VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU OKRUHŮ, KTERÝM BUDE NUTNÉ VĚNOVAT POZORNOST PŘI ZPRACOVÁNÍ
NOVÉ ÚPRAVY PRÁVNÍCH VZTAHŮ V OBLASTI SPISOVÉ SLUŽBY A ARCHIVNICTVÍ

Připomínkové
místo
M. Barus
Biskupství
litoměřické

M. Barus
Biskupství
litoměřické

M. Barus
Biskupství
litoměřické
M. Barus
Biskupství
litoměřické

Připomínky

Vypořádání

Způsob využití

A právě s ohledem na tuto skutečnost bych si dovolil velmi ocenit důraz, který kladete na vlastnická
práva k archiváliím, resp. archivním souborům. Případ církví je sice trochu komplikovanější, nicméně i
v souvislosti s církevními restitucemi se nyní podařilo dotáhnout takřka do finále záležitost, kdy jsou na
EL NAD uvedeni skuteční vlastníci fondů, tj. konkrétním římskokatolické farnosti, nikoliv obecně
Biskupství litoměřické.
Ze svého pohledu jsem v „Návrhu okruhů“ narazil ještě na další důležitou skutečnost vztahující se k
vlastnictví fondů, a sice povinnou zainteresovanost vlastníků o fyzický stav archiválií. V tomto myslím
spolupracuje se SOA v Litoměřicích (jakožto archivem, který spravuje fondy biskupství i více jak 2/3
našich farností) velmi dobře a na restaurování některých archiválií jsme se již podíleli, další věci jsou v
jednání. Mám za to, že pokud sháníme prostředky na restaurování barokních obrazů, proč bychom se
měli jinak stavět ke středověkým listinám či knihám zádušních účtů z 18. století. Samozřejmě možnost
dotací je zde značně menší, ale to už je jiná kapitola. Za sebe (netroufám si nic tvrdit za celé biskupství,
nejsem k tomu ani oprávněn) tuto spolupráci a náš zájem o tyto záležitosti vnímám jako důležitou a
samozřejmou věc.

Připomínku nelze
normativně využít.

Připomínka potvrzuje
nezbytnost vyřešit
důsledně vlastnické
vztahy k archiváliím.

Připomínku nelze
normativně využít.

Nutno vyřešit
v souladu s NOZ a
obsahem vlastnické
právo, které s sebou
nese rovněž
povinnosti, nikoli jen
práva.
V této souvislosti je
nutné zákonně
upravit část týkající
se možných dotací ze
strany státu.

Obdobně chápu i odpovědnost původce za stav a informace o archiváliích, které jsou do státního
archivu předávány.

Vzato v potaz

Pokud jde o povinnost elektronické spisové služby, plně podporuji to, aby to pro „malé“ veřejnoprávní
původce nebylo povinné. Dovoluji si v tomto vypomoci analogií z našeho prostředí – na biskupství již 5
let máme elektronickou spisovou službu a poměrně dobře to funguje. Jednotlivé farnosti obvykle
protokol nevedou, a pokud ano, tak ve většině dosti ledabyle. Nicméně k tomu používají buď prostý
papírový formulář či jednoduchou excelovskou tabulku, která je pro ně (podle mého) naprosto
dostačující. Letos bychom v tomto chtěli zavést nějaká základní pravidla (zejména pokud jde o ukládání
dokumentů, skartační lhůty atd.), ovšem bude to asi běh na delší trať. Neznám konkrétní situaci v
rámci státní správy, ale nechci si dělat iluze, že elektronická spisová služba funguje dokonale na
každém malém obecním úřadě. I z tohoto důvodu bych považoval za účelné rozšířit kategorizaci
jednotlivých původců, resp. jejich povinností.

Akceptováno

Připomínka bude
normativně řešena
v souladu
s předloženými
zásadami.

M. Barus
Biskupství
litoměřické

Co mne však v „návrhu okruhů“ trochu zarazilo, je informace o tom, zda mají soukromoprávní původci
uchovávat dokumenty, které již odevzdali orgánům veřejné správy. Samozřejmě rozumím, že v
kvantitě produkovaných dokumentů a omezenosti prostoru k jejich ukládání je duplicita určitým
problémem, ovšem vzhledem k samotnému původci mi to připadá jako jisté popření smyslu archivu –
tj. instituce sloužící původci k uchovávání dokladů jeho práv. Nevím, čeho konkrétně by se to mělo
týkat, ale aktuálně mne samozřejmě napadají stohy písemností, které zde vznikají v rámci restitucí a je
přirozené, že v principu ty samé dokumenty má i Státní pozemkový úřad či Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových. Vlastnické právo té které církevní právnické osoby bude samozřejmě pojištěno
vkladem na katastrálním úřadu, přesto si myslím, že pro biskupství (resp. farnost, za kterou v tomto
biskupství jedná) je klíčové, aby kupř. rozhodnutí SPÚ o vydání konkrétního pozemku mělo u sebe,
resp. aby se v jeho fondech dalo objevit i s horizontem několika století či delší doby. V rámci restitucí
jsem dohledával v našich fondech písemnosti dokládající vlastnictví ještě v 19. století, a to v rámci
fondů farností umístěných v okresních archivech. Pokud bych toto trochu přitáhl za vlasy a nastala cca
za 150 let situace, kdy by se měly tyto záležitosti prověřovat a z našich fondů by měly být tyto
dokumenty vyřazeny, nejsem si jistý zda kupř. v rámci nějakého právního sporu by bylo možné totéž
dohledávat i ve státem vlastněných fondech. Asi ano, ale bylo by to pro nás jistě složitější.

J. Doležal, M.
Suchý, M. Halata
Odbor spisových
a archivních
služeb Kanceláře
prezidenta
republiky

Archivy jsou ve stále větší míře vytaveny žádostem o zpřístupnění archiválií formou výstav. Je
všeobecně známo, že archiválie jsou tvořeny různými typy organických ale i anorganických materiálů,
které za nevhodných klimatických a světelných podmínek, či nevhodnou manipulací při vystavování
mohou být nevratně poškozeny. Z tohoto pohledu představují výstavy vždy extrémní riziko.
Archivní zákon by měl regulovat nejen formální, ale i technické podmínky pro vystavování archiválií
(světelné a klimatické podmínky, čistota ovzduší, způsob adjustace, doba vystavení, etc.). S tím souvisí
i včasná žádost o vystavení (minimálně 6 měsíců před předpokládaným zahájením výstavy), aby bylo
možno zajistit posouzení fyzického stavu archiválie restaurátorem. K implementaci se v tomto smyslu
nabízí Zásady vystavování archiválií v Národním archivu v Praze zpracované Národním archivem ČR:
1
(veřejně dostupné: http://www.nacr.cz/Z-Files/zas_vys.pdf).
Pokud lze (dle archivního zákona) do originálů archiválií nahlížet jen tehdy, nejsou-li vyhotoveny jejich
kopie, logicky by se mělo totéž týkat i vystavování. Pokud archiválie disponuje kvalitní faksimilií, měla
by pro výstavní účely nahrazovat originál.

1

Srov. též Ďurovič, M. Zásady vystavování archiválií ve Státním ústředním archivu v Praze, AČ 53, 2003, s. 37-50.
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Akceptováno
částečně. Výběr
archiválií směřuje
k ochraně
dokumentu, který
splňuje znaky
archiválie, a kde stát
považuje za účelné
zachovat jednotnou
péči se stanovenými
parametry
jednotných úkonů.
V novém zákoně lze
uvažovat o přenesení
této kvality péče o
archiválie na
původce, kteří jsou
příjemci příslušných
dokumentů.
Akceptováno

Při zpracování
normativního textu
bude posouzena
účelnost a správnost
takové úpravy
s přihlédnutím
k ochraně veřejného
zájmu.

Předkladatelé
připomínky řeší
obecně vnímaný
problém, a proto
v normativním textu
bude rámcová
základní úprava
podmínek
vystavování
archiválie obecně
postihující vystavení
archiválie
s přihlédnutím
k zachování všech
podmínek její

J. Doležal, M.
Suchý, M. Halata
Odbor spisových
a archivních
služeb Kanceláře
prezidenta
republiky

J. Doležal, M.
Suchý, M. Halata
Odbor spisových
a archivních
služeb Kanceláře
prezidenta
republiky

Bude nutné zejména vymezit pojmy ochrana archiválie, uložení archiválie a zpřístupňování archiválie
v případech, kdy na základě depozitních smluv jsou archiválie uloženy ve státních archivech, které plní
povinnosti vážící se k povinnostem při hospodaření s majetkem státu dle zákona č.219/2000 Sb., o
majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích. V případě archivů OSAS/KPR se jedná o církevní
vlastníky archiválií. Dle § 14, odd. 1: Majetek musí být využíván účelně a hospodárně k plnění funkcí
státu a k výkonu stanovených činností; jiným způsobem lze majetek použít nebo s ním naložit pouze za
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem anebo tímto zákonem. Organizační složka si
počíná tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovala a neodůvodněně nesnižovala jeho rozsah a
hodnotu anebo výnos z tohoto majetku. V praxi ale státní archivy pečují o majetek nestátních původců
v souladu (nebo v rozporu?) s tímto ustanovením, např. církevních vlastníků, aniž by mohli ovlivňovat
jejich zacházení s archiváliemi v případě uplatnění jejich vlastnického práva (např. studium mimo
archiv, výstavní akce, apod.).
Přehodnocení úpravy zpřístupňování archiválií obsahujících osobní a citlivé údaje (§ 37 odst. 2 a 3
zákona č. 499/2004 Sb.) a vymezení ve vztahu k zákonu č. 101/2000 Sb.
- působnost zákona č. 101/2000 Sb. se „nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí
fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu“ (§ 3 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.)
2

-

zpracováním je míněno také zpřístupnění (§ 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.)

-

rozlišování mezi zveřejňováním a zpřístupňováním archiválií obsahujících osobní údaje
o zveřejněním je myšleno jejich zpřístupnění „zejména hromadnými sdělovacími
prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu“ (§ 4
písm. l)) – to neodpovídá znakům jejich zpřístupnění podle zákona č. 499/2004 Sb.
o archiv může zpracovávat – zpřístupňovat osobní údaje subjektu údajů bez jeho
souhlasu, jedná-li se o zpracování výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního
3
zákona (§ 5 odst. 2 písm. g) zákona č. 101/2000 Sb.)
o archiv může zpracovávat – zpřístupňovat citlivé údaje, jestliže jsou zpracovány
výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního zákona (§ 9 písm. ch) zákona č.
4
101/2000 Sb.)

2

Akceptováno.
Připomínka se váže
k jiné připomínce,
která se váže ke
skutečnosti, že
archivní zákon
nedostatečně řeší
oblast vlastnických
práv k archiváliím a
s nimi související
rozdíly v podmínkách
péče o ně.
Plně akceptováno

ochrany.
Institut smlouvy o
úschově archiválií
musí být upraven
v souladu s veřejným
zájmem o převažující
jednotné péči o
archiválie v archivech
bez ohledu na
vlastnictví archiválií.

V souvislosti s tím je
v současné době
nutné počkat na
rozhodnutí Ústavního
soudu ve věci
zpřístupňování
osobních údajů
v archiváliích,
nicméně je zřejmé, že
oblast ochrany
osobních údajů je
v archivním zákoně
zpracována
nedostatečně a často
neúčelně brání ve
zpřístupnění
archiválie tam, kde se

„... zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně
nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, ...“
3
„Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat,
g) jedná-li se o zpracování výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního zákona...“
4
„Citlivé údaje je možné zpracovávat, jen jestliže
3

-

přenesení větší zodpovědnosti na badatele – důsledky by nesl ten, kdo zveřejní osobní
údaje (právo na ochranu osobnosti není omezeno) – ochrana soukromí versus veřejný zájem
a právo na informace
o stát také umožnuje držení zbraně (za určitých podmínek), osobní zájem na obranu
versus veřejný zájem na ochranu společnosti, případy zneužití (vražda) – důsledky
nese pachatel a držitel zbraně, nikoli výrobce či prodejce, který poskytl dle zákona

-

to, že je badatel příjemcem osobních údajů, neznamená, že je musí zveřejnit (badatelé
nahlížející do archiválií nemusí užívat osobní údaje a pokud ano, jejich výstupem mnohdy
nejsou tyto osobní údaje („informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů“)
archiválie jsou zpřístupňovány zpravidla po 30 letech od vzniku dokumentu, nejedná se tedy
většinou o aktuální osobní údaje, případně aktuálně využitelné komerčními společnostmi –
jsou většinou využitelné pouze pro historický výzkum, který je veřejným zájmem společnosti

-

-

ani o ochranu
osobních údajů
nejedná (ne každý
údaj vážící se k osobě
je osobním údajem).

„Správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom,
v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude
osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu
údajů tyto informace již známy.“ (§ 11 odst. 1) zákona č. 101/2000 Sb.)
o „Informace a poučení podle odstavce 1 není povinen správce poskytovat v případech,
kdy osobní údaje nezískal od subjektu údajů, pokud
o a) zpracovává osobní údaje výlučně pro účely výkonu státní statistické služby, vědecké
nebo archivní účely a poskytnutí takových informací by vyžadovalo neúměrné úsilí
nebo nepřiměřeně vysoké náklady...“ (§ 11 odst. 3) zákona č. 101/2000 Sb.)

„Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo
jiným zneužíváním údajů o své osobě.“ (čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod)
Zaměřil jsem se na problematiku soukromoprávních původců, kde se např. na s. 5 rezolutně uvádí, že
SPP „nemají povinnost nic uchovávat“, zatímco na s. 7 se píše, že je třeba vymezit okruh SPP, kteří tuto
povinnost budou mít. První teze navíc odporuje úvodnímu ustanovení (s. 4), že u původců je třeba
„zvýšit odpovědnost za dokument“. Kritéria pro výběr archiválií SPP jsou uvedena nesystematicky,
vágně či musela by být pečlivě prodiskutována, neboť jsou obtížně zjistitelná a posuzovatelná (míra
financování z veřejných rozpočtů – s. 5; „povaha původcem produkovaných dokumentů“ – s. 6;
„povaha zřizovatele“, „forma vlastnictví“ SPP – s. 7 apod.). Problém hodný diskuse představují
-

J. Křesťan
Národní archiv

ch) jsou zpracovány výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního zákona, nebo...“
4

Akceptováno

Jednotlivé
připomínky budou
zohledněny při
formulování
normativního textu, a
to včetně pečlivého
zpracování

J. Křesťan
Národní archiv

J. Křesťan
Národní archiv

J. Křesťan
Národní archiv

písemnosti, které zčásti mohou být „součástí spisové služby jiného původce“ (s. 6). Uvedené nápady
bohužel nepodávají ucelenou představu o tom, co by mělo nahradit současné vymezení původců v AZ,
které je označeno za „nevyhovující“ a „nejednoznačné“ (s. 6).
Při analýze důležitých problémů by bylo třeba zohlednit i zahraniční zkušenosti, jejichž reflexe v
elaborátu dosud zcela chybí. K přípravě nové archivní legislativy by měli být v každém případě přizváni
archiváři, kteří mají zkušenosti s prací se SPP (pro oblast předarchivní péče u SPP např. Mgr. Zora
Machková z Národního archivu). Nová legislativní úprava by neměla zhoršit pozici státu ve směru k
SPP (např. ve srovnání s ochranou předmětů kulturní hodnoty apod.) a měla by situaci spíše
zjednodušit, než zkomplikovat, i když opačná situace by zjevně některým původcům vyhovovala.
K jednotlivým tezím: Je myslím zjevné, že SPP nelze požadovat plnění ustanovení § 13, odst. 5 zákona
č. 499/2004 Sb. (s. 9). Velice uvážlivě bych navrhoval řešit otázku odpovědnosti za archiválie jako
odpovědnosti za majetek ve vlastnictví státu (s. 11).

Obecně mi vadí, že elaborát není podepsán. Opravdu bych uvítal, kdyby někdo konkrétní např.
formuloval aspoň stručně svou vizi vymezení povinností SPP a postoje státu k nim. Pak by bylo možno
diskutovat. Přesto se sluší anonymovi poděkovat za snahu.

5

systematiky.

Akceptováno

Připomínka vyjadřuje
úmysl předkladatelů.

Akceptováno

Předkladatelé zásad
obecně mají na mysli
zvýšení rozdílnosti
přístupu
k jednotlivým typům
původcům podle jimi
vykonávaných
činností, jejich
velikost apod. A to
podle zkušeností
archivů, kde praxe
prokazuje, že ani
archivy samy nemají
v řadě případů zájem
na provádění činností
podle archivního
zákona. K vlastnickým
vztahům k archiváliím
viz výše.
Materiál
zpracovávala
Pracovní skupina pro
archivní zákon
a implementaci
autorského zákona
ČAS, která byla
ustanovena na schůzi

Vysvětleno

M. Kunt
Národní archiv

K potřebě nového zákona: Zda vůbec bude nový zákon, je věcí legislativců. Nastíněné okruhy spíše
hovoří pro novelu. Snahu o nový zákon s původní náplní nelze, s ohledem na právní jistotu uživatelů,
hodnotit kladně.

Akceptováno
částečně

M. Kunt
Národní archiv

K tvrzení o neúčelnosti dosavadní právní úpravy: Není důkaz pro takovéto paušální tvrzení, nelze s ním
souhlasit. Naopak úprava zmíněnou problematiku řeší.

Neakceptováno

6

výboru ČAS konané
dne 2. září 2015 v
SOA v Praze ve
složení David
Valůšek, Karel Halla,
Tomáš Dvořák, Jana
Hájková a Adéla
Faladová.
Téměř žádný zákon
není věcí pouze
legislativců (viz
pravidla pro
zpracování RIA), když
i Legislativní pravidla
vlády předpokládají
pro provedení
normativní úpravy
právní a věcné
zhodnocení stavu
věci, tedy účast
zástupců praxe.
Pokud se při přípravě
zamýšleného nového
zákona ukáže, že
vhodnějším nosičem
úprav bude stávající
zákon, bude
přistoupeno k novele.
Množství dotazů
k aplikaci
jednotlivých
ustanovení, možnosti
dvojího výkladu,
popř. absence
provedení úpravy tak,
jak jsou vnímány

praxí, jednoznačně
nasvědčuje tomu, že
zákon je skutečně
připraven pro
provedení koncepčně
nové a požadavkům
praxe odpovídající
úpravy.
M. Kunt
Národní archiv

K tvrzení o významných změnách v právní úpravě autentizace dokumentů v digitální podobě: Změny
(zákon o eIDAS) věcně novelizují pouze § 69a vypuštěním odst. 5, který je fakticky obsažen v nařízení
EU a EP (eIDAS); tím ztrácí smysl hovořit o speciálním zákonu o dokumentu (viz níže).
K postavení původce: Interakce s původcem je jedna z nezbytných činností archivu. Práva původce jsou
upravena dostatečně (po dvou novelách), naproti tomu povinnosti archivu vůči původci jsou někdy
vágní (např. při vnitřní skartaci, informovat o zpracování apod.). Co je nedostatečné, jsou otázky
majitele archiválií, jejichž držitelem je archiv, ale to není problém původce.

