 4708,82 bm. Celkem bylo v roce 2019 evidováno 167 přírůstků o rozsahu
78,61 bm (156 v roce 2018 o rozsahu 49,15 bm).
Stupeň zpracovanosti archivních souborů je 2318,98 bm nezpracovaného materiálu
(tj. 49,25 %, v roce 2018 49,01 %), 2389,84 bm zpracovaného materiálu (tj. 50,75 %,
v roce 2018 50,99 %), z toho 361,94 bm inventarizovaného materiálu (tj. 7,69 %).
Celkem archiv MZV má v péči 4708,82 bm archiválií (viz příloha).
III. VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ
Výběr archiválií
a) ve skartačním řízení MZV
V roce 2019 se pracovníci AMZV účastnili 65 skartačních řízení centrální spisovny
MZV (ročník písemností 2011 a 2012, zahájen ročník 2013) a finanční spisovny.
Proběhlo také skartační řízení písemností spisovny konzulárního odboru (KO), z níž
byly do archivu předány přírůstky o celkovém množství 0,99 bm, jedná se o
písemnosti z roku 2013. Z centrální spisovny MZV bylo v roce 2019 převzato
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k trvalému uložení do archivních fondů 65 přírůstků o celkovém množství 8,44 bm
archiválií (v roce 2018 převzato 7,22 bm).
Formou konzultací byl prováděn dozor nad spisovou službou a skartačním řízením
příspěvkových organizací MZV ČR, a to Českých center, České rozvojové agentury,
Diplomatického servisu a Ústavu mezinárodních vztahů. Diplomatický servis a
Kancelář generálního komisaře čs. účasti na světové výstavě EXPO provedly rovněž
skartační řízení, archiv MZV přijal přírůstky o velikosti 1,7 bm archiválií.
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 2019 zaevidováno celkem 86 přírůstků do archivních fondů
v rozsahu 50 bm (v roce 2018 celkem 88 přírůstků v rozsahu 23,46 bm).
V roce 2019 byla na žádost zastupitelských úřadů poskytnuta výpomoc při
mimořádném skartačním řízení ZÚ Lusaka, Pretoria, Moskva, Dillí, Tel Aviv, Madrid,
Londýn, Hongkong, Lima, 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 2019 AMZV uložil 6 přírůstků převzatých mimo centrální spisovnu. Jednalo se
o nález starších písemností personálního odboru při stěhování a další drobné nálezy.
Dále byly archivu MZV darovány dva soubory archiválií, a to dokumentace krajanské
komunity při továrně firmy Baťa v Indii (Batanagar) a část písemné pozůstalosti
Juraje Slávika (OF Juraj Slávik).

Zpracování archiválií
V roce 2019 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 19801989. Nového zpracování se dočkaly drobné fondy ZÚ Buenos Aires 1926-1956 a GK
Sydney 1926-1935.
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 2019 probíhaly v AMZV práce na přípravě projektu digitalizace, první výstup
(fond Telegramy došlé a odeslané 1918-1939) byl zveřejněn na stránkách
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www.badatelna.eu v září 2017. Lze jej hodnotit jako úspěšný, neboť potřeba
manipulace s originály archiválií klesla v podstatě na nulu.
Pokračovalo rovněž digitální snímkování fondu politických zpráv 1918-1939
(PZ Alexandrie, Káhira, Kodaň, Rio de Janeiro, Ruščuk, Sofie, Tallinn, Varna).
Dále byla podepsána dohoda s United States’ Holocaust Memorial Museum o
skenování vybraných částí fondu Londýnský archiv 1939-1945, týkajících se
holokaustu. Skenování by mělo být realizováno v tomto nebo příštím roce.

Využívání archiválií veřejností
a) badatelna
V roce 2019 studovalo v badatelně 205 badatelů (z toho 40 cizinců), kteří zde
vykonali 859 návštěv (v roce 2018 vykonalo 195 badatelů celkem 967 návštěv).
Průměrná návštěvnost činila 7,2 badatele na den. Badatelna AMZV byla uzavřena v
tradičním letním termínu v červenci a srpnu 2019.
V roce 2019 nebyly zhotovovány zpoplatněné kopie; nezpoplatněné kopie pro
služební/interní potřebu MZV se neevidovaly.
b) správní činnosti – opisy, výpisy a kopie pro občany
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 (119 úřadů).
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 2019 představovala tato agenda celkem 93 vyřízených
podání (v roce 2018 celkem 90 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 2019 představovalo
133 čj. vyřízených žádostí (v roce 2018 celkem 58 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 2019 připravil archiv příležitostnou výstavu k 100. výročí smlouvy ze SaintGermain,
dokumenty
byly
krátkodobě
vystaveny
v nově
otevřeném
Trauttmansdorffském paláci.

Publikační činnost
Pracovníci archivu MZV publikovali v tomto roce pouze na témata zkoumaná
soukromě a nesouvisející s agendou archivu MZV.

Zahraniční styky
V roce 2019 se AMZV zúčastnil pravidelných zasedání neformální pracovní skupiny
archivářů MZV zemí Evropské unie a evropských institucí. Letošní zasedání se konala
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dvě, pod rumunským předsednictvím ve dnech 7. – 8. května 2019 v Alba Iulia a pod
finským předsednictvím ve dnech 28. - 29. října 2019 v Helsinkách. AMZV byl na
obou zastoupen ředitelkou OAZI B. Fajkusovou, na helsinském také vedoucí archivu
H. Balounovou.
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, neboť všechny písemnosti uložené v AMZV jsou
novověké a nevyžadují zvláštní fyzickou péči. V roce 2019 bylo pouze zasláno na
dezinfekci několik jednotlivin, neboť byly přivezeny z tropických lokalit napadené
plísní. Toto bylo zjištěno již při jejich příjmu, byla proto přijata opatření proti
rozšíření plísní a napadené archiválie se nedostaly do kontaktu s čistými.
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 množství archiválií k 31.12.2019

Statistika vnějších změn archiválií k 31.12.2019
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Graf naměřených hodnot teploty a vlhkosti v hlavním depozitáři AMZV
podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 645/2004 Sb.
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