Připomínku nelze
normativně využít.

M. Kunt
Národní archiv

K definicím pojmů: Definice pojmů jsou košaté, pro právní předpis nepoužitelné.

Akceptováno

M. Kunt
Národní archiv

K přístupu archivů k veřejným prostředkům na výzkum a vývoj: Takový přístup archivy mají, nikdo jim
nebrání (jak dokazuje řada projektů z GAČR, NAKI aj.). Není předmětem archivního zákona.

Akceptováno
částečně

M. Kunt
Národní archiv

K definici archiválie:
Zcela chybí vazba na zákon 71/1994 Sb.
Zvážit, zda vypustit přílohu 2, která má smysl pouze s ohledem na KVI (sbírkotvorná činnost).
Takový prostor je, žádné omezení vyjma § 5 není. Tam je jediným objektivním kritériem doba vzniku,
takže i dle tohoto ustanovení má archivář dostatek volnosti. Možností je zcela vypustit (zákon o
sbírkách muzejní povahy také obdobné ustanovení nemá).

Akceptováno

M. Kunt
Národní archiv
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Akceptováno

Veškeré náměty
budou zohledněny při
přípravě
normativního testu a
předkladatelé se
s nimi plně
ztotožňují.
V tezích nejsou
předkládány
normativní definice,
ale obsahové
vymezení budoucí
zamýšlené úpravy.
Tuto oblast je nutno
pečlivě zvážit spolu
se zástupci praxe ve
smyslu účelnosti a
správnosti budoucí
úpravy.
Předkladatelé jsou si
této úpravy vědomi,
v rámci přípravy
normativního textu
bude možné tuto
úpravu podrobněji

M. Kunt
Národní archiv

K definici dokumentu:
Když jsou součástí registratury (např. přílohy spisů, trojrozměrné modely?
Nekonkrétní, pokud jde o autorské právo, pak viz připravovaný článek dr. Lešky pro Archivní časopis.

Akceptováno

M. Kunt
Národní archiv

K definici původce:
Chyba dnešního zákona je v tom, že neodlišuje původce dokumentu od původce v předarchivní péči.
Konzervovat prvně jmenovaného původce fakticky pouze jako -právnickou nebo fyzickou osobu je
nesmysl překonaný posledními novelizacemi.
Pokud se jedná o specifika NFA, ty jsou upraveny v zákoně o NFA; v ostatních případech to není – nebo
jak je to myšleno? Každopádně je zde rozviklán provenienční princip.
K výběru archiválií:
Toto je věcí metodiky a dalších zákonů (NOZ), zákon o archivnictví nemůže upravovat.
Znárodnění bez náhrady je v rozporu s Ústavou.

Akceptováno

M. Kunt
Národní archiv

M. Kunt
Národní archiv

K definici předarchivního zpracování:
Zásadní nesouhlas, již dnes je problém, co jsou vybrané dokumenty před zaevidováním. Zde se
vakuum stane de facto trvalým. Navrhovaná úprava akorát přidělá práci archivům. Jak bude
vyhotovena pomůcka k několika listům, což je u odtajněných dokumentů celkem běžný rozsah?
Opět zásadní nesouhlas. Platná právní úprava umožňuje řešit zpřístupňování nezpracovaných
dokumentů díky větě „stav zpracování umožňuje...“
To je zcela nerealizovatelné.

M. Kunt
Národní archiv

K péči o archiválie:
Pojmy péče a ukládání jsou jasně rozlišeny, další pojmy jsou pouze podmnožinou péče. Je nekonkrétní.
Právě proto je evidence daná speciální právní úpravou (obdobně muzea a knihovny), aby nebylo nutné
evidovat archiválie účetně. Zde se předpokládá nahlížet na archiválie jako na jakýkoli jiný majetek
(takže bude možná nutné řešit jejich finanční hodnotu odepisování...?) Proč?
Poněkud jsou opomenuty další informační služby (např. o archivech samých)
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Akceptováno

Akceptováno

řešit.
Předložené zásady
nejdou do
podrobností, této
problematice bude
věnována pozornost
při přípravě
normativního textu.
Zájem je sjednotit
péči o archiválie jako
celek, a to včetně
provedení výběru
archiválií.
Při přípravě
normativního textu
bude věnována
pozornost zamezení
duplicit v právním
řádu a naopak
zajištění vztahu mezi
jednotlivými zákony.
U této připomínky se
předpokládá
projednání jejího
obsahu přímo se
zástupci archivů,
neboť je častá zjevně
směřuje k jinému
způsobu řešení.
Bude zohledněno
v podrobném
normativním textu.

M. Kunt
Národní archiv

M. Kunt
Národní archiv

Vůči původcům ne?
K SPP a jejich odevzdávání dokumentů orgánům veřejné správy:
Ano. Pak je to ovšem nutné zohlednit při výběru archiválií u této veřejné správy, což se ne vždy děje
(spisy obchodního rejstříku) a připravit se na zvýšení objemu archiválií od těchto veřejnoprávních
původců.
K malým původcům:
Alespoň přibližně je potřeba naznačit, co to je.

Akceptováno

Akceptováno

M. Kunt
Národní archiv

K rozsahu elektronizace spisové služby u malých původců:
To není pravda, viz vyhláška. Tvrzení je častá chyba u původců, kteří nerozumí legislativě.
Jde o chybu systémů, která se průběžně řeší. XML zaznamenání lokace umožňuje.
Skartační znak je zcela podružný, smlouvy většinou „A“ nejsou a přesto jejich digitalizace má smysl
větší, než „pravých A“.

Akceptováno

M. Kunt
Národní archiv

K povinnosti výkonu spisové služby v listinné podobě:
Je to běžná praxe již z doby před přijetím zákona č. 499/2004 Sb.
žádný takový archivní princip není, na rozdíl od principu provenienčního, který v tomto materiálu
ustupuje vlastnictví.

Neakceptováno

M. Kunt
Národní archiv

K outsourcingu péče o dokumenty:
To je odpovědnost původce! Archiv bude vstupovat do právních vztahů mezi původcem a komerční

Vysvětleno
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Bude zohledněno
v podrobném
normativním textu.
Viz výše.
Bude zohledněno
v podrobném
normativním textu.
Klasická ukázka
dvojího možného
výkladu zákona. Bude
zohledněno, resp.
v normativním textu
zajištěna
jednoznačná
formulace.
Připomínka k lokaci
odhaluje chybu v
předloženém
materiálu.
Od doby nabytí
účinnosti archivního
zákona došlo
k významným
změnám
v technologiích
zpracovávání
dokumentů, které je
potřeba zohlednit
tak, aby odpovídaly
potřebám praxi a
zájmům archivu
v oblasti péče o
archiválie.
Zákon musí
jednoznačně

spisovnou?

M. Kunt
Národní archiv

K terminologické nejednotnosti v oblasti výběru archiválií:
O co jde? Znám je pouze problém vyřízení/uzavření dokumentů a spisů, který je potřeba řešit.

Vysvětleno

M. Kunt
Národní archiv
M. Kunt
Národní archiv

K NSESSS:
Úpravu NSESSS připravuje jiný spolek.
Ke spisové službě obecně:
Tam právě je co diskutovat, zejména různé alternativy ke spisové rozluce (je příliš úzce popsána),
rozsah evidovaných informací s ohledem na typ původce, možnost převzetí slovenského modelu
spisových a skartačních plánů (zrušení „V“ a „S“, schvalování) aj.
K výběru archiválií:
V čem nenásledují? Viz vyhláška.
Dnešní míra je maximální u elektronické evidence (SIP) a je možné ji podle situace řešit u
„neelektronických“ dokumentů. Jakékoli zpřísnění způsobí problémy původcům i archivu, fakticky se

Vzato v potaz.

M. Kunt
Národní archiv
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Akceptováno

Vzato v potaz.

upozornit na to, že
povinnost uchovávání
dokumentů vždy
náleží původci (dnes
to tak praxe
nechápe). Je třeba
pro to více vymezit
podmínky
provozování
komerčních spisoven
a zpřísnit režim
dodržování těchto
podmínek tak, aby
byly kontrolovány
samotnými původci i
archivy.
Je třeba dbát na
zajištění
terminologického
souladu jak v zákoně
samotném, tak v jeho
prováděcích
předpisech. Dnešní
stav tomuto
požadavku
neodpovídá.

Bude zohledněno při
přípravě
normativního textu.

M. Kunt
Národní archiv
M. Kunt
Národní archiv

zastaví předávání a výběr – jedinou cestou je důsledné vymáhání vazby mezi „balíky“ a „evidencí“
(elektronickou, u listinné je to nereálné)
Hlavním problémem je, že původci celou věc neřešili. Technická nedotaženost je pouze výmluva, a to i
pokud jde o SIP, který část dodavatelů již standardně zvládla. Nedostatky v SIP jsou hlubší, ale
nesouvisí s „procesem výběru archiválií“.
Tato povinnost je jasně daná vyhláškou; snaha přejímat elektronické záznamy (nikoli jen dokumenty)
vychází z praxe, ale jde nad rámec legislativy.
Problém dodavatelů, fakticky problém nebyl zaznamenán
Právní úprava je dostatečná, u původců nezpůsobuje nejasnosti. Problémem je spíše nemožnost „dvojí
evidence“ v PEvA a v CES (archiválie jako sbírkové předměty), ale to bylo již šířeji diskutováno a
předpokládá spolupráci Ministerstva kultury.
To je smutné, že není jasný jeho účel. Jedná se o řešení dokumentů, které nepocházejí z elektronických
systémů spisové služby; nástrojem pro jejich převzetí je národní archivní portál, který zprostředkuje i
převedení – toto bylo na několika fórech diskutováno.
K předarchivnímu zpracování:
Zásadní nesouhlas, viz vpředu.
K evidenci archiválií:
Nereálné, mohou se vztahovat i jen k částem archiválií – to patří do archivní pomůcky (dostatečně
řešeno v ZP), nikoli do evidence NAD.
Pouhé podmínky uložení (vlhkost) dokáží toto rozhodit, stejně jako vypadnutí sponky.
To musí být předmětem metodiky a aplikace zákonů, které tuto problematiku řeší včetně NOZ. Nikoliv
archivního zákona.
Co budou dělat archivy, které nejsou správními úřady? Jaké údaje a kvůli čemu? Jedině snad údaje o
vlastníkovi.
Úprava vyřazení „nearchiválií“ není dostatečná (má to svoje příčiny), vyřazení archiválií je upraveno v
duchu návrhu. Pokud je požadováno správní řízení (další administrativa), je to vhodné zejména s
ohledem na původce, ale není důvod, aby to v prvním stupni řešilo MV – měl by ho vést příslušný
správní úřad na úseku archivnictví (tedy archiv).
Pokud jsou vyřazeny, nejsou archiváliemi. Nabídková povinnost je možná, fakticky se nabídky realizují
(především u duplicit a skartu) – ale nejde z pohledu archivu a evidence o archiválie. Uložení části
archiválií v jiném archivu existuje také, ale jde o porušení provenienčního principu (to dávat do
zákona?).
Zásadní nesouhlas s otevíráním této problematiky.
Existuje – k tomu je evidence NAD (PEvA) obdobně jako u muzeí CES. Opravdu je myšleno vážně, že
archiválie budou podléhat účetní evidenci?
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Vzato v potaz.
Zvážení řešení
ochrany právem
autorským ve vztahu
k dílům, které jsou
archiváliemi, by mělo
přinést závěr, který
rozhodne i o
akceptování této
připomínky, neboť
jedním z řešení je
přenesení povinnosti
autorského práva na
uživatele archiválie (a
proto by evidenčně
postačovalo pouze
uvedení skutečnosti,
že jde o autorské
dílo).
Další zásady byly
předkladateli

M. Kunt
Národní archiv

Ke kategoriím archiválií:
Důvod? Prakticky?
Toto rozlišení v evidenci NAD aj. je. Další „typ“ archiválie zajišťuje evidenční jednotka; přimíchat do
toho navíc „zvláštní ochranu“ není reálné ani praktické.

M. Kunt
Národní archiv

Ke zpřístupňování archiválií:
Ano, zrušení generální třicetileté lhůty je potřeba.
Bylo by vhodné odlišovat archiválie v digitální podobě a digitální reprodukce.
Není srozumitelné.
K ochraně obsahu archiválií:
Nesrozumitelné.
Celý souhlas je zbytečná administrativa. Vhodné by bylo zakotvit povinnost citace a zaslání publikace

M. Kunt
Národní archiv
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Akceptováno

Akceptováno

navrženy k vyvolání
diskuze k jednotlivým
otázkám tak, aby do
normativního textu
mohl být zapracován
praxí nejvíce
akceptovatelný
výsledek uvedené
diskuze.
Náměty
v připomínkách
budou využity v rámci
této diskuze.
Otázky vlastnictví
musí být v zákoně
vyřešeny, protože
současná
nejednoznačnost
přináší problémy
v praxi. Ale i zde platí
shora uvedené.
Tato zásada byla
s ohledem na
zkušenosti z praxe
předložena k otevření
diskuze a
k dokonalému
zvážení této
problematiky.
Bude rozpracováno
v rámci normativního
textu.
Bude projednáno
v rámci diskuzí a
rozpracováno

M. Kunt
Národní archiv

pod sankcí. V případě databází (za něž lze považovat i jisté skupiny reprodukcí) je to otázka autorského
zákona a udělení licence, nikoli souhlasu.
Sazebník ve vyhlášce je přesně takovým řešením.
K institucionální struktuře archivnictví:
To není pravda. Nebo je nějaký důkaz pro toto tvrzení?
Nejde o výjimky, ale o lhůtu pro odstranění nedostatků. Ta je legitimní.
? Nic takového v platné právní úpravě není.
Neznalost specializované legislativy i praxe nezakládá důvod pro změnu zákona.
Např. pro SOA § 49 odst. 2 písm. d) – tedy ukotveno je (a formulováno pregnantněji). Naopak zde není
zmínka o dobrovolnictví, dnes již běžném v knihovnách a muzeích (a některých archivech).
Státní archivy se musí rozhodnout, zda chtějí být správními úřady nebo vědeckými pracovišti. V
druhém případě musí být připraveny na to, že si na tuto činnost musí opatřit prostředky sami např. z
grantů, jak je u těchto vědeckých institucí obvyklé. Tyto možnosti archivy mají.
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v normativním textu.

Neakceptováno

Příkladem tvrzení
jsou soukromé
archivy, které
uchovají cokoli bez
ohledu na definiční
znaky archiválie, a to
v zájmu původce,
nikoli v zájmu
veřejném.
V praxi existují
příklady, kdy archivy
nesplňují podmínky
pro péči o archiválie,
a přesto je mu
akreditace
ponechána.
Zmiňovaný příklad
určité vzdálenosti
depozitářů od
trafostanice uvedený
pouze v metodickém
pokynu ukazuje, že
podmínky akreditace
nejsou jednoznačně a
předvídatelně
upraveny na jednom
místě.
Dalším připomínkám
bude věnována
pozornost v rámci
otevřené diskuze tak,
jak autor připomínky
požaduje.

M. Kunt
Národní archiv
M. Kunt
Národní archiv

D. Kutílková
Ministerstvo
dopravy
D. Kutílková
Ministerstvo
dopravy

K výkonu státní správy v oblasti archivnictví:
Vzhledem k významu v rámci zákona obrovsky předimenzovaná část. Co zkusit tento námět: úpravu v
zákoně zcela zrušit a podřídit ji zákonu 20/1987 Sb., resp. jeho připravenému nástupci?
Závěrem:
Materiál je nesourodý, zveřejněn byl pouze ve formátu PDF a nemá definovanou vnitřní strukturu, na
kterou by se dalo odkazovat. Jako takový tedy není příliš způsobilý k připomínkování a doplňování
(tento text je, pokud jde o materiál samotný, výsledkem OCR). Závažnější skutečností je fakt, že na
několika místech je zřetelná neznalost platné právní úpravy. Vhodnější by bylo definovat na základě
platného zákona teze, které budou dále rozpracovány a diskutovány, popř. přihlédnout k právním
normám v muzejnictví, památkové péči a knihovnictví. Stejně tak je vhodným vodítkem zahraniční
legislativa.
Obávám se, že v této podobě není předložený materiál jako východisko pro nový zákon/novelu
použitelný.
K organizačnímu postavení CS-SA v rámci ústředních orgánů státní správy:
- nutnost začlenit CS-SA do organizační struktury jako samostatné oddělení spisové a archivní
služby;
K personálnímu zabezpečení CS-SA: obor archivnictví a spisová služba byl služebním zákonem č.
234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění uznán jako obor státní služby
- na CS-SA v ústředních orgánech státní správy by se měl vztahovat v § 61, čl. 7: vedoucí
pracovní místa v archivu byla obsazena zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním archivního
nebo historického směru nebo v příslušném speciálním oboru; tato podmínka je nutná!
- zajištění nejméně 1 zaměstnance na správu 2000 běžných metrů archiválií písemného
charakteru je dostatečné pro výkon správy, ale spíše je nutné vymezit přesně, jaká odborná
práce je od SA vyžadována, neboť vedle povinností daným zákonem č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (dále jen archivní zákon) či zda na
SA bude mít za povinnost archivního zpracování (např. třídění, pořádání, inventarizování,
nebo i další činnosti, které nyní zajišťuje Národní archiv)
Zabezpečení badatelny – badatelna správního archivu ministerstva není veřejným archivem,
proto práce v badatelně je jedna z mnoha činností archiváře, která bezprostředně souvisí se
správní činností celého ministerstva (spisy z CS-SA jsou zapůjčovány pouze na základě
doručené žádosti, např. státních institucí (zejména soudů, policie, kontrolních orgánů),
právnických i fyzických osob ve správních, technických, územních, personálních a dalších
záležitostech ministerstva a potažmo i rezortu dopravy s dodržením všech souvisejících
zákonů). Zde je od archiváře vyžadována kromě archivních norem alespoň základní znalost
příslušných zákonů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů. Dále badatelna zajišťuje zapůjčování spisů vlastním zaměstnancům podle
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Námět bude využit
k diskuzi.
Vzato v potaz.

Neakceptováno

Není to předmětem
zákonné úpravy.

Akceptováno
částečně

Námět připomínky
bude předložen
k projednání v rámci
široké diskuze.
Předkladatelé tezí se
s náměty ztotožňují.

D. Kutílková
Ministerstvo
dopravy

D. Kutílková
Ministerstvo
dopravy

principů obsažených ve Spisovém řádu. Frekvence zápůjček je cca 10–15 měsíčně.
Nutnost přesné definice Správního archivu (jednotlivých činností) – v této souvislosti taxativně
vyjmenovat povinnosti, které má Správní archiv jako zástupce původce v oblasti archivní péče o
dokumenty, ale i jaké povinnosti má vzhledem k vybraným archiváliím jako předstupeň samostatné
státní archivní instituce v oblasti spisové a archivní činnosti (viz: druhá část definice pojmu archivnictví:
Archivnictví současně zahrnuje v rámci životního cyklu dokumentu i výběr archiválie a tzv. předarchivní
zpracování vybraného dokumentu, včetně popisu archiválie a její přípravu k uložení v archivu.
AD 3.
3.1 K okruhům navrhovaným pro zpracování oblasti právních vztahů v archivnictví:
Nutnost přesného výčtu činností spojených s výběrem a přechodným uložením archiválií ve Správních
archivech ministerstev.

D. Kutílková
Ministerstvo
dopravy

AD 4. K okruhům navrhovaným pro zpracování oblasti institucionální struktury archivnictví:
Opět bych ze své praxe apelovala na stanovení přesného statutu Správního archivu ministerstev.

A. Barcuch
Statutární město
Ostrava

Celkové členění zákona o archivnictví a spisové službě (dále jen AZ):
Členění AZ by mělo být logické v pořadí 1. vymezení pojmů, 2. spisová služba, spisovny a požadavky na
ně, 3. skartační a mimo skartační řízení, 4. evidence archiválií, 5. majetkové vztahy k archiváliím,
převody, vývoz, ochrana, 6. zpřístupnění, nahlížení, 7. soustava archivů včetně MV, 8. akreditace, 9.
kontroly a sankce.
Vymezení pojmů (§ 2 stávajícího AZ):
Navrhuji vymezit definici národní archivní dědictví, spouštěcí událost. Vřele se stavím za rozšíření
definice archivů jako též vědeckovýzkumných institucí jak ve svém návrhu na úpravu AZ uvádí ČAS (s.
4). Rovněž se domnívám, že je třeba rozšířit definici archiválie ještě o jiné důvody pro jejich výběr, než
jsou uvedeny ve stávající definici. Jako další námět pro změnu ve vymezení pojmů uvádím, že chybí

A. Barcuch
Statutární město
Ostrava
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Akceptováno
částečně

Viz výše.

Neakceptováno.

Jednotlivé činnosti
nelze do zákona
vyčíslit, ale provedení
jejich rozsahu musí
odpovídat
sledovanému účelu.
Platí, že správní
archiv musí provést
takové činnosti, které
garantují uchování
dokumentů a jejich
výběr.
Viz výše, není
předmětem zákonné
úpravy. Doporučuje
se ponechat na
zvážení původce
podle objektivních
podmínek.
Námět bude využit
při konečném
zpracování
normativního textu.

Neakceptováno

Akceptováno

Připomínky budou
využity v rámci
diskuze a při
zpracování
normativního textu.

A. Barcuch
Statutární město
Ostrava

vymezení ochrany dokumentu jako potenciální budoucí archiválie. V té souvislosti by bylo vhodné
zvážit, od kdy bude dokument definován jako archiválie. Zda po výběru a zaevidování jako podle
stávajícího AZ, nebo dříve. Zde konstatuji, že odstavci, nazvaném „(před)archivní zpracování“ na úvodu
s. 6 návrhu ČAS jsem neporozuměl, resp. mi není jasné proč evidenci archiválie (?) odkládat až po
zpracování. Co se míní zneužíváním nezpracovaných archiválií v archivech? Trvat na protokolaci
jakékoliv změny archivního souboru znamená, že budu vytvářet protokoly permanentně při jakékoliv
nepodstatné vnější změně (např. překartonování, změně uložení).
Původci a jejich povinnosti (§ 3 a 63 stávajícího AZ):
Okruhy původců a jejich povinnosti ve vztahu k výkonu spisové služby by bylo vhodné ošetřit v jednom
nebo dvou na sobě navazujících paragrafech. Dnešní úprava, která rozlišuje veřejnoprávní a
soukromoprávní původce a pro rozsah výkonu spisové služby je ještě kombinuje s určenými a
ostatními původci, je komplikovaná a problematická. Bylo by na zvážení jiné dělení:
1. původci s plným výkonem spisové služby a s výběrem archiválií ve skartačním řízení (nyní § 3 odst. 1
písm. a-e, m AZ),
2. původci, kteří vykonávají spisovou službu omezeně a s výběrem archiválií ve skartačním řízení (nyní
§ 3 odst. 1 písm. i, j, k, l AZ).
3. územně samosprávné celky, jimi zřízené organizační složky a právnické osoby, které budou
vykonávat spisovou službu dílem úplně a dílem omezeně dle jejich působnosti a výběr archiválií budou
vykonávat ve skartačním řízení (nyní § 3 odst. 1 písm. f, g, h AZ),
4. původci, kteří nemusí vykonávat spisovou službu vůbec, ale musí umožnit výběr archiválií.

Akceptováno

Připomínka směřuje
k logické a uživatelsky
přehledné struktuře
zákona a bude
využita po ukončení
diskuze k jednotlivým
oblastem pro
zpracování
normativního textu.
Předkladatelé tezí se
s připomínkou
ztotožňují.

Akceptováno

Všechny náměty
budou využity

Pokud jde o vykonávání spisové služby v elektronické podobě, je na zvážení konečně revidovat okruh
orgánů veřejné moci uvedených v zákoně č. 300/2008 Sb. ve smyslu zúžení okruhu původců
s povinností vést spisovou službu v elektronické podobě. Praktické zkušenosti z terénu jsou toho rázu,
že je tato povinnost spíše zatěžující pro malé obce, určitě pro školy, možná také pro státní příspěvkové
organizace (§ 3 odst. 1 písm. d stávajícího AZ). To se týká i outsourcingu, který ve svém návrhu na
úpravu AZ uvádí ČAS (s. 8) a který je dle mého mínění nepřijatelný.
Pokud jde o přílohu č. 1 a 2 (ČAS s. 7) rovněž se přikláním k jejich revizi a zejména jejich sloučení do
jedné přílohy.

A. Barcuch
Statutární město

Názor (ČAS s. 8), že by některé povinnosti uvedené v národním standardu, měly být zapracovány do
nového AZ, nesdílím. Lépe by bylo je zapracovat do prováděcí vyhlášky. Národní standard by se mohl
stát spíše technickou pomůckou.
Výběr archiválií (§ 7-15 stávajícího AZ):
Současná ustanovení upravující skartační a mimo skartační řízení jsou funkční a bylo by vhodné je
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Ostrava

zachovat. Prohloubení skartačních návrhů jak uvádí ČAS (s. 9 odst. 1) je v praxi ve vztahu k původcům
asi nereálné. Snad by se ve skartačních návrzích mohlo více uplatnit institut spouštěcí události.
Souhlasím, že ustanovení uvedené v § 11 odst. 5 stávajícího AZ (dokumenty uložené v muzeích
knihovnách ad.) do archivního zákona nepatří.

v diskuzi a při
zpracování
normativního textu.

Ustanovení § 13 odst. 2 a 3 stávajícího AZ by mělo být v souladu, tj. nemusím-li vyžadovat souhlas
fyzické osoby v případě osobních údajů, pak není nutné ani žádat souhlas původce u dokumentů
obsahujících obchodní, bankovní nebo obdobné (co to je?) tajemství.
Dále je třeba zvážit, která ustanovení týkající se skartačního a mimo skartačního řízení budou v zákoně
a která ve vyhlášce. Zda ustanovení § 20 odst. 1, 4 a § 21 odst. 1, 2 nepřesunout z vyhlášky do AZ.

A. Barcuch
Statutární město
Ostrava
A. Barcuch
Statutární město
Ostrava

Problematiku předávání archiválií (ČAS s. 10) je třeba skutečně zpracovat úplně nově. Je však správnou
cestou operovat s pojmy jako „státní“ původce? Pokud bude např. akciová společnost částečně
vlastněna státem, tak archiválie budou „částečně“ státní? Snad by bylo možné, aby všechny
dokumenty vybrané jako archiválie požívaly ochranu státem. Vlastnictví k nim by zůstalo nedotčeno.
Ne tak dispozice s nimi (jejich vývoz jen se souhlasem ad.).
Evidence archiválií (§ 16-18 stávajícího AZ):
Ustanovení týkající se kategorie archiválií, jak uvádí ČAS, se mi zdá být jako evidenčnímu pracovníkovi
dosti komplikované. Snad by stačil údaj v některé (nové) rubrice NAD.
Nahlížení do archiválií (§ 34-41 stávajícího AZ):
Návrh ČAS (s. 12) by nutně znamenal navýšení počtu zaměstnanců pro obsluhu badatelen. Jsem
přesvědčen, že je třeba jít opačnou cestou. Tj. zjednodušením činnosti studoven, např. přenesením
institutu ochrany osobních údajů na badatele, ponecháním třicetileté ochranné lhůty pokud možno
s minimem výjimek, zrušením ustanovení § 37 odst. 10 a 11 stávajícího AZ, které jsou již zastaralé.
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Vzhledem k četnosti
obsahu této
připomínky bude
projednána v diskuzi.
Připomínku
považujeme za
naprosto zásadní,
v rámci diskuze ji
obecně předřadíme
do stanovení
personálních
podmínek výkonu
činností archivů.
Považujeme za nutné
tyto podmínky
projednat také
samostatně s MV,
když respektujeme
možnost řešit tuto

A. Barcuch
Statutární město
Ostrava

Soustava archivů a jejich působnost (§ 42-57 a 79 stávajícího AZ):
Nový AZ by konečně měl opravit anomálii, kdy dnešní archivy měst nejsou správními úřady na úseku
archivnictví (§ 43 stávajícího AZ), když samotní legislativci MV tvrdí, že změně nic nebrání. Působnost
dnešních archivů měst by v novém AZ měla být ošetřena v jednom paragrafu (dnes § 55 a 79 AZ). S tím
souvisí několik dalších změn. Zejména napravení diskriminačního ustanovení § 79 odst. 2 písm. a)
současného AZ, kdy nynější archivy měst nemohou provádět kontrolu výkonu spisové služby (i když ji
fakticky provádí) a nemohou provádět výběr archiválií u původců, kteří jsou v případě SOA uvedeni v §
49 odst. 1 písm. a) 1-4 stávajícího AZ (i když pak vybrané archiválie přejímají do trvalé péče). Vůbec se
neuplatňuje a zrušit je třeba ustanovení § 49 odst. 1 písmeno g) stávajícího AZ, tj. institut vypořádání
námitek proti skartačnímu a mimo skartačnímu řízení a předkládání protokolů o skartačních a mimo
skartačních řízeních ke kontrole (§ 79 odst. 2 písm. f stávajícího AZ).

Akceptováno

otázku u archivů ÚSC
zcela v jejich
působnosti.
Předkladatelé
souhlasí s uvedenou
připomínkou, vnímají
uvedené argumenty
shodně. Bude
zapracováno
v normativním textu.

Nynějším archivům měst by měla být nově svěřena působnost uvedená u SOA v § 49 odst. 2 písm. b),
c) stávajícího AZ, neboť informační a poradenskou činnost a nakládání z archiváliemi tam uvedené ve
skutečnosti stejně provádějí. Archivům měst by měla být svěřena i pravomoc uvedená u SOA v § 49
odst. 1 písm. m) stávajícího AZ (ukládání sankcí).

H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku
H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku

Zřejmě nebude možné upřít územně samosprávným celkům právo zřídit archiv. Působnost těchto
archivů by v novém AZ měla být odvozena od působnosti nynějších archivů měst, nikoliv opačně jak je
tomu dnes. Funkčnost takto nově vzniklých archivů měst a dokonce i obcí je problematická a měla by
být řešena zpřísněním požadavků na přiznání akreditace (§ 58 stávajícího AZ)
Již v prvním odstavci se objevuje zásadní rozpor ve vnímání role archivu – přijímá archiv již vybrané
archiválie nebo dokumenty? Jaká je odpovědnost původce za kvalitu dokumentu předávaného do
archivu? Podle mého názoru může původce ovlivnit pouze kvalitu dokumentu před předáním do
spisovny. Poté je věcí archivu, zda dokument vybere za archiválii a převezme do své péče.
Není otázka dokumentu a podmínek nakládání s ním totéž co spisová služba?
Jak si autoři představují posílení postavení původce a jeho odpovědnost za obsah dokumentu? To je
snad samozřejmé, že za obsah odpovídá původce. A to přesto, že je v podobě archiválie následně
svěřen do péče archivu.

18

Uvedené připomínky
budou projednány v
diskuzi tak, aby byly
správně normativně
využity.
Např. při poskytování
dalších informací
souvisejících
s uložením a
zpřístupněním
archiválií. Bude dále
prodiskutováno.

H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku

Definice pojmů: opravdu by mělo archivnictví jako obor zahrnovat předarchivní zpracování vybraného
dokumentu? Jak bude možné docílit toho, aby původce dokázal popsat budoucí archiválii podle
archivních pravidel? Jako zcela nemožné považuji vyčíslení majetkové hodnoty archiválie, která se
může lišit případ od případu, může se měnit v čase. Kdo by ji určoval, materiálový účetní nebo
archivář? Otázek se nabízí mnohem více.

H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku

Archiv: v návrhu pojmu archiv se hovoří o archivu jako o místu uchování poznání minulosti a
současnosti. Domnívám se, že archiv spíše uchovává prameny k tomuto poznání, než poznání samo. A
co se týká potenciálu státních zaměstnanců – opravdu státní úředníci v archivech pečují o knihovnu či
připravují výstavy? Možná tak ve volném čase.
Řešení personálních a finančních nároků archivů by měla spíše řešit archivní správa nebo ministerstvo,
nikoliv zákon, s potřebou revize vykonávaných prací však lze souhlasit.
Archiválie: To, co je zde prezentováno jako názor, v praxi běžně funguje. Archivář má možnost vybírat
archiválie i z dokumentů povahy „S“, a to v rámci skartačního řízení.

H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku
H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku

Dokument: z celkově nesrozumitelného textu nevyplývá jasná představa o „nové“ definici dokumentu.
Významně pochybuji o tom, že by počítačový program mohl být považován za dokument.

H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku
H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku

Původce: Nesouhlasím s tvrzením, že soukromoprávní původce nemá povinnost nic uchovávat a už
vůbec není jasné, o kterých osobách, které nejsou původci a je nezbytné jimi užívané dokumenty
vybrat za archiválie, je řeč (příklad).

Výběr archiválií: Cítím rozpor mezi tvrzením, že výběr archiválií nebude zasahovat do vlastnického
práva a současně se uvažuje o úpravě vztahu pro původce financované z veřejného rozpočtu.
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S ohledem na četnost
připomínky k obsahu
teze bude její
projednání
předmětem širší
diskuze.
Obsah připomínky
spíše směřuje
k diskuzi, než k přijetí
konkrétního závěru
pro zpracování
normativního textu.
Předkladatelé berou
uvedenou
připomínku na
vědomí a zohlední ji
při zpracování
normativního textu.
Předkladatelé berou
uvedenou
připomínku na
vědomí a zohlední ji
při zpracování
normativního textu.
Nutno ponechat
k diskuzi.

Rozpor tam není.
Úprava vlastnických
vztahů k archiváliím
je nutná s ohledem
k ochraně práv
vlastníka ve vztahu
„k vynakládání

H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku
H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku

Předarchivní zpracování: opravdu je reálné, aby do archivu byly přejímány archiválie jen zpracované na
základě archivních pomůcek? Kdo je bude zpracovávat, když původce nebude zřízenu pozici archiváře,
těžko si lze představit, že někdo bez znalostí a praxe dokáže zpracovat archiválie původce tak, aby bylo
možné je převzít do archivu bez potřeby s nimi dále pracovat.

H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku
H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku
H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku
H. Pochobradská,

Péče o archiválie: Jak bude možné docílit plnění povinností při hospodaření s majetkem státu, jejichž
součástí jsou úkony předcházející vytvoření /vzniku archiválie???

prostředků státu na
ochranu a péči
archiválií ve
vlastnictví nikoli
státním“.
Ponecháno k diskuzi.

Archivní pomůcka: domnívám se, že archivní pomůcka má právě tu hodnotu, o které se zde hovoří,
takže nevidím problém – slouží badatelskému účelu.

Předkladatelé se
domnívají, že i tuto
oblast je nutné
aktualizovat a jejich
záměrem bylo
posoudit zkušenosti
z praxe a jejich závěry
zohlednit při
zpracování
normativního textu.
Obsah připomínky
bude objasněn
v diskuzi.

S názorem na potřebu přihlížet k povaze produkovaných dokumentů původce, který by měl převážit
nebo alespoň doplnit okolnosti výběru archiválií lze souhlasit. Ano dělení původců na veřejnoprávní a
soukromoprávní je velmi problematické, stejně jako obsah těchto slov.

Akceptováno

Bude zohledněno při
zpracování
normativního textu.

Co se týká uchovávání dokumentů soukromoprávních původců, ano, mezi častý argument patří, že
některé z jejich dokumentů již byly odevzdány (např. na příslušný soud). Bylo by vhodné nastavit v
tomto směru jasná pravidla – kdo, co, kam.

Akceptováno

Nemyslím si, že by byl nerealizovatelný výkon spisové služby u tzv. malých veřejnoprávních původců.

Akceptováno

Bude zohledněno při
zpracování
normativního textu.
Předkladatelé jsou
stejného názoru.
Bude zohledněno při
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I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku
H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku
H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku
H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku
H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku

Lze si představit fungování dle pravidla: malý původce – jednoduchá spisová služba. Domnívám se, že
archiv je schopen posoudit, zda malý původce o své dokumenty pečuje a má přehled o jejich
vyřizování, i když to nebude v takovém rozsahu jako u velkých úřadů. Ano, bylo by jistě na místě
stanovit minimální okruh takových povinností.
Přílohy k zákonu lze samozřejmě zredukovat, ale v praxi ony stejně slouží spíše jako orientace pro
možný výběr archiválií, o kterém stejně v konečné fázi rozhoduje archiváři (např. se znalostí kontextu
možného výskytu shodných dokumentů na jiných místech).

H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku
H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku

zpracování
normativního textu.
Předkladatelé jsou
stejného názoru.
Zohledníme,
nebojte…

Výkon spisové služby v elektronické podobě ani v současné právní úpravě není povinný pro „malé“
původce. Ale je pravda, že by bylo vhodné provést analýzu „potřebnosti“ elektronického úřadování
včetně porovnání nákladů právě u skupiny tzv. malých původců.

Akceptováno

Ano, dopady povinnosti výkonu spisové služby v elektronické podobě by bylo potřeba prověřit a
vyhodnotit finanční a časovou náročnost. Možná by nebylo od věci jasně definovat, co je cílem spisové
služby – uchování jakých dokumentů (samozřejmě originálních), ať už je vedená v elektronické nebo
listinné podobě.

Akceptováno

Ano, outsourcing je problémem, ale je potřeba zvážit poměr mezi přínosem a problémy, které přináší.
Jasnější pravidla by mohla zmírnit dopady.

Akceptováno

Terminologickou provázanost je jistě potřeba zajistit, je problémem nejen ve vztahu zákon – vyhláška,
ale i vůči národnímu standardu.

Akceptováno

Dobrá myšlenka, změnit přístup původců ke zpracování skartačního návrhu a tlačit na upřesnění
informací o obsahu dokumentu. Nejsem si však jistá, zda je toho původce vůbec schopen, tedy nad
rámec v současné době uplatňovaných postupů. Znamenalo by to původce vybavit kvalifikovanými
odborníky na spisovou službu, kteří by byli garanty takového přístupu.

Akceptováno
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Bude zohledněno při
zpracování
normativního textu.
Předkladatelé jsou
stejného názoru.
Bude zohledněno při
zpracování
normativního textu.
Předkladatelé jsou
stejného názoru.
Bude zohledněno při
zpracování
normativního textu.
Předkladatelé jsou
stejného názoru. Viz
výše.
Bude zohledněno při
zpracování
normativního textu.
Předkladatelé jsou
stejného názoru.
Pro původce to
nemusí nutně
znamenat jakoukoliv
hrozbu, protože
požadovaným
množstvím informací

H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku
H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku
H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku

Ano, technickou stránku provádění elektronického skartačního řízení je potřeba upravit jednoznačněji
a srozumitelněji, tak aby např. nevyvolávalo přehnané obavy.

Ano, postavení kulturně vědeckých institucí ve vztahu k archiváliím, potažmo sbírkových předmětům,
je dlouhodobým problémem. Pokud to nebude upraveno legislativně, vždy bude prostor pro účelový
výklad a nebezpečí ztráty archiválií.

Paragraf 13 odst. 5 – tomuto paragrafu nerozumím, bohužel.
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zpravidla jedinečně
disponuje, neboť je
jejich „původcem“.
Informace, u kterých
víme, že nemusí být
původci k dispozici
v úplném rozsahu, by
v protokolu mohly
být požadovány
fakultativně nebo
alespoň v rozsahu
původci známém.
Námět bude
projednán v diskuzi.
Vyjádřenou podporu
využijeme při dalším
projednávání tohoto
tématu ve všeobecné
diskuzi.
Vyjádřenou podporu
využijeme při dalším
projednávání tohoto
tématu ve všeobecné
diskuzi.
S uvedeným
ustanovením má
problém praxe
obecně. V nov
navrhované úpravě
by bylo vhodné
zachovat účel úpravy,
avšak normativní text
zpracovat
jednoznačně a
v zájmu uchování
dokumentů.

H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku

Vyřešení vlastnických práv před předáním vybraných archiválií by bylo možné do budoucna zákonem
upravit, ale co s tím, co už v archivech je uloženo? Zvolit stejný přístup? Kdo dá zpětně souhlas za již
neexistující původce? Možná upravit vhodným způsobem náležitosti úředního záznamu o předání
archiválií a rozšířit ho o potřebné informace týkající se vlastnických práv.

H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku

Počítat s tím, že by do archivů byly předávány a evidovány pouze archiválie zpracované na základě
archivních pomůcek se mi jeví jako naprosto nereálné. Kdo by to dělal? Původci? Tento pokus již byl v
minulosti aplikován u podnikových fondů a dodnes se archivy potýkají s „břemenem“ minulosti.
Rozhodně se nelze spolehnout, že to, co původce bude považovat za zpracované a opatřené archivní
pomůckou, bude odpovídat představám archivů (legislativě i metodice). Nevidím problém v kategorii
„nezpracováno“ a tedy omezení přístupnosti. Bude-li tlak veřejnosti na zrychlení tempa zpracování,
nechť dojde k personálnímu posílení archivů umožňující rychlejší a pružnější zpřístupňování archiválií.
Domnívám se, že v současné době jsou archivy na hranici možností pokračovat rychleji ve zpracování.
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Vysvětleno

Předkladatelé děkují
za rozbor témat,
která souvisejí
s řešením
vlastnických vztahů
při péči o archiválie.
Důležité je, aby
nadále nebyl uměle
zachováván neřešený
stav věci a využíváno
nevědomí dřívějších
původců. Tento stav
by se mohl
v důsledku obrátit
proti archivům. Tato
oblast bude
vyžadovat zvláště
pečlivou diskuzi,
neboť je mimořádně
citlivá, ale vyřešit se
musí.
Předkladatelé nemají
na mysli předarchivní
zpracování původci.
Zásadou byl sledován
logický postup
zpracování
vybraného
dokumentu před jeho
zaevidováním v NAD,
tedy zaevidováním
archiválie se všemi
informacemi a
náležitostmi tak, aby
zpracované údaje
byly pravdivé a
přesné a umožnily

H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku

Rozsah údajů na evidenčních listech NAD by bylo možné upravit, případně využít stávajících rubrik s
upřesněným obsahem o právech. Ovšem hmotnostní určování předávaných archiválií se mi jeví jako
absurdní, stejně jako v minulosti využívané specifikování vyřazených písemností („do sběru bylo
vyřazeno 350 kg písemností“). O potřebě předání vybraných dokumentů novým způsobem již bylo
psáno výše, ano, vypořádání práv před předáním má svůj význam.

Vysvětleno

H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku

Vyřazování z evidence archiválií prostřednictvím MV ve správním řízení mi přijde jako zcela
neadekvátní, administrativně a časově náročné a zpochybňující odpovědnost archivu za toto vyřazení.
V drtivé většině případů se jedná o vyřazení balastního materiálu, nadbytečných kopií, apod. Možná by
se dalo uvažovat o nabídnutí archiválií dalším kulturně vědeckým institucím, pokud by byly v daném
archivu nezařaditelné. Formou burzy??

Akceptováno

H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku
H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková

V otázce evidence archiválií jako majetku nejsem přesvědčená o potřebě shodného přístupu k
archiváliím jako např. k budovám už jen proto, že hodnota archiválií často spočívá v jejich nehmotné
povaze.

OK, péči o archiválie je možné specifikovat přesněji a podrobněji.
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Akceptováno

důslednou ochranu
archiválie, která má
pro nakládání s ní jiný
právní režim, než
nakládání s vybraným
ale stále ještě
dokumentem (včetně
možnosti uplatnění
sankce).
Předkladatelé se
pokusili vyvolat
diskuzi a shromáždit
co nejširší spektrum
názorů na kvantifikaci
archiválií. Zatím
každá posuzovaná
varianta měla svá
úskalí, ale je nutné
jednu vybrat a
umožnit její aplikaci
v praxi.
Námět bude
předložen k diskuzi,
neboť předkladatelé
ho rovněž zvažují
jako jednu
z možností.
Nutno prověřit
v odborné diskuzi,
dosud nemáme
potřebné zkušenosti.

SOA v Zámrsku
H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku

Domnívám se, že typ archiválie povětšinou vyplývá z její obsahové charakteristiky, nejsem si jistá, zda
je potřeba zavádět další specifické znaky.

H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku

Vystavování, vývoz a další užití archiválií ve veřejném zájmu
Z uvedeného návrhu není zcela zřejmé, jakým směrem by se měla úprava ubírat.

Akceptováno
částečně

H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku

Zvážit lhůty pro umožnění nahlížení do archiválií je sice možné, ale je otázka, zda archivy jsou vůbec
schopny do stanovené lhůty archiválie zpřístupnit. Jistým řešením by bylo opatření související s
přejímáním archiválií (zpracovaných, opatřených archivní pomůckou), ale zavedení této praxe se mi
jeví natolik nereálné, že 30 letá lhůta je v mnoha případech určitou šancí pro získání času ke
zpracování.

Vysvětleno
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Problematika bude
dále diskutována.
Předkladatelé
nechtějí nastavený
systém komplikovat,
ale některé
zkušenosti svědčí pro
vhodnost určitého
rozšíření.
Návrh zákona by měl
řešit základní
parametry ochrany
archiválií v případě
jejich vystavování.
Další část této
problematiky může
být řešena
metodikou nebo
nemusí být řešena
vůbec, protože bude
v dispozici archivu,
jak zabezpečí svůj
základní úkol ochrany
archiválie
v posouzení
proporcionality
zájmu na jejím
zveřejnění.
Navrhovaná lhůta 30
let se týká oblasti
nahlížení do
archiválií. Se
zpracováním
archiválií souvisí jen
okrajově.

H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku

Ochrana obsahu archiválií z pohledu zpřístupňování archiválií
Ano, toto téma si zaslouží rozpracování a změnu ve prospěch archivů, které vynakládají značné úsilí na
uchování archiválií a nemají možnosti ovlivnit jejich další využívání, zejména to komerční. Přiměřená
finanční politika by měla být schopná tuto oblast regulovat, nejde o to, že by archivy usilovaly o zisk,
ale nemohou přihlížet ke ztrátám a zneužívání.

H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku
H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku
H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku
H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku
H. Pochobradská,
I. Šulc, R.
Pokorný, J.
Rychlíková
SOA v Zámrsku

O podmínkách akreditace by bylo vhodné hovořit, podobně jako byly před lety upraveny podmínky pro
spisovny. Přimlouvám se za rovnost a transparentnost.

Akceptováno

Po provedené analýze by se do jisté míry dalo uvažovat o změně výkonu státní moci (definování
správních úřadů na úseku archivnictví) u některých skupin archivů, pokud se prokáže, že je to účelné.

Akceptováno

Podle mého názoru spolupráci archivů s dalšími institucemi nic nebrání, otázka účasti v projektech se
jeví jako komplikovaná spíše proto, že archivy nemají k tomuto dostatek informací a kompetentních
zaměstnanců.

Bude zapracováno do
normativního textu.

Záleží na podpoře ze
strany OASSS MV,
popřípadě ČAS.

Ano, v oblasti správních deliktů je zcela na místě přehodnotit výše možných ukládaných sankcí.

Akceptováno

Předložený materiál vnímám jako velice rozporuplný. Na jedné straně se v něm objevuje řada
pozitivních návrhů, které si zaslouží rozpracování a prosazení do nového zákona. Naproti tomu jsou
zde některé náměty velice kontroverzní. Zejména otázka uplatnění snahy o předávání do archivu
archiválií již zpracovaných a opatřených archivních pomůckou, snaha o finanční vyčíslení hodnoty
archiválie v okamžiku jejího přebírání stejně jako zavedení hmotnostní kategorie pro evidenci archiválií

Vysvětleno
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Předpokládáme, že i
tato problematika
bude podrobena širší
diskuzi.
Námět rozpracujeme
tak, aby diskuze
k němu byla
konkrétnější a měla
jednoznačné výstupy
pro tvorbu nového
zákona.
Bude zapracováno do
normativního textu.

…ale také rozšíření
skutkových podstat
správních deliktů,
které by měl mít
archiv k dispozici.
Předložený materiál
měl především
vyvolat diskuzi a
umožnit shromáždění
námětů, zkušeností

R. Ševčík
MZA v Brně

a další viz výše v textu. Stejně tak se v materiálu objevuje řada nesrozumitelných pasáží, ke kterým se
lze těžko nějak vyjádřit. Mým cílem nebylo komentovat veškerá ustanovení předloženého dokumentu,
uvádím pouze ty, u kterých jsem cítila potřebu nějak reagovat.
Z hlediska dlouhodobé koncepce vývoje archivní legislativy se domnívám, že by bylo v této fázi
účelnější se zaměřit na změnu a rozpracování problematických částí zákona, na kterých se shodne
většina odborné archivní veřejnosti a zásadní funkční pasáže včetně struktury zákona ponechat, aby
nebyl narušen koncept současného českého archivnictví.
Každopádně se jedná o materiál velice zajímavý, který současně inspiruje a současně provokuje, tak jak
to má být. Nelituji času, který jsem strávila při jeho studiu.
 Do připravované novely je třeba zanést paragrafová ustanovení, která by v oblasti
předarchivní péče reagovala na omezení vydávání potvrzení o zabezpečení dokumentů a
archivu. Jedná se o dokument, který byl a částečně ještě je vydáván pro likvidátory
společností, kde likvidace byla vyhlášena do 31. 12. 2013. Vydávat toto potvrzení archivům
pomáhalo zjistit skutečný stav archiválií i dokumentů „S“ s neprošlými úložními lhůtami, jejich
uložení a umožňovalo vybrané archiválie v rámci skartačního nebo mimo skartačního řízení
přebírat do příslušných archivů.
o Původně tato povinnost vycházela z § 75a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění zákona č. 370/2000 Sb. Úprava byla provedena v AZ – Část pátá, § 93
o Vydáním zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník se situace značně změnila (v
neprospěch archivů)
 Zákon č. 89/2012 SB., Nový občanský zákoník řeší tuto situaci v § 3080, bod
č. 72, 103 a v § 3043 odst. 2
 bod č. 72 – zrušen zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
 bod č. 103 – zrušena Část pátá zákona č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 § 3043 odst. 2 - musejí o vydání potvrzení pro obchodní rejstřík
požádat jen ti původci, kteří vstoupili do likvidace (rozhodnutí o
likvidaci nabylo právní moci před 1. lednem 2014) před nabytím
účinnosti nového občanského zákoníku, tedy do 31. prosince 2013.
o Těmito změnami byly archivy v podstatě vyloučeny z větší kontroly a možnosti
působit zejména na likvidátory a insolvenční správce ohledně výběru archiválií a
jejich následného předání do příslušných archivů a tím pádem byla omezena
možnost záchrany archivního materiálu vznikajícího z činnosti soukromoprávních
původců – průmyslových podniků apod.
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z praxe a potřeb
archivů. Jednotlivé
instituty budou
probírány v diskuzi a
následně její závěry
využity s maximálním
přihlédnutím k
potřebám archivů.
Akceptováno

Návrh bude řešen
v kontextu obecného
posílení postavení
archivů a možností
uplatňování
odpovědnostních
vazeb původců ke
komerčním
spisovnám (včetně
řešení přestupků a
výše s nimi spojených
sankcí).

o Toto ustanovení by bylo možné dát do § 11 a přidat k odstavci 2 písmeno a).
Potvrzení o zabezpečení dokumentů a archivu bylo i určitým atributem, kterého se likvidátoři
obávali, neboť věděli, že bez tohoto potvrzení likvidovaná společnost nebude vymazána z OR
a oni budou mít dál problémy. Díky tomuto potvrzení se našemu archivu podařilo získat
značné množství archiválií od průmyslových podniků, a to v případech, kdy likvidátoři tvrdili,
že nic nemají a nic nedohledají. Pod hrozbou nevydání tohoto potvrzení a představy, že se
budou s likvidací „otravovat“ další rok či dva, hledali a vždy našli.
Anketa k tehdy zamýšlené novele AZ, publikovaná v Pracích z dějin Akademie věd: Specializované
archivy a jejich zkušenosti se stávající archivní legislativou. Výsledky ankety provedené v květnu 2010.
In: Práce z dějin Akademie věd, 3/2011, č. 1, s. 121-130.).


Z. Vácha
Národní
technické
muzeum
Z. Vácha
Národní
technické
muzeum
Z. Vácha
Národní
technické
muzeum

Z. Vácha
Národní
technické
muzeum

Akceptováno

Tento zdroj inspirace
bude využit.

Velmi se liší zpřístupňování AP v jednotlivých archivech – někde jsou na webu (v plném znění), někde
jsou v badatelně volně dostupné, někde se předkládají pouze na vyžádání a zapsání do badatelského
listu. Patřilo by stanovit, jaký bude minimální standard pro předkládání AP, resp. s jakým minimálním
komfortem badatelé mohou počítat.
(Jak) řešit případnou autorskoprávní ochranu pomůcek sdílených dálkovým přístupem, resp. (jak) o ní
informovat? V badatelně je badatel o AP jako autorském dílu upozorněn při četbě badatelského řádu
(ale i zde může nahlížet do AP, aniž by tento řád četl), při procházení AP na webu nelze studujícího
s badatelským řádem seznámit.

Akceptováno

Postavení specializovaného archivu vůči svému zřizovateli (§ 51-52) – vzhledem k subordinaci dané
organizačním řádem té které instituce se dohled nad spisovou službou a skartací s možností požadavku
na změnu, nápravu apod. může stávat iluzí. Místo „dohledu“ nad výkonem spisové služby by patřilo
uvedení tvrdšího „kontroluje“, jenže to je právní termín s jiným významem než „dohled“. Nejspíš by ale
patřilo toto do zákona v rámci definic uvést – co je chápáno pod „dohledem“, co pod „kontrolou“.
Zaměstnavatel na „dohled“ moc nereaguje a dohled nad spisovou službou nabývá významu od přímé
zodpovědnosti za spisovou službu (což být nemá) až ke stavu, kdy archiv na chod spisové služby nemá
žádný.

Akceptováno

Bude využito při
zpracování
prováděcích předpisů
k nové právní úpravě.
Při posuzování
autorskoprávní
ochrany je potřeba
vycházet z definice
autorského díla, kdy
v řadě případů AP je
dílem úředním, které
nepožívá
autorskoprávní
ochrany.
Připomínka směřuje
k jednomu z důvodů
přistoupení k tvorbě
nové právní úpravy a
zejm. řešení její
koncepce,
efektivnosti a
účelnosti řešení
právní úpravy pro
oblast spisové služby.
Uvedená otázka bude
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Akceptováno
částečně

Z. Vácha
Národní
technické
muzeum

NTM patří mezi organizace, které rovněž zatím nepřešly k plně elektronické SSl, vinou objektivních
překážek i subjektivních dojmů.

Akceptováno

Z. Vácha
Národní
technické
muzeum

Za §§ o jiných typech archivů případně zařadit §§ věnující se jiným typům organizací, které mohou
„sbírat“ archiválie – dle metodiky MV VKI, muzea, knihovny, galerie, … s upozorněním v tomto smyslu,
že tyto instituce mohou archiválie „sbírat“ a brát do evidence, nicméně dokumenty z činnosti těchto
organizací, které jsou součásti registratury a lze je při skartačním řízení prohlásit za archiválie (resp.
poslat do skartu), patří do toho archivu, který instituci dohlíží/kontroluje chod spisové služby a
vykonává skartaci. Tím by se eliminovala možnost vytváření duplicitních archivních fondů z registratur
té které instituce. Jde bohužel částečně o vlastní zkušenost, nebo naše instituce má vedle
specializovaného archivu další archiv de facto (na který ANTM nemá žádný vliv). Zde je uložena část
muzejní registratury, týkající se chodu odboru, do kterého je toto pracoviště organizačně začleněno.

Akceptováno

Metodický návod k vedení evidence Národního archivního dědictví v muzeích, knihovnách, galeriích,
památnících, pracovištích Akademie věd České republiky a vysokých školách, podle vyhlášky č. 645, ze
dne 13. prosince 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a
o změně některých zákonů (čj. AS-862/2-2005).

Z. Vácha
Národní
technické
muzeum
Z. Vácha
Národní
technické
muzeum

Vlastní § či §§ pro ostatní typy organizací evidujících archiválie (KVI) považuji za nutné kvůli jiné právní
váze zákona a metodiky.

Vzato v potaz.

Bude OASSS ráda alespoň za přihlášení archiválií k evidenci (to byl nejspíš jeden z cílů původní
metodiky), nebo tu bude snaha standardizovat kromě evidence i např. uložení či péči o archiválie?
Pokud budou KVI zmíněny přímo v AZ, pak by bylo vhodné jim předepsat alespoň základní povinnosti,
týkající se způsobu uložení a péče o archiválie. Předpokládám, že plná pravidla, uplatňovaná vůči
archivům, použít nepůjde. U řady institucí by to byl nereálný požadavek, vedoucí nejspíš minimálně k

Akceptováno
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předmětem
podrobné diskuze.
Připomínka souvisí
s již shora uvedeným
cílem vyhodnotit
rozsah práv a
povinností
stanovených
jednotlivým
kategoriím původců.
Předkladatelé jsou
rovněž toho názoru,
že stát stanovil
koncepci, že o
archiválie pečuje
archiv, a to
v jednotném
systému. Veškeré
další ukládání
archiválií mimo archiv
jsou výjimky, které
lze připustit pouze,
pokud dodržen
princip
zpřístupňování
archiválií a další péče
o ně.

Bude diskutováno v
souvislosti s diskuzí
nad institucionální
péčí o archiválie.

Z. Vácha
Národní
technické
muzeum

Z. Vácha
Národní
technické
muzeum

zatajení dalších archivních souborů, případně k odhlašování již přihlášených.
Zpracování dokumentů vybraných jako archiválie – nevím, zda premisa, že výběrem archiválií zůstává
nedotčeno vlastnické právo původce k nim, je obecně zřejmá a uznávaná. V NTM, resp. v ANTM
vhledem k tomu, že se akvizice dějí především darem či koupí, se kromě péče o registraturu NTM
výběr (resp. výběr ve skartačním řízení) nečiní, nabývacími doklady je zde kupní (Prodávající se
zavazuje kupujícímu odevzdat výše uvedenou věc a převést na něho vlastnictví k věci. Kupující se
zavazuje za ni prodávajícímu zaplatit dohodnutou cenu) či darovací smlouva (Dárce daruje
obdarovanému výše uvedenou věc se všemi právy a povinnostmi. Obdarovaný věc přejímá do svého
vlastnictví). Ale jsou i výjimky – některé fondy (archiválie z firemního prostředí) jsou v NTM uloženy na
základě rozhodnutí SOA Praha o převzetí k trvalému uložení v ANTM. I zde ale vedení NTM dále
předpokládá, že vlastníkem je již stát skrze (A)NTM. Autorskoprávní záležitosti jsou pak ošetřovány
licenční smlouvou.

Zpřístupňování archiválií pro … dálkový přístup – mají se studované digitální kopie archiválií
analogových evidovat v badatelském listu? Pokud badatel sedí u „samoobslužného“ terminálu, skrze
který má pasivní přístup (pouze studijní, kopii lze pořídit na vyžádání) ke „všem“ digitalizovaným
archiváliím, je evidence prostudovaného materiálu obtížná. Pokud evidovat, vzniká pak disproporce
mezi studiem digitalizovaných archiválií archivu, který studium umožňuje na „terminálech“ v rámci
archivní badatelny, a archivu, který umožňuje studium dálkovým přístupem bez jakéhokoli
přihlašování.
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Vnímáme, že tato
oblast bude při
zpracování nové
právní úpravy
nejcitlivější a
nejobtížnější. Přesto
považujeme za
důležité zachovat
ústavní právo
vlastnictví, které
nemůže být dotčeno
provedením výběru
archiválií. Současně
nemůžeme stále
předstírat, že veškeré
archiválie, uložené
v archivech jsou ve
vlastnictví státu.
Současná právní
úprava v této oblasti
zjevně koncepčně
představuje
neúplnou a
neujasněnou právní
úpravu, která
nezohledňuje
technické podmínky
archivů a vývoj v této
oblasti. Je zřejmé, že
pro tuto oblast musí
být precizně
formulován postup a
stanovena všechna
související práva a
povinnosti obou

Z. Vácha
Národní
technické
muzeum

Poplatek za jednorázové udělení souhlasu s užitím kopií archiválií – zde NTM šlo zcela odlišnou cestou
než státní archivy, bez ohledu na rozklad OASSS. Zrušením inkriminované části ceníku nezanikl ze
strany NTM požadavek na platbu, naopak – bez omezení zákonem přišla „volná tvorba ceny“, takže
v ceníku jsou dnes zcela jiné částky, než byly ty, které uváděl ceník ministerský. Ze strany statutárního
orgánu NTM je zastávána koncepce, že NTM jako příspěvková organizace si na sebe musí vydělat (na
rozdíl od státního archivu jako rozpočtové, tedy 100% hrazené organizace). Výběr poplatků není
zrušením části ceníku zakázán, pouze není tímto ceníkem stanoven (povolen či omezen). NTM vybírá
poplatek za všechna zobrazení, tj. jako vlastník (správce) majetku, nikoli jako správce/vlastník
autorských práv.
Navíc u NTM platí, že je u části archiválií (resp. digitálního zobrazení archiválií, sbírkových předmětů,
knihovních jednotek či vlastní fotobanky) vykonavatelem majetkových práv u zaměstnaneckých děl
svých zaměstnanců, majících charakter autorského díla. V tom nebude jistě NTM osamoceno. Uvítal
bych opětovnou úpravu ceníku v tom smyslu, že poplatek je možno vybírat tam, kde archiv je
vykonavatelem majetkových práv k autorskému dílu, resp. kde má licenční smlouvou zajištěn výkon
autorských práv (apod.). Případně ještě lépe – poplatek vybírat tam, kde je stát skrze veřejné archivy
(jenže které – jen státní, nebo i archivy státních příspěvkových organizací, archivy škol, …) přímo
vlastníkem archiválie. Odstupňování částek bych nedělil pouze pro využití vědecké/komerční, ale přidal
bych ještě mezirubriku populárně-naučnou.
Pro představu uvádím definice jednotlivých rubrik tak, jak byly definovány pro celoinstitucionální ceník
NTM, který (ještě) nevešel v platnost:
UŽITÍ REPRODUKCÍ PRO ÚČELY PUBLIKOVANÝCH VĚDECKÝCH PRACÍ: Použití reprodukcí pro účely
vědecké a odborné (vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie, monografie, edice),
výukové (učební pomůcky a studijní texty), výstavy (jejichž katalog je uznatelný v RIV) apod.// Vědecká
práce je recenzovaná publikace se samostatným ISBN, nebo práce publikovaná v odborném periodiku, která
splňuje náležitosti vědecké práce (poznámkový aparát s citováním zdrojů, resumé, cizojazyčná anotace).
Odborným periodikem je vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako publikace v tištěné nebo
elektronické podobě a má přidělen ISSN kód. Odborným periodikem není denní tisk ani populárně naučný
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Akceptováno
částečně

zúčastněných stran
zpřístupňování
(zpracování
badatelského listu,
možnost
nezpřístupnit
archiválie, zajištění
ochrany autorských a
jiných práv).
Připomínka jednak
potvrzuje, že
archiválie má být
v péči archivu tak,
aby pro ni nemohl
být zohledňován
dvojí režim
sbírkového předmětu
a archiválie.
Současně je zřejmé,
že je nutné více
zohledňovat
kategorie archivů a
současně státních
finančních příspěvků
na péči o archiválie.
Tam, kde se jedná o
státní archivy nebo o
archivy, na jejichž
činnost přispívá stát,
musí být pro základní
služby archivu
stanoven jednotný
cenový režim, resp.
její maximální
hranice. Viz judikáty
EU. V dalších
případech je možné

Z. Vácha
Národní
technické
muzeum

Z. Vácha
Národní
technické
muzeum
Z. Vácha
Národní
technické
muzeum

časopis.
UŽITÍ REPRODUKCÍ PRO ÚČELY PUBLIKOVANÝCH POPULÁRNĚ NAUČNÝCH PRACÍ: Použití reprodukcí
pro účely populárně naučné (časopisy, publikace), výukové (učební pomůcky a studijní texty), výstavy
(bez katalogu či s katalogem neuznatelným v RIV), pro nekomerční použití na internetu (webové
aplikace, sociální sítě) apod.// Užití reprodukcí pro účely publikování populárně naučných prací, které
mají nekomerční účel a vedou k rozšiřování obecného širšího povědomí o historii a výsledcích vědy a
techniky. Takovými pracemi mohou být naučné vědeckopopulární encyklopedie, články v odborných
časopisech se zaměřením na popularizaci a propagaci, historické kulturní práce nebo výukové
materiály.
UŽITÍ REPRODUKCÍ PRO ÚČELY KOMERČNÍ: (obrazové publikace, televizní pořady, film, pohlednice,
kalendáře, propagační materiály, komerční výstavy atp.)
Jak lze nastavit hranice pro uložení povinnosti nezneužívat …?
o Portál badatelů-potížistů se specifikováním prohřešků (krade známky, publikuje bez
souhlasu archivu, přeprodává digitální kopie, využívá studium/digitální kopie pro jiné
než deklarované cíle …)?
o Varianta třikrát a dost (po třech zjištěných prohřešcích znemožnit studium
v archivu)?
o Neumožnit studium archiválií do doby vyrovnání závazku plynoucího ze zjištěného
pochybení? To by bylo možné pouze tam, kde by byl prohřešek neuzavření smlouvy a
nezaplacení poplatku v případě publikování digitální kopie. Nefungovalo by to
v případě zjištěného „obchodování“ s digitálními kopiemi archiválií … (na druhou
stranu – šíření digitálních kopií archiválií zmenšuje nutnost používání originálu …).

Specifikovat, zvětšit pravomoci specializovaných archivů vůči svým zřizovatelům ve věci
kontroly/dohledu nad spisovou službou.

Lze umožnit i nestátním veřejným archivům nahlížet do agendového informačního systému evidence
obyvatel (apod.) minimálně pro plynulejší tvorbu AP? INTERPI tento přístup nezastoupí.
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nadstandardní služby
ponechat v cenové
regulaci archivu nebo
jeho zřizovatele.
Tomuto příspěvku
předkladatelé věnují
zvláštní diskuzní část.

Řešení nabízených
situací neumožňuje
Základní listina práv a
svobod, která
garantuje svobodný
přístup k bádání a
informacím. Jinou
otázkou je správně
nastavit povinnosti
osob žádajících o
zpřístupnění
archiválií a sankce za
jejich porušení.
Tato připomínka
bude diskutována,
souvisí s otázkou role
archivu.
Tento podnět bude
posouzen v rámci
diskuze o kategorizaci
archivů, rozsahu
jejich úkolů,
veřejném zájmu na
plnění svěřených
práv a povinností a

Z. Vácha
Národní
technické
muzeum

K. Šimůnková
Národní archiv

K. Šimůnková
Národní archiv

K. Šimůnková
Národní archiv

K. Šimůnková
Národní archiv

K. Šimůnková

Problém s financemi na chod pracoviště. Zde názor statutárního orgánu NTM – státní archivy jsou
rozpočtovými organizacemi, mají plně hrazený rozpočet. NTM jako státní příspěvková organizace si na
sebe musí vydělat – vydělává muzejní sekce, knihovna, jen ten archiv ne (ve skutečnosti na sebe
nevydělá ani to vlastní muzeum, ale přísun financí zde je). Natahujete ruku pro peníze? Vydělejte si …
Protiargument, že instituci nikdo nenutil o akreditaci žádat, zde moc fungovat nebude. Nerad tuto
záležitost otevírám, ale nebylo by možné zavést (ať již plošně, nebo u nestátních veřejných archivů)
nějaký roční/jednorázový poplatek daný ceníkem (podobně knihovny, galerie …) v rozumné výši? Cíl –
badatelé si mohou uvědomit hodnotu naší činnosti, zřizovatelé (nestátních archivů) získají do rozpočtu
nějaké drobné finance a hlavně přestanou mít pocit, že archivní pracoviště pouze dotují … Nápady rázu
zrušit akreditaci apod. mě jako člověka, který se po povodních 2002 podílel na vzkříšení pracoviště, na
akreditaci, stavbě nového depozitáře, GI, rekonstrukci několika set fondů a sbírek apod. dost mrzí.
Celkově musím říci, že mne materiál velmi zklamal, očekávala jsem od něj více. V úvodu je třeba
konstatovat, že je materiál nestejnorodě strukturován a nešťastně členěn v jednotlivých kapitolách,
někde jsou použity pro dílčí členění body, někde číselné řady. Obecně je tím ztížena jak orientace
v textu, tak citace.
V zásadě hlavní připomínkou je, že z předložených tezí vyplývá zejména neznalost nebo špatná
interpretace zákona stávajícího, takže se tezemi řeší problémy, které ovšem neexistují (srv. např. str. 5
poslední věta v definici archiválie – archivář dnes může vybírat archiválie z dokumentů i mimo
minimum stanovené zákonem; str. 8 „povinnost převádět … analogové vstupy do digitální podoby“ (a
obdobné tvrzení na str. 7 šestá odrážka, poslední věta) neobstojí ve srovnání s vyhláškou č. 259/2012
Sb., ust. § 6 – nejde o povinnost, ale možnost atd.).
Některé návrhy by přinesly mimořádnou komplikaci archivní práce – např. zařazení archiválií pod režim
zákona o účetnictví jako majetku státního, některé jsou naopak přímo protiústavní „Dokument
vybraný u „státního“ původce je jednoznačně státním majetkem“ (str. 10), „pro kategorie původců,
jejichž činnost je hrazena z veřejných rozpočtů, přejde okamžikem provedení výběru dokumentu jako
archiválie vlastnictví k němu na stát“ (str. 5 zcela dole) – fakticky by mohlo jít u některých dokumentů
a s nimi souvisejících autorských a jiných práv o novodobé „znárodnění“.
Teze dále velmi těžkopádně zápolí s provenienčním principem (např. ho zřejmě nechtíc ruší – str. 7
třetí bod, pátý bod) a strana 5 – definice původce a audiovizuální díla (neznalost právní úpravy
související s autorským právem, starší právní úpravou včetně Benešových dekretů, které se tématu
týkají).
Materiál také nevnímá nuanci mezi vlastnictvím státu jako České republiky a vlastnictvím územně
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s tím související míře
podpory státu
(včetně např.
přístupu do ZR).
Viz shora.

Vzato v potaz.

Připomínka
nesměřuje k tvorbě
nové právní úpravy,
ale ke kritice tezí,
které měly vyvolat
konstruktivní diskuzi.
Viz dále.

Viz dále.

Nepochopení textu.

Národní archiv
K. Šimůnková
Národní archiv
K. Šimůnková
Národní archiv

I. Činovec

samosprávných celků, zejména obcí.
Rozpačitě také vyznívá snaha řešit/neřešit bezpečnostní archivy (str. 13), případně Archiv
bezpečnostních složek (str. 13), přičemž je zřejmé, že žádný z autorů tezí nemá s uvedeným typem
archivů žádnou osobní zkušenost a nechápe jejich účel.
Jako vedoucí oddělení státní správy 1945 – 1992 Národního archivu také zásadně nesouhlasím s tezí,
kdy by měly být evidovány jen zpracované archiválie (str. 6 nahoře). Jen v našem oddělení máme cca
50 km archiválií a 75% tvoří archivní fondy nezpracované (často bez jakýchkoliv předávacích seznamů),
které přesto v rámci možností zpřístupňujeme a postupně zpracováváme. Zpracování takto rozsáhlého
celku převzatého většinou narychlo z rušených a stěhujících se institucí počátkem 90. let minulého
století potrvá celá desetiletí, přesto to nijak neumenšuje význam a informační hodnotu těchto
archiválií. Zpětná náprava stavu jinak než vlastními silami archivu a jakákoliv změna statutu archiválie
na dokument v tomto případě již není účelná ani možná.
Říká se, že archivy jsou paměti úřadů, ale do historie, myslím si, patří také hospodářské dějiny, tj.
dějiny podniků. Nechci, aby můj příspěvek vypadal nějak moc vztahovačně, ale domnívám se, že
zrušení vyhlášek 117 a 118 z roku 1974 bylo jedním z největších „zločinů“ na poli archivnictví a spisové
služby. Je mi jasné, že se změnou společensko ekonomické formace v naší republice, se vznikem
soukromého vlastnictví, muselo dojít i v této oblasti k podstatným změnám, ale domnívám se, že celá
věc se dala řešit s daleko větším ohledem.
Již více než deset let působím jako osoba samostatně výdělečně činná v této oblasti.
Konkrétně to znamená, že se starám o spisovny podniků. A nevěřili byste, jaký managementy podniků,
často s VŠ vzděláním, mají postoj k písemnému materiálu vůbec.
Výroční zprávy jako tisk zůstávají, i v mnoha exemplářích, ale - jen namátkou - například
zápisy z jednání statutárních a dozorčích orgánů podle nich ztrácejí svůj význam konáním dalšího
jednání, protože úkoly dané předchozím jednáním jsou splněné. Např. záznamy o auditu, propagační
katalogy výrobků nemají vůbec stálou cenu atd. atd.
Vím, že tyto a další podobné dokumenty jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona č. 499/2004 Sb.,
v platném znění (250/2014 Sb.), kde je uvedeno, že podniky jsou povinny je uchovávat a umožnit z nich
výběr archiválií (kdy?), ovšem o nějaké kontrole nejsem tak zcela přesvědčen.
Nevím, jestli by se tato záležitost dala řešit vůči podnikům – i s přihlédnutím k soukromému
vlastnictví - nějak „přísněji“. Opravdu se domnívám, že v této oblasti nám uniká spousta dost
významného materiálu. Možná, že by stálo za to, aby archivy byly oprávněny přebírat tyto materiály i
z ještě existujících podniků.
Je mi ale jasné, že tady to naráží např. na prostorové problémy archivů. Např. i stavební
projekty na Státní oblastní archiv v Praze na Chodovci byly hotovy v době, kdy ještě rušení
podnikových archivů nebylo vůbec myslitelné.
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Vzato v potaz.

Bude řešeno
v diskuzi.
Připomínka nejde
proti uvedené tezi.
Bude dále
diskutováno.

Připomínka zapadá
do kontextu námětů
pro posouzení
kategorizace původců
a stanovení
strukturovaného
rozsahu práv a
povinností podle
jejich povahy (musí
být stanoven klíč pro
otevření
systematizaci
struktury původců ve
vztahu k jim
zpracovávaným
dokumentům).
Samozřejmě tato
problematika
mimořádně silně
naráží na limitované
možnosti státu
zasahovat do
soukromoprávních
vztahů, resp.

J. Dufka

Posílám svůj dílčí členský komentář k návrhu okruhů pro nový archivní zákon. Překvapily mě zejména
otevřeně negativní postoje k možnosti komerčního užití digitalizátů archiválií formulované v bodě 3.8
Ochrana obsahu archiválií z pohledu zpřístupňování archiválií a vlastně také předcházejícím bod 6,
který implikuje rozlišování badatelského a nebadatelského užití archiválií.
Badatelské a nebadatelské užití totiž podle mého nelze spolehlivě definovat a není ani toho, kdo by byl
kompetentní případný spor rozhodnout. Tyto formulace proto navrhuji v novém textu nahradit
termínem veřejné užití, které může být vedle praktické potřeby motivováno třeba jen snahou
nezávazně si archiválie prohlédnout, třeba jen pro zábavu a vlastní potěšení. Jediným omezením by
měla být ochrana jejich fyzického stavu a kapacitní možnosti archivu překládat neúměrně velké
množství archiválií bez předchozí domluvy.
Závažnější problém představuje snaha o "ochranu užívání digitálních kopií." Spíše než o ochraně
navrhuji formulovat snahu o jednotná a srozumitelná pravidla užívání digitalizátů, nejlépe formou
obecně rozšířených licencí pro zpřístupňování dokumentů. U starších archiválií, kde nehrozí konflikt s
jinými předpisy (např. na ochranu osobních údajů), se jako optimální rozsah ochrany navrhuji CC BYSA, tj. povinnou atribuci dané archiválie a zachování licence. Užití pro komerční účely by mělo zůstat
volné. Důvodů je celá řada.
 Volná dostupnost dokumentů vytvořených veřejných sektorem je evropskými
směrnicemi chápána nejen jako reakce na společenský zájem, ale také jako prostředek k
povzbuzení ekonomického rozvoje (Directive 2013/37/EU http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:EN:PDF a jí
předcházející Směrnice 2003/98/EC http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:345:0090:0096:en:PDF). Komerční
využití takto zpřístupněných zdrojů znamená významný impulz pro ekonomiku a je stejně
společensky prospěšný, jako volné zpřístupnění nekomerčního rázu. Přehledné vysvětlení
důležitosti volného zpřístupnění přehledně shrnuje tato
prezentace: http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=91486ead-c3aa-4819-8de7514251af8a83. Explicitně jsou v těchto dokumentech zmiňovány archivy, knihovny a muzea,
které by měly kulturní dědictví takovým způsobem zpřístupňovat.
 Pro data agregovaná do Europeany, kam výhledově bude přispívat i řada archivů (zvláště
pokud získají podporu z evropských peněz) je používána licence CC BY-SA 3.0
(http://www.europeana.eu/portal/rights/terms-for-user-contributions.html, tj. uveď atribuci
- zachovej licenci. I u jiných poskytovatelů dotací je často veřejná podpora spojena s
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Akceptováno

soukromého
vlastnictví.
Je zřejmé, že zejména
pro digitalizaci
archiválií a podmínky
jejich zpřístupňování
nelze striktně dodržet
meze stanovené pro
další užívání takto
získaných archiválií.
Zákon by měl udržet
ochranu archiválií
v archivu a příp.
umožnit nastavení
komunikace archivu a
badatele, nikoli však
vytvářet zakazující
prostředí pro formy
dalšího využití
archiválií (s plnou
odpovědností
badatele za všechny
související
skutečnosti
vyvolávající různé
užití archiválie).

SOA v Praze

požadavkem na volné zpřístupnění. Je pravděpodobné, že archivy budou digitalizovat
především z projektových, nikoliv institucionálních peněz.
 Inventarizace, správa, digitalizace i zpřístupnění archiválií byly financovány z veřejných peněz,
tedy daní občanů, a veřejnost by měla mít k výsledkům přístup. V důsledku je totiž jejich
vlastníkem právě ona.
 Poplatek je na místě tam, kde veřejnost dostane nadstandardní službu s vysokými nároky na
čas pracovníků (vytváření papírových nebo nových digitálních kopií, nákup a zasílání CD).
Volné zpřístupnění dříve digitalizovaných archiválií mezi tyto případy nepatří.
 Při použití licence CC BY-SA (povinná atribuce + zachování licence) je možné očekávat
rozšíření digitalizátů ve webovém prostředí. Významně tak bude podpořen obraz českých
archivů jako otevřených institucí a to nejen v českém prostředí.
 Odpadne agenda licenčních smluv, získaný čas bude možné využít k jiné práci.
 Vygenerování odkazu pro stažení není nijak náročné. Pokud dáme zpřístupnění prioritu,
nebude obtížné vytvořit nástroj, s jehož pomocí by si díla mohli stahovat sami uživatelé.
 Komerční užití nelze uspokojivě definovat (např. z vydané odborné publikace má komerční
nakladatelství také zisk)
 Například knihovny jako obdobné instituce tímto směrem už dávno vykročily, včetně těch
velkých zahraničních (zejm. v Německu, ale také v Británii, USA ...).
Co se týče samotného obsahu tezí, zde nejen za svoji osobu, nýbrž i jménem některých dalších
archivářů prezentuji dosti zásadní nesouhlas v mnohých bodech tezí.

V rámci prvních debat jsme dospěli k názoru, že text tezí je natolik nahrubo připraveným materiálem s
tolika spornými a problematickými body, nerealizovatelnými představami, mnohdy s dosti
nebezpečnými potenciálními důsledky pro archivní praxi, že spíše než opřipomínkování předložených
tezí bude vhodnější připravit text tezí zcela nový, který by mohl sloužit jako paralelní text ke stávajícím
tezím a který by se k nim potažmo vyjadřoval.
Dle prvních debat se nám vynořuje záměr vytvořit menší pracovní skupinu, která by vypracovala nový
text tezí archivního zákona. Dle mého názoru by měli být do pracovní skupiny pozváni minimálně
reprezentanti NA a všech oblastních archivů (možná i jiných typů archivů) Forma a detailnost textu by
byla ještě předmětem diskuzí. Nesporně by však měla postihovat základní strukturu či kostru
budoucího zákona a dotýkat se přitom základních témat a problémů, které by měly být budoucí novou
podobou zákona nově řešeny a upravovány. Měly by sloužit za základ diskuzí, které by se měly
následně rozpoutat v široké archivní obci. Teprve v dalším sledu by mělo následovat vypracovávání
dalších podkladů pro přípravu věcného záměru zákona.
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Nikomu není
bráněno, aby takto
postupoval. Naopak
čím košatější bude
diskuze, tím může být
kvalitnější výstup pro
účely nové právní
úpravy.

SOA v Praze
SOA v Praze

SOA v Praze

SOA v Praze
SOA v Praze
SOA v Praze

SOA v Praze

Teze se vymezují proti stávajícím nebo zdánlivým nedostatkům současného zákona, ale netvoří
ucelenou konstrukci pro zákon nový!
Teze nechtíc a nevědomky zrušily provenienční princip u některých soukromoprávních původců (str. 7,
třetí bod odspodu a třetí odshora; str. 5 definice původce). Provenienční princip je vůbec v principu
dosti výrazně napadán. Při vědomí, že jeho význam a podstata se bude během budoucího vývoje
archivnictví jistě proměňovat, je třeba zde postupovat velmi obezřetně a zvažovat důsledky, jaké to
bude mít archivní praxi.

Vzato v potaz.

V některých pasážích se autoři mýlí v interpretaci stávajícího zákona a snaží se řešit neexistující
problém - např. str. 5 - definice archiválie a možnost/nemožnost výběru z S, str. 8 nahoře - prý
"povinnost převádět ve spisové službě v elektronické podobě analogové vstupy do digitální podoby" nepravdivé srv. s vyhláškou, atd.
Problematičnost definic pojmů.
Teze nesprávně chápou členění mezi státní správou a územní samosprávou.
Teze nedomyšleně zařazují archiválie do režimu účetního zákona (což by přineslo obrovské a
nedohlédnutelné problémy).

Vzato v potaz.

Teze se amatérsky formou "znárodnění" snaží vypořádat s autorskými a majetkovými právy, přičemž
nastíněná představa je v rozporu s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami (str. 10 cca
uprostřed, druhý odst. 1 bod 1).
Nastavení režimu "archiválie" až po archivním zpracování včetně perfektní pomůcky jde proti
současnému evropskému trendu a je právně neupravitelný (mj. archiv by se z definice neměl starat o
dokumenty).
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Předkladatelé
považují
provenienční princip
stále za vůdčí. Jedná
se o nepochopení
textu.

Vzato v potaz.
Vzato v potaz.
Teze jsou návrhem
k diskuzi, nikoli
závazným dogmatem.
Teze navrhují postup
maximálně chránící
dlouhodobé uchování
dokumentů „s právní
hodnotou archiválie“,
tedy požívající
zvýšené ochrany. Za
tím účelem je
navrženo
bezodkladné
zpracování vybraných
dokumentů a jejich
zavedení do NAD a
s tím související
zpřístupnění o nich.
Nezpracovanost
masy dokumentů
včetně archiválií
uložených v péči

archivů ohrožuje
samy tyto dokumenty
a minimalizuje míru
přístupných
informací o nich. Jde
o reakci na stávající
stav.
SOA v Praze
D. Doležal
SOA v Praze

D. Doležal
SOA v Praze

D. Doležal
SOA v Praze
D. Doležal
SOA v Praze

Obecně se teze vyznačují zřejmou odtržeností od archivní praxe. Bylo by pak možné pokračovat
rozsáhle dál.
Archivní zákon by měl vycházet z reálných možností společnosti péče o archiválie a dokumenty, a jen
mírně predikovat budoucí vývoj. Nikoli stavět vzdušné zámky a Potěmkinovy vesnice, které jsou pak
v praxi nenaplnitelné. Projevuje se to jak v oblasti péče o archiválií, kdy např. jednotlivé státní archivy
nesplňují technické podmínky akreditace archivů, kladené na nestátní subjekty, a především v oblasti
předarchivní péče, spisové služby aj. zejména ve vztahu k elektronické spisové službě a uchovávání
elektronických dokumentů vybraných za archiválie. Zákonem nelze nařídit něco, na co reálně nejsou
(a ani z dlouhodobé perspektivy nebudou) finanční prostředky a co dopředu traumatizuje
archivnictví jako celek.
Asi bude dobré revidovat některé povinnosti původců, zejména soukromé sféry. Je třeba si
zodpovědět otázku, nakolik má stát (tj. společnost) právo vstupovat do privátního světa v oblasti
vzniku a oběhu dokumentů a jejich uchování. Domnívám se, že je lepší stanovit spíše malé penzum
jasných povinností, a ty tvrdě vyžadovat, a zbytek ponechat osudu.
Obecně by měla být věnována maximální péče kolizím mezi jednotlivými zákony a následně ukládané
povinnosti buď implementovat do archivního zákona, nebo je řešit odkazem na příslušný jiný zákon.
Naopak v oblasti péče o již vybrané a evidované archiválie je třeba minimálně trvat na stávajícím
státním dohledu, popřípadě v některých případech podmínky dohledu posílit, např. v oblasti využívání
archiválií. Mám na mysli případ dlouhodobého a neodůvodněného uzavření fondů k badatelským
účelům u Lobkowiczů a jiných soukromých vlastníků.
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Vzato v potaz.
Vzato v potaz.

Akceptováno

Viz výše.

Akceptováno

Obecná zásada
legislativní činnosti.
K tomu rovněž výše.
Jde o průřezový
požadavek, o němž
není pochyb.
Dokonce souvisí se
základním
předpokladem pro
plnění úkolů
oblastních archivů
(umožnění výběru
archiválií za
předvídaných
podmínek).

Akceptováno

D. Doležal
SOA v Praze

Je třeba upravit veškerá ustanovení zákona tak, aby zodpovědnost za jakékoliv využívání archiválií nesl
badatel či autor publikačního počinu, nikoliv archiv či archivář.

D. Doležal
SOA v Praze

Tři myšlenky, které považuji za klíčové:
a. Přenesení (alespoň části) zodpovědnosti za práva třetích stran na toho, kdo je
zneužije, tedy na badatele.
b. Stanovit jasná pravidla, například pomocí jednoznačných lhůt (typu „100 let od
vzniku“, 50 let od posledního záznamu) pro zpřístupňování a zveřejňování archiválií
různých typů, obsahující osobní údaje.
c.

Nepřipustit přenesení výkonu státní správy mimo státní archivy.
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Akceptováno

Praxe prokázala, že
tato cesta dnes
formou prohlášení
badatele je vhodná a
účinná.
Přenesení
odpovědnosti viz
výše.
K jednoznačným
lhůtám je zřejmé, že
bude nutné vyvolat
diskuzi, a to za
přítomnosti ÚOOÚ.
S principem však
souhlasíme. K výkonu
státní moci – pokud
už se toto přenesení
umožnilo (viz
městské archivy),
bude mimořádně
obtížné nastolit nový
počáteční stav
svazujících výkon
státní správy pouze
se státními archivy.
Pokud se tedy stav
přenesení výkonu
působnosti umožnil,
je třeba
prodiskutovat právní,
ale především věcné
dopady případné
změn takové
koncepce a efektivity
jejích výstupů. Je stát
připraven převzít
veškerou

D. Doležal
SOA v Praze

Jsem jednoznačně pro dva vzájemně provázané zákony, zejména s ohledem na časté legislativní úpravy
části o spisové službě.

D. Doležal
SOA v Praze

Spíše než posílit postavení původce by se měla posílit role původce v životním cyklu dokumentu.
Postavení zakládá právo, ale my chceme především zvýšit zodpovědnost.

Akceptováno

D. Doležal
SOA v Praze

Archivnictví využívá i další vědní obory. Mezi ně patří informatika.

Akceptováno

D. Doležal
SOA v Praze

K získání přístupu archivů k veřejným prostředkům na výzkum a vývoj:
Zde upozorňuji na existenci pojmu „výzkumná organizace“ ve smyslu dokumentů Rady vlády pro vědu
výzkum a inovace. Ta statut uděluje a není na něj právní nárok. Zato se jedná o významnou podmínku
pro ucházení se o veřejné finance. Možná by bylo nutné řešit novelou příslušného zákona.

Akceptováno
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předarchivní a
archivní péči od
městských archivů?
Tato otázka zůstává
záměrně otevřena až
do doby, než bude
zřejmá úprava
konkrétních právních
vztahů.
Připomínka se
shoduje s názorem
předkladatelů a je
v úmyslu takovou
úpravu provést.
Je zřejmé, že výčet
souvisejících vědních
oborů nemůže být
nikdy úplný, a proto
předpokládáme
jenom příkladný
výčet.
Jak již navrhovatel
uvedl, že právní řád
je soubor
provázaných právních
předpisů, je zřejmé,
že příprava nové
právní úpravy vyvolá
potřebu přípravy
změnového zákona,
který bude zasahovat
do dalších právních
předpisů tak, aby byly
vytvořeny
požadované právní
vazby (komplexní

D. Doležal
SOA v Praze

Je nutné zákonem rozhodnout a stanovit, zda dokumenty, které mají vnější znaky archiválií, jsou
archiválií jaksi z podstaty věci, i když dosud v evidenci nejsou. To by mělo zásadní vliv např. při
obchodování s takovýmito „archiváliemi“. Pokud ano, existuje mj. předkupní právo a povinnost je
nabízet archivům. Zatím tomu tak není.

D. Doležal
SOA v Praze

K definici dokumentu:
Nesouhlasím, neboť elektronický dokument je na nosiči nezávislý a přesto není jeho replikace
bezeztrátová.

Neakceptováno

D. Doležal
SOA v Praze

K tezi, aby archiválie náležely archivům a sbírkové předměty muzeím a galeriím:
Pokud by se to mělo realizovat, je principiálně je nutný společný postup s ministerstvem kultury a
alespoň u státních archivů a státních muzeí a galerií dojednat doložku o vymahatelnosti takovéhoto
ustanovení. Jinak je to jen zbožné přání.
K tezi o původcích, jejichž činnost je hrazena z veřejných rozpočtů, aby se jejich vybrané dokumenty
staly vlastnictvím státu:
Velmi dobrá myšlenka!
K předarchivnímu zpracování:
Velmi smělé! Doporučuji inspirovat se francouzským či polským systémem, kdy státní úřady předávají
do archivu již zpracované archiválie včetně pomůcek!
K okruhu původců a jimi vytvářených dokumentů:
Na druhou stranu přílišné členěné povede ke zmatkům. Obecně je vždy lepší mít jednu podmínku pro

Akceptováno

D. Doležal
SOA v Praze
D. Doležal
SOA v Praze
D. Doležal
SOA v Praze
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podmínky efektivního
fungování nové
právní úpravy).
Podmínky musí být
nastaveny tak, aby
právní úprava byla
jednoznačná a
předvídatelná. A
neumožňovala
nahodilé činnosti.
Jestliže se „vznikem“
archiválie je spojen
její výběr, pak lze
zpřísnění podmínek
realizovat jenom
v rámci tohoto
výběru. „Vznik“
archiválie ex lege
proto bude těžko
prosaditelný.
Jedná se o nastavení
technických
podmínek a jejich
vývoj.
Plně se ztotožňujeme
a tento postup
zajistíme.

Vzato v potaz.

Vzato v potaz.

Opět odkazujeme na
závěr realizované

všechny než několik variant pro různé původce.

D. Doležal
SOA v Praze

D. Doležal
SOA v Praze

D. Doležal
SOA v Praze

D. Doležal
SOA v Praze

D. Doležal
SOA v Praze
D. Doležal
SOA v Praze
D. Doležal
SOA v Praze

D. Doležal

diskuze a
samozřejmě na míru
podrobnosti, s níž
bude závěr zpracován
do normativního
textu.
Jde o jednoznačný
požadavek praxe.

K omezení míry elektronizace spisové služby:
Zlatá slova, tesat do kamene. Dodávám, že praxe ukázala, že pro naprostou většinu původců je zcela
dostačující pouhá elektronická evidence dokumentů umožňující obsluhu elektronických komunikačních
kanálů, nikoli plná elektronická spisová služba.
K revizi povinnosti původce převádět ve spisové službě v elektronické podobě analogové vstupy do
digitální podoby:
Rovněž zásadní souhlas.
K outsourcingu spisové služby:
Zde nesouhlasím. Je jen zodpovědností původce, jak se s problémem vypořádá, pokud to udělá špatně,
má být potrestán, nikoliv dopředu vyloučeny různé možnosti. Stačí dostatečně silné sankce, čas od
času využité.
K úpravě skartačního návrhu (s popisem veškerých práv, popřípadě specifik spojených s obsahem
dokumentu):
Hezké, ale těžko realizovatelné, to říkám se znalostí původců, zejména z veřejné správy. Dovedu si to
představit jen u velkých a zejména státních původců.
K úpravě výběru archiválií vykonávanému v elektronické podobě:
Zatím neproběhla jediné elektronické skartační řízení. Bude nutné vyhodnotit první zkušenosti.

Akceptováno

K tezi, že výběrem archiválií zůstává nedotčeno vlastnické právo původce:
To si nejsem jist, je to zásah do soukromoprávní oblasti, který se smí dít jen za určitých podmínek.
Vlastnické právo je výběrem za archiválii omezeno, tudíž dotčeno.
K evidenci archiválií (včetně údajů, které umožní zajistit ochranu vlastnických, autorských a dalších
práv a ochranu archivů před pochybením):
Bude nutné přenést tíži porušení těchto práv na toho, kdo je poruší, nikoli k tíži toho, kdo archiválie
uchovává. Toto považuji za jednu klíčových změn nového zákona.

Neakceptováno

K vlastnictví archiválií:

Akceptováno
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Akceptováno

Akceptováno

Viz výše (v podstatě
reflektuje stav praxe
a nemá cenu před
ním zavírat oči).
Trváme na zpřísnění
podmínek jeho
realizace.
Za pokus stojí tuto
věc diskutovat a
prověřit zkušenosti
praxe.
Vyčkáme průběhu
prvních zkušeností a
následné diskuze.
Teze je uvedena již
v důvodové zprávě
z r. 2004.
Souhlasíme
s principem, musí
však být upraveny
podrobnosti
takového režimu
zpřístupňování
archiválií.
Souhlasíme

SOA v Praze

Vlastnictví dokumentů musí být vyřešeno zákonem i zpětně, tedy buď prohlášením „co je v archivech a
nemá v tuto chvíli prokazatelného vlastníka, je státu“, anebo ponechat lhůtu 3-5 let pro přihlášení se k
vlastnictví, podobně jako tomu bylo např. u církevních restitucí, ale musí se to udělat jednou provždy,
jinak v tom budou pořád zmatky.

D. Doležal
SOA v Praze

K neexistenci evidence archiválií jako majetku podle zákona o účetnictví:
Toto ustanovení (výjimka ze zákona o účetnictví) se bezpodmínečně musí zachovat, a vztáhnout a
priori na všechny archiválie!

D. Doležal
SOA v Praze

K vlastníku (držiteli) archiválie, který zapomíná na své povinnosti:
Navrhuji zavést institut zestátnění archiválie, obdobný, jaký navrhuje připravovaný památkový zákon.

D. Doležal
SOA v Praze

Ke kulturním památkám:
Termín kulturní památka nahradit termínem archivní památka.

D. Doležal
SOA v Praze

Ochrany práv třetích osob je třeba maximálně eliminovat, např. jednoznačným určením lhůt, odkdy je
možné archiválie zveřejnit dálkovým způsobem, např. 100 let od vzniku, v horším případě 10 let po
smrti dotčené osoby. V každém případě se musí jednat o jednoznačné určení termínu, o kterém nelze
vést žádnou diskusi. Nelze žádným způsobem chránit práva zemřelých osob! To je pak lepší archivy
zcela uzavřít.
Ke lhůtě nahlížení do archiválií:
Tady naopak doporučuji zachovat současnou praxi, která se osvědčila – 30 let obecná lhůta, ředitel
může oproti žádosti umožnit výjimku zkrácení. Prodloužení jen v případě ochrany práv žijících osob.
Na dálkové zpřístupňování by měl zákon vědomě rezignovat a ponechat jej v pravomoci jednotlivých
archivů. Tedy, zákon by měl určit, co lze dálkově zpřístupnit zbytek ponechat na jednotlivých
archivech.

D. Doležal
SOA v Praze
D. Doležal
SOA v Praze
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Neakceptováno

s navrhovaným
řešením, ale jsme si
vědomi velkých obtíží
při jeho prosazování.
Je dobré, že víme, že
řešení bude mít
podporu z odborné
veřejnosti.
Pokusíme se zjistit
zkušenosti ze
zahraničí a zohlednit
je.
Ústavně
nekonformní, i když
předkladatelé zcela
chápou důvody
předložení
připomínky.
Správná připomínka
směřující ke změně
terminologie také
v dalších právních
předpisech.
Viz výše.

Nutno podrobit
diskuzi.
Minimálně u
oblastních archivů by
měly být nastaveny
jednotné základní
podmínky výkonu

archivní péče včetně
zpřístupňování
archiválií (jistota
třetích osob na
jednotném výkonu
státní správy v této
oblasti). U ostatních
je možné přihlížet
k místním
podmínkám a
možnostem.
Přiměřenou úhradu
nákladů je však
možné požadovat a
na odpovídající
poplatky by nemělo
být rezignováno.

D. Doležal
SOA v Praze

K vybírání poplatku za jednorázové udělení souhlasu s užitím kopií archiválií:
Zde je archivnictví ve vleku obecných právních norem např. zákona o majetku ČR a podobných. Pokud
bude platit, že stát nesmí na občanech vydělávat a má požadovat úhradu jen prokazatelných nutných
nákladů, eventuálně regulační poplatky, potom je nereálné jakékoliv poplatky navíc požadovat.

D. Doležal
SOA v Praze

Kontrola na úseku archivnictví a spisové služby se stala užitečnou součástí práce archivů a nerad bych ji
omezoval, pouze v případě, že by archivy předávaly agendu ke správnímu řízení jinému úřadu (jako je
tomu na Slovensku), potom by kontrola byla zbytečná a archivy by jen zatěžovala.
Maximální sankce by měly být nejméně o řád vyšší, počet správních deliktů a přestupků rozšířen

Akceptováno

K akreditaci archivů:
Naprostý nesouhlas (sic!) s touto myšlenkou, akreditovaným archivem by měl být pouze takový, který

Neakceptováno

D. Doležal
SOA v Praze

D. Doležal
SOA v Praze
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Předkladatelé uvedli,
že k úpravě této
oblasti bude
přistoupeno se zcela
jinou koncepcí a
posílením účinků
stanovených
skutkových podstat
přestupků a
vymáhání
odpovědnosti za
porušení povinností
stanovených novou
právní úpravou.
Každá akreditace
principiálně zasahuje

není v kolizi s územní a provenienční působností stávající archivní sítě.
D. Doležal
SOA v Praze

D. Doležal
SOA v Praze

Opět nesouhlasím s rozšiřováním pravomocí archivů územně-samosprávných celků. Dokonce je to
proti současnému trendu, kdy se uvažuje o opětovném rozdělení výkonu státní správy a samosprávy i
na nejnižší úrovni. Domnívám se, že v principu nelze předat výkon státní správy třetí osobě (jakékoliv),
to bychom museli připustit i např. výkon státní správy u privátních subjektů, jak se uvažovalo
naposledy např. o soukromých věznicích apod. Všechny tyto myšlenky byly pod diskusi odmítnuty.
Hrozí i finanční dopad, např., že komunální archivy budou vyžadovat příspěvek od státu na výkon státní
správy a péči o „státní“ archiválie. Tyto peníze budou vydávány na vrub stávajícího rozpočtu archivů,
jak je tomu u již u stávajících státních příspěvků za výběr za archiválií a za péči archiválií v evidenci,
které jsou však naštěstí zatím malé.
K tezi o nejasné působnosti archivnictví:
Archivnictví je obecně v obojí působnosti, pouze výkon státní správy (tedy rozhodování podle
správního řádu, je součástí výlučně státní správy.

D. Doležal
SOA v Praze

K typové anomálii ABS:
ABS má v roce 2030 zaniknout a sloučit se s Národním archivem, čímž tato anomálie zanikne. Zůstal
bych u této myšlenky, v roce 2030 půjde o historickou záležitost bez politických konotací.

M. Trepeš
Národní archiv

K předarchivnímu zpracování:
Stěžejním argumentem se zdá být (s. 6, definice pojmů, „(před)archivní zpracování“) nedokonalost
předávacích seznamů od původců („není možné na jedné straně vybírat a zákonem chránit jedinečné
památky, na druhé straně nevidět na úroveň nízkých jednotek popisu...“, obdobně viz s. 10) – tu ale lze
podle mého názoru efektivně odstranit (zejména u větších původců a při rozsáhlých přejímkách)
trváním na propracovanějších/podrobnějších předávacích seznamech: v této souvislosti dávám k
úvaze, zda přesněji/podrobněji než dosud (v archivním zákoně, vyhlášce) nespecifikovat náležitosti
seznamů předávaných dokumentů a spisů (jejich vypracování nadále ponechat původci). Pomineme-li
funkci „správních archivů“ (k nim viz níže), propracovanost a kvalita předávacích seznamů podstatně
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do působnosti
stávajících archivů.
Viz připomínka shora.

Neakceptováno

Akceptováno

Archivnictví je
v případě městských
archivů výkonem
v přenesené
působnosti viz
stanovisko MV z r.
2016.
Nutno ponechat
vývoji, zaznívají
informace o možnosti
prodloužení
uvedeného termínu.
Ale souhlasíme, že je
věc nutno vyřešit,
protože ABS je
pomezní archiv.
Připomínka
podporuje návrh
předkladatelů.
Podrobnosti pro
normativní úpravu
budou doplněny po
ukončení diskuze
k tomuto tématu.

M. Trepeš
Národní archiv

ovlivňuje pracnost a náročnost následné tvorby archivních pomůcek.
„Návrh“ neřeší status vybraných dokumentů/spisů v období mezi skartačním řízením a vzetím do
evidence NAD, spojovaným se zpracováním archivních pomůcek; dále je zde otázka manipulačních
seznamů (prvního či druhého typu), resp. odlišného vymezení archivních pomůcek – což není v
„návrhu okruhů“ řešeno.

Akceptováno
částečně

M. Trepeš
Národní archiv

Pojetí „vzniku archiválie“, navazující na stávající úpravu, se zdá spíše věcně nevhodné a i vnitřně
rozporné s teoretickou bází „návrhu okruhů“ – ten jinak, podle mého názoru zcela adekvátně,
pracuje mj. s pojmem „životní cyklus dokumentu“, chápaný jako úsek od vzniku (vlastní dokument) či
doručení dokumentu až po jeho zničení po skartačním řízení, resp. ukončení dlouhodobého
uchovávání v archivu.

Akceptováno

M. Trepeš
Národní archiv

Současně „návrh okruhů“ rovněž zcela správně (např. na s. 4 aj.) volá po „nutnosti posílit postavení
původce a zvýšení jeho odpovědnost za dokument a jeho obsah...“) – z toho vyplývá závěr, že je

Akceptováno
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Vybrané dokumenty
nebudou zcela bez
právního režimu,
protože budou
podléhat svěření do
péče příslušného
archivu a jeho
povinnosti tyto
dokumenty zpracovat
tak, aby mohly být
zavedeny do
evidence NAD.
Pravdou je, že zákon
tuto tezi zcela
postrádá a bude
vhodné pro úplnost
úpravy ji do zákona
doplnit.
Připomínka jde
stejným směrem jako
záměr předkladatelů,
kterým je v podstatě
presumpce existence
archiválie od
okamžiku vzniku
dokumentu, která se
buď potvrdí nebo
vyvrátí ve výběru
archiválie. Uvedené
považujeme za
dominantní zásadu
pro přípravu nové
právní úpravy.
Vyjádřená podpora
svědčí o správném

účelné posílit odpovědnost původců za řádný výkon spisové služby, dohledové/dozorové možnosti
příslušných archivů nad ní (u svých původců), spolupráci s původci již během „předskartačního“
úseku životního cyklu dokumentu (pochybný výkon spisové služby velmi negativně ovlivňuje průběh
skartačního řízení a především následnou tvorbu fondu).

M. Trepeš
Národní archiv

Odpovědnost zde musí být mezi původcem a archivem sdílená, nejen pokud jde o informace o
právních aspektech předávaných dokumentů (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje atd.):
souhlasím zcela s názorem, že u archivnictví jde o „jednolitý komplex činností“ a pokládám za
nezbytné udržet proto stávající propojení právní problematiky úpravy spisové služby a „vlastního“
archivnictví: budou-li archivy odtrženy od možností (do jisté míry) moderovat výkon spisové služby
svých původců, značně to zužuje jejich následné možnosti při výběru a tvorbě fondu; z výše uvedených
důvodů mám za to, že problematiku je třeba řešit ve vzájemné souvislosti a v jednom právním
předpise.

Akceptováno

M. Trepeš
Národní archiv

S ohledem na vše výše uvedené se domnívám, že právě příprava nové právní úpravy, regulující vztahy
ve spisové službě a archivnictví, je vhodnou příležitostí stávající pojetí „zrození“ archiválie revidovat
− považuji v této souvislosti za velmi inspirativní francouzskou „teorii tří věků“ (stádií životního cyklu
dokumentu), zformulovanou Yvesem Perotinem, reflektující proměňující se roli dokumentu od
správně-administrativní po historickou.

Akceptováno

Výše uvedené pojetí také plně odpovídá filozofii předloženého „návrhu okruhů“ a nutnosti „sdílené
odpovědnosti“ mezi původcem a archivem. Jeho přijetí by mělo významné praktické dopady – posílení
důležitosti korektního výkonu spisové služby původcem, jeho spolupodíl na tvorbě archivního fondu; s
uplatněním daného principu archiválie vzniká (v „prenatální podobě“) již v rámci úřední činnosti
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záměru, který bude
rovněž podroben
diskuzi a
v normativním textu
podrobněji
rozpracován.
Připomínka vychází
z konceptu životního
cyklu dokumentu,
který sám o sobě
nezbytně vyžaduje
vztah mezi původcem
a archivem a
výkonem činností
směřujícím
k uchování
dokumentu, ať již ve
spisové službě nebo
v rámci péče o
archiválie. S tím je
spojeno udržování
informací o tomto
dokumentu a jejich
předání tomu, komu
byl dokument svěřen
k uchování (péči).
Tato připomínka je
nepochybně
předmětem budoucí
podrobné diskuze,
kde příprava
normativního textu
vytváří správnou
platformu pro
soustředěnou diskuzi,
která jinak probíhá

původce, resp. v okamžiku vzniku dokumentu, úlohou a právem archivu je korigovat toto určení v
rámci skartačního řízení. Důležitá je zde úloha spisových plánů a jejich aplikace, přičemž v novém
archivním zákoně je též nutno nově řešit postavení stávajících „správních archivů“ (k obojímu viz níže).

M. Trepeš
Národní archiv

M. Trepeš
Národní archiv

Uvedenou připomínku pokládám za zásadní, její přijetí a aplikace by si vyžádalo reformulovat definice
pojmů a promítnout ji celkově do návrhu věcného záměru zákona.
Nově je třeba upravit dozor archivů nad výkonem spisové služby. Stávající režim zákona č. 255/2012
Sb., o kontrole, nepokládám za dostatečný. Prakticky dávám ke zvážení legislativní zakotvení obnovení
povinnosti původců konzultovat před vydáním své interní spisové normy s příslušným archivem
(spisové řády a zejména spisové plány); stanovit minimální periodu provádění jejich revize (5 let? –
vyskytující se nešvar neustálého opisování dávno nezpracovávaných agend, spisové plány,
nepodchycující činnosti původce, naopak velmi rozsáhlé plány s řadou vůbec nevyužívaných hesel
apod.). Jednalo by se modifikovaně o obnovení povinnosti, kterou již někteří původci měli v režimu
vyhlášky MV ČSR č. 117/1974 Sb. (zvláště § 4). V současnosti je problémem, že řada původců je
„spících“, neplní často ani povinnost dle § 66 odst. 2 archivního zákona, tzn. zaslat spisový plán po
vydání příslušnému archivu na vědomí (ustanovení by bylo vhodné rozšířit i na spisové řády +
povinnost původce poskytnout archivu na vyžádání další interní organizační materiály /statut,
organizační řád apod./).

Důkladně je nutno zvážit otázku „správních archivů“, jež mají povinně zřizovat ústřední původci. Po
desetiletí stávající právní úpravy je zřejmé, že stávající „správní archivy“ nikterak neplní své funkce, pro
které byly zřízeny, často je prakticky nelze rozlišit od spisovny a existují obvykle pouze zcela formálně.
Tato situace je u centrálních původců zcela nežádoucí, „správní archivy“ neplní svoji funkci, zhruba
totožnou s „(před)archivním zpracováním“ – tzn. kompletace agend původce, hrubé pořádání fondů.
Problémem je, že např. do Národního archivu se od veřejnoprávních původců dostávají vybrané
dokumenty ve velmi „syrové“ podobě, fondy jsou vytvářeny přírůstkovým způsobem. Domnívám se, že
jsou zde nasnadě dvě možná řešení:
a) reformulování a konkretizace úkolů stávajících „správních archivů“, jejich organizační, prostorové i
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bez sjednocujících
prvků umožňujících
přijmout pro praxi
potřebné závěry.

Akceptováno

Akceptováno

Pokud přijmeme
koncepci životního
cyklu dokumentu,
pak normativní řešení
obsahu připomínky
bude zcela logické a
nebude vnímáno jako
zásah do práv třetích
osob. Toto řešení
navíc podporuje i
veřejný zájem na
uchování dokumentů,
kde státu by mělo být
(s podporou zákona)
umožněno ovlivňovat
podmínky uchovávání
dokumentů u
původců, což
primárně může
cestou připomínek ke
spisovým normám.
I současný zákon
nestanoví pro správní
archiv jiné úkoly, než
které plní spisovny.
Rozdíl je pouze
v jejich zřizovateli.
Proto se domníváme,
že úprava směřující
k vytvoření pravidel

personální (nezbytné kvalifikované síly a v náležitém počtu), odlišení od (centrálních) spisoven,
stanovení katalogu činností, jež budou povinny provádět;
b) zrušení stávajících „správních archivů“ u původců a přesun jejich úkolů na nově systematizovanou
součást Národního archivu (analogie s německými „Zwischenarchivs“), který by výše uvedené úkoly
zajišťoval v rámci archivu.

M. Trepeš
Národní archiv

U „velkých“ původců by bylo účelné přesněji stanovit kvalifikační požadavky na osoby, vykonávající
spisovou službu. (Archiváři nyní nejednou komunikují s lidmi zcela nepřipravenými, s minimálním
rozhledem, jež nejednou nejsou s to pochopit požadavky na ně kladené legislativou a vyžadované
archivem. Nároky na tyto osoby přitom, např. v souvislosti s elektronickými spisovými službami, dále a
kontinuálně podstatně stoupají.).
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Akceptováno

pro správně vedenou
spisovnu vyloučí
důvody
k současnému
zřizování správního
archivu Dosavadní
praxe navíc
potvrzuje, že samotní
zřizovatelé správních
archivů nepřesně
vnímají rozdíl mezi
správním archivem a
archivem. I v tomto
případě však platí, že
navrhovaná
koncepce musí být
podrobena
všeobecné diskuzi.
Uvedený požadavek
současně řeší
skutečnost, že s e
zákonem o státní
službě se zviditelnil
rozdíl mezi
požadavky na výkon
jednotlivých
odborných činností
včetně výkonu
spisové služby mezi
služebními úřady,
veřejnoprávními
úřady a dalšími
původci. K těmto
rozdílům nejenže
není důvod, ale
v podstatě zakládají
ústavní rozpor se čl. 4

M. Trepeš
Národní archiv

Redefinice pojmů, zohledňující teorii „tří věků“ a vznik archiválie již v rámci spisové služby původce
(„archiv“ – ustoupit od absolutizace procesu výběru a vzetí do evidence jakožto „vytvoření“ archiválie;
změna definičních znaků u pojmu „archiválie“ = zakomponovat roli původce a archiv jako korektivní
nástroj, „předarchivní zpracování“ + „péče o archiválie“ – dtto).

M. Trepeš
Národní archiv

„Původce“: tvrzení, že by soukromoprávní původce podle stávající právní úpravy „neměl povinnost nic
uchovávat“, resp. „mohl nabídnout libovolné množství“ není přesné, viz příloha č. 1 a 2 archivního
zákona, stanovující okruhy dokumentů, jež budou vždy předloženy k výběru za archiválie – zčásti se
nepochybně týká soukromoprávních původců; problémem zde spíše je, že zákon nestanoví žádné
lhůty, ve kterých by tak soukromoprávní původce byl povinen učinit (a povinnost je tak ze strany
archivu obtížně vymahatelná) – vhodné určit periody „nabídkové povinnosti“ SP vůči archivu (např. 5
let?).
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Akceptováno
částečně

Základní listiny práv a
svobod. Pakliže
deklarujeme veřejný
zájem na jednotném
výkonu spisové
služby, je
samozřejmé, že musí
být kladeny jednotné
požadavky na osoby,
které tento výkon
garantují.
Připomínku je nutné
začlenit do diskuze
v rámci související
připomínky definice
archiválie.
V rámci úpravy
normativního textu je
nezbytné provést test
proporcionality pro
postavení
soukromoprávních
původců a jejich
povinností při
uchovávání
dokumentů. Zde
bude nutné zvážit
možnost k navrženým
lhůtám nabídkové
povinnosti, ale také
ve vztahu
k dokumentům, které
by měly být jejím
předmětem. Zejm.,
bude nutno stanovit
katalog kritérií,

M. Trepeš
Národní archiv

Principiálně souhlasím s potřebou jemnějšího rozčlenění původců, nejsem si však jist účelností
odchylného stanovování povinností pro každou podkategorii (přílišná složitost zákona); spíše by bylo
možné zvážit, zda některé „malé“, méně významné původce, produkující minimum potenciálních
archiválií, nevyjmout z povinnosti výkonu spisové služby (vše „S“ s tím, že souhrnné informace o
jejich činnosti lze nalézt u nadřízených složek – např. zřizovatelů u některých příspěvkových
organizací).

Akceptováno

M. Trepeš
Národní archiv

„Smíšení původci“ (vykazující některé rysy veřejnoprávních a některé rysy soukromoprávních) –
podchytit a jednoznačně uložit povinnosti (viz spory ohledně postavení profesních komor s povinným
členstvím, zdravotní pojišťovny atp.).

Akceptováno
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s jejichž využitím
bude provedena
normativní úprava.
Pojem původce jako
takový zůstane
zachován. Ke zvážení
v zájmu dokumentu a
podpory plnění úkolu
archivu však připadá
koncepce zřízení
centrální spisovny u
zřizovatelů
jednotlivých
původců, které by
odbřemenilo tyto
původce, umožnilo
by odborný výkon
úkolů při uchovávání
dokumentů a
archivům by vytvořilo
jistotu existence
vybíraných
dokumentů a jejich
věcného stavu včetně
existence potřebných
souvisejících
informací.
Nutnost kvalitnějšího
a přesnějšího
definování původců
je v podstatě
spouštěcí moment
pro tvorbu nového
normativního textu,
protože současná
definice původců

M. Trepeš
Národní archiv

K dokumentu odevzdanému soukromoprávním původcem orgánů veřejné správy:
Námět ve 3. bodu na s. 7 pokládám za sporný – takový dokument, byť odevzdaný veřejné správě, u ní
nemusí být vybrán jako archiválie, u „původního“ původce naopak ano.

M. Trepeš
Národní archiv

K omezení povinností tzv. malých původců:
S námětem v bodě 4. na s. 7 spíše nesouhlasím – jisté úlevy ve vedení spisové služby vůči „malým“
veřejnoprávním původcům existují již nyní, nedomnívám se, že by „neexistoval způsob předarchivní
péče pro tzv. malé původce“, resp. byl nerealizovatelný – jsou známé i pozitivní příklady např.
obecních úřadů, které své zákonné povinnosti obstojně plní.

M. Trepeš
Národní archiv

Otázka míry elektronizace spisové služby: souhlasím s úvahou do budoucna zvážit okruh původců s
povinnou ERMS; námět ohledně nákladů na digitalizaci dokumentů „S“ však nepokládám za
realizovatelný; obecný problém zde je, že s bouřlivým rozvojem e- Governmentu (zejména e-podatelny
a ISDS) se i u „malých“ původců masivně objevují elektronické dokumenty, s nimi jsou spojena různá
práva a povinnosti atd., a s tím je třeba se korektně vyrovnat (otázka konverzí); náklady na zajištění
správy elektronických dokumentů, resp. rozsah povinností ve vyhlášce obecně nepovažuji za
přemrštěný.

M. Trepeš
Národní archiv

Pokud jde o listinnou spisovou službu a otázku konverze elektronického dokumentu do listinné
podoby: povinnost vychází z faktu, že původce není schopen provést elektronické skartační řízení (bylli by, situace by hypoteticky byla jiná).
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Neakceptováno

působí problémy,
resp. znemožňuje
řadu ustanovení
precizovat podle
potřeb praxe.
Řešení tohoto
problému příčinně
souvisí se správnou
definicí původce a
jemu stanoveném
rozsahu povinností.
Připomínka souvisí se
stanovením
kvalifikačních
požadavků na vedení
spisové služby a
předefinováním
původců a jejich
rozčleněním.
Na původci by mělo
být rozhodnutí, které
dokumenty převede
do digitální podoby,
popř. kterou formou.
Nepochybně existují
analogové
dokumenty, u nichž
provedení převodu je
nehospodárné a
neúčelné.
Dopady této
připomínky primárně
působí v koncepci
státu při zavedení egovernmentu.
Principy např. zřízení

M. Trepeš
Národní archiv

Doporučuji zvážit umožnění vedení základní evidenční pomůcky (podacího deníku) v rámci listinné
spisové služby i v elektronické podobě.

M. Trepeš
Národní archiv
M. Trepeš
Národní archiv
M. Trepeš

V případě ukládání dokumentů – zejména u hybridních spisů navrhuji podrobněji ošetřit (nutnost
„spárování“ obou částí k provedení skartačního řízení).
Souhlasím s potřebou zpřesnit postup skartačního řízení, zejména pokud jde o náležitosti, podrobnost
a informační hodnotu skartačních návrhů.
Rovněž pokládám za velmi potřebné vymezit otázku uchovávání vstupů konverzí a jejich zařazování
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Akceptováno
Akceptováno
Akceptováno

datových schránek
reálně prolamují
možnosti řešení
uchovávání různých
forem dokumentů
tak, jak by to bylo
výhodné pro
spisovou službu
těchto původců (obce
I. typu – příjem
dokumentů do
datové schránky
vylučuje logické
stanovení, že
dokumenty v digitální
podobě nebudou
uchovávány). Jinou
možností je vytvoření
dostupného nástroje
pro výkon spisové
služby v elektronické
podobě pro příslušné
původce.
Pokud původce
naplní jemu uložené
zákonné povinnosti,
je plně v jeho volní
dispozici, jaké další
činnosti bude
vykonávat a jakou
formu pro ně zvolí.
Bude zohledněno
v normativní úpravě.
Bude zohledněno
v normativní úpravě.
Vyřešení této otázky

Národní archiv

do skartačního řízení (zvláště otázka masivně se rozšiřujících hybridních spisů), stejně tak konstrukce
SIP, resp. provázání zákona, vyhlášky a NSESSS.

M. Trepeš
Národní archiv

Je potřebné vyřešit poměr Národního archivu a Ministerstva vnitra ČR pokud jde o pozici MV ČR jako
druhoinstančního správního orgánu: MV ČR je původcem v předarchivní péči NA a v některých
správních řízeních (týkajících se správních deliktů MV ČR na úseku výkonu spisové služby) se tak ocitá v
dvojjediné pozici účastníka správního řízení i odvolacího správního orgánu, přičemž tento stav je v
příkrém rozporu s elementárními právními zásadami (nemo iudex in causa sua).

Akceptováno

M. Trepeš
Národní archiv

Souhlasím s námětem důkladně zvážit stávající vymezení skutkových podstat přestupků a správních
deliktů: ve stávajícím vymezení se částečně věcně překrývají, za úvahu stojí rovněž směřovat je
směrem k prevenci.

Akceptováno
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má nepochybně
význam pro
dlouhodobé
uchovávání
dokumentů, a to i
vzhledem
k definování
archiválie a rovněž
možnosti ztrát
některých
obsahových
vlastností
provedených
převodem. Diskuzi
bude podrobeno, zda
u všech dokumentů
nebo stanovených
typů dokumentů a do
jaké míry bude nutné
upravit ověřovací
doložku.
Připomínka definuje
problém, jehož
neřešení v praxi
představuje stagnaci
v řešení mnohých
otázek a dlouhodobé
nezajišťování aktivní
podpory archivům
(popř. pouze formální
podpory).
Při přípravě zákona
bude nutné 1) vyjít
z nové koncepce
odpovědnosti za
přestupky, 2) lépe

M. Trepeš
Národní archiv

Zcela souhlasím s návrhem na zvýšení sankcí za správní delikty, které jsou (zejména v případě
závažných deliktů dlouhodobého rázu, kumulace více zjištěných správních deliktů a u „velkých“,
zejména ústředních původců) zanedbatelné; za rámec k úvaze navrhuji pětinásobek stávajících
maximálních výší výměr pokut (přičemž je samozřejmé, že správní orgán bude povinen sankci v
jednotlivém případě individualizovat, jde však o možnost efektivně vynucovat plnění základních
právních povinností).

Akceptováno

M. Trepeš
Národní archiv

Celkově považuji text „návrhu okruhů“ za zdařilý, po vyhodnocení připomínek a diskuse se může stát
dobrým základem pro zpracování věcného záměru zákona, upravujícího právní vztahy na úseku
archivnictví a spisové služby.
Shodujeme se, že nový zákon není zapotřebí a stačilo by upravit stávající. Rozhodně by se neměla
otevírat Pandořina skříňka s vlastnictvím archiválií.

Vzato v potaz.

J. Edl
a M. Novotná
SOA v Plzni
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Neakceptováno

vyhodnotit stanovení
skutkových podstat
skutečným potřebám
archivnictví tak, aby
disponovalo nástroji
k vymáhání plnění
povinností ve všech
zásadních oblastech.
Má-li být dosaženo
účelu uvedeného
výše, je samozřejmě
nutno stanovit
objektivní výši sankcí
tak, aby měly
preventivní charakter
(neplnit povinnost se
nevyplatí).

Stávající zákon byl
mnohokrát
novelizován a na jeho
struktuře výrazně
podepsalo kromě
jiného to, že
jednotlivé novelizace
byly prováděny za ne
zcela ujasněného
stavu řešené věci.
Další novelizace by
existující
neprovázanosti a
nepřesnosti zřejmě
neodstranila a zákon
by mohla jenom

znepřehlednit.
J. Edl
a M. Novotná
SOA v Plzni
J. Edl
a M. Novotná
SOA v Plzni

Výběr archiválií mimo skartační řízení podle § 11 zákona – mělo by se myslet i na držitele. Tedy osoby,
které nejsou původci dokumentů, nemohou být ani jejich vlastníky a jsou ochotni dokumenty archivu
předat. Typicky osoby mající v držení dokumenty např. MNV. O držiteli (byť archiválií) se pak mluví i v
§§ 24-27.
Problematiku osobních údajů (§ 35-37 zákona) by bylo lepší přenést na badatele. Pokud by on nějaké
zveřejnil, bylo by to na "jeho triko".

J. Edl
a M. Novotná
SOA v Plzni

Opravdu musíme dávat v plen všechny osobní údaje osob, které chtějí nahlížet do archiválií
obsahujících osobní údaje viz § 37 odst. 2 zákona? Není to protizákonné?

J. Edl
a M. Novotná
SOA v Plzni

Státní okresní archivy musí zůstat vnitřní organizační jednotkou státních oblastních archivů (§ 47, odst.
6 zákona), možná by se mohlo vrátit i k ředitelům SOkA.

Z. Kuchyňka
Asociace muzeí a
galerií České
republiky, z. s.

Každé muzeum a galerie je institucí, která vede spisovou službu, tzn., že produkuje písemnosti a
vystupuje tedy jako „původce“. K tomu není třeba nic připomínat, praxe „dohledu“ archivů nad muzei
zůstane, možná dojde k dílčím upřesněním a drobným změnám.
Problémem může být výklad § 1 písm. e) zákona č. 499/2004 Sb., kdy dokumentem je „….každá
písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální,
která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena…“. Znamená to tedy, že KAŽDÁ psaná
zpráva, KAŽDÁ tištěná kniha, KAŽDÁ analogová či digitální fotografie apod., včetně takových, které
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Archiv se nikdy
nesprostí svých
povinností podle
zákona č. 101/2000
Sb., ale v případě
dalšího užití
archiválie badatelem
lze oblast ochrany
osobních údajů, popř.
oblast ochrany práva
autorského na
badatele přenést.
Je potřeba v našem
zákoně nastavit
účelné podmínky tak,
aby byla zajištěna
ochrana údajů všech
zúčastněných osob.
Nastíněný problém je
opakovaný, a proto
bude řešen jako
jedno z diskuzních
témat.

vznikly např. v rámci výzkumné činnosti (přírodovědecká fotografická či zvuková dokumentace,
archeologická kresebná a fotografická dokumentace apod.). V připomínkovaném Návrhu okruhů se to
týká definice dokumentu, kdy s výjimkou uměleckých děl jsou všechny písemné, ideografické a
obrazové skupiny definovány jako archiválie.

Z. Kuchyňka
Asociace muzeí a
galerií České
republiky, z. s.

Požadavek, aby dokumenty mající povahu archiválie byly primárně evidovány a ukládány
v archivech (s. 5), je naprosto nepřípustný, protože by to pro muzea znamenalo ztráty dlouhá léta
systematicky budovaných sbírek, např. fotografií, map, písemností a tisků. Jsme ochotni akceptovat,
že veřejnoprávní původce má povinnost ukládat vytvořené dokumenty do archivu, u
soukromoprávního původce musí záležet na jeho rozhodnutí, zda dokumenty uloží do archivu, nebo
do muzea.
Muzea fungují jako instituce, které podle zákona č. 122/2000 Sb. vytvářejí sbírky (srv. § 2 odst. 4
zákona), jejichž součástí jsou sbírkové předměty, které mohou mít povahu jak „prostého dokumentu“
(myšleno jakýkoli „popsaný papír“), tak mohou být považovány za „archiválie“ (stát se jimi).
Archiválií se podle § 2 písm. e) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, dokument/záznam (i takový,
který je dosud sbírkovým předmětem) stane tehdy, když „byl ………vybrán ve veřejném zájmu k
trvalému uchování a byl vzat do evidence archiválií ….“ .
Tímto „výběrem archiválií“ se rozumí „….posouzení hodnoty dokumentů a rozhodnutí o jejich vybrání
za archiválie a zařazení do evidence archiválií…“ (tamtéž písm. f). Tento výběr archiválií provádějí
výhradně archivy „…podle své působnosti (dále jen "příslušný archiv").“
Pro sbírkový předmět, který není archiválií, platí veškerá ustanovení zákona č. 122/2000 Sb. Je-li však
sbírkový předmět archiválií, vyznačí se § 6 odst. 2 podle zákona 122/2000 Sb. „…tato skutečnost v
centrální evidenci…“ a podle § 15 odst. 2 „… zůstává způsob jejich evidence, ochrany a nakládání s nimi
podle zvláštního právního předpisu tímto zákonem nedotčen.“ Tzn., že na tyto sbírkové předměty se
zákon č. 122/2000 Sb. nevztahuje a platí pro ně režim zákona o archivnictví.
V tom případě muzeum nebude moci zajišťovat standardizované veřejné služby podle § 10a, odst. 2,
písm. a zákona č. 122/2000 Sb., v němž je muzeu a galerii uložena povinnost:
Zpřístupnění sbírky, kterou poskytovatel spravuje, nebo vybraných sbírkových předmětů této sbírky,
popřípadě sbírkových předmětů zapůjčených z jiných tuzemských či zahraničních muzeí nebo galerií,
prostřednictvím muzejních výstav, se stanovenou návštěvní dobou v každém kalendářním roce.
Navíc je zcela pominut smysl zákona č. 122/2000 Sb., jehož hlavním cílem je ve veřejném zájmu
trvale uchovávat sbírky ve vlastnictví státu a ÚSC a navíc v jejich celistvosti. Viz § 2, odst. 1 zákona č.
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122/2000 Sb.
(1) Sbírkou muzejní povahy je sbírka, která je ve své celistvosti významná pro prehistorii, historii,
umění, literaturu, techniku, přírodní nebo společenské vědy; tvoří ji soubor sbírkových předmětů
shromážděných lidskou činností (dále jen „sbírka“). Má se za to, že sbírka je věcí hromadnou.

Z. Kuchyňka
Asociace muzeí a
galerií České
republiky, z. s.
Z. Kuchyňka
Asociace muzeí a
galerií České
republiky, z. s.

Z hlediska muzejní praxe také není možné, aby pro muzejní sbírku, v níž jsou jak „obyčejné“ písemné
dokumenty (tedy sbírkové předměty NE-archiválie), tak „archiválie“, platil dvojí režim nakládání při
využívání (např. badatelský přístup), vystavování, zápůjčkách apod. Je tedy zcela nepřípustný návrh
v části 3 předloženého dokumentu (str. 9, předposlední odstavec), podle něhož by u archiválií ve
sbírkách muzeí mělo dojít k posílení pravomocí archivů pro stanovování podmínek nakládání se
zpřístupněnou archiválií, včetně kopií, replik, reprodukcí.
Zároveň je potřeba upozornit na problém, když sbírkový předmět, který je ve správě muzea a je
současně majetkem zřizovatele (např. ÚSC), se stane „ve veřejném zájmu“ archiválií. Tím dojde
k omezení vlastnického práva, které je zaručeno ústavou. Takové omezení je možné pouze na základě
zákona a za náhradu.
Na všechny sbírkové předměty zapsané v CES by se měl vztahovat pouze zákon č. 122/2000 Sb. Jen
ve výjimečných případech by na základě návrhu archivu mohl být sbírkový předmět (dokument)
mimořádného významu prohlášen za archiválii. Proces prohlášení za archiválii by měl být obdobný
prohlašování předmětu za kulturní památku, a měl by tudíž mít formu správního řízení, při němž by
bylo nutno přihlédnout k tomu, zda nedostačuje ochrana sbírkového předmětu podle zákona č.
122/2000 Sb. v platném znění. A vlastník sbírkového předmětu by měl mít možnost opravných
prostředků. Sbírkový předmět, který by takto byl prohlášen za archiválii, by pak byl předán –
samozřejmě za náhradu – do archivu. Mělo by ale skutečně jít jen o jednotlivé sbírkové předměty
mimořádného významu!
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