VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ARCHIVU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2015

V souladu s § 62 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) předkládá Archiv Policie
republiky Ministerstvu vnitra České republiky výroční zprávu o své činnosti
2015. Zpráva bude rovněž zveřejněna na internetových stránkách Policie
republiky.

službě
České
za rok
České

Název archivu
Archiv Policie České republiky
Sídlo archivu
Svojšice u Kolína (pro ukládání neutajovaných dokumentů)
Kamýk nad Vltavou (pro ukládání utajovaných dokumentů)
Pracoviště archivu
Přípotoční 300, Praha 10
Adresa pro doručování zásilek
Policejní
prezidium
České
republiky,
pošt. přihrádka 62/A, 170 89 Praha 7

Archiv

Policie

České

republiky,

Zřizovatel archivu
Policie České republiky
Akreditace
Rozhodnutím Ministerstva vnitra č. j. MV-73394-2/AS-2010 ze dne 16. 8. 2010 byla
Archivu Policie České republiky (dále jen „archiv policie )״udělena akreditace pro
výkon působnosti bezpečnostního archivu podle § 53 zákona.

V souladu s vymezením své působnosti v rámci Policie České republiky zajišťuje
archiv policie provádění výběru archiválií v rámci celé Policie České republiky. Archiv
policie současně metodicky řídí, dohlíží a podílí se na zajišťování elektronizace výkonu
spisové služby v Policii České republiky včetně provádění kontrolní činnosti v oblasti
výkonu spisové služby a archivnictví.
V roce 2015 vyšel nový spisový řád, který zefektivnil výkon spisové služby
a skartačního řízení.

I.

Personální podmínky archivu policie

Personální údaje archiv policie v souladu s § 62 odst. 3 zákona neuvádí.
II.

Celkové množství
archivního dědictví
1.

archiválií

v základní

evidenci

Základní souhrnné informace ze základní evidence NAD

2

Národního

2. Archivní soubory podle evidenčních statusů, kopie archiválií

V archivu policie je vedeno v základní evidenci NAD 28 archivních fondů. Celkové
množství uložených archiválií a dokumentů je 2560,65 bm. V archivu policie
jsou uloženy archiválie a dokumenty vzniklé z činnosti archivu policie od roku 1990.
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III. Výběr, zpracování a využívání archiválií

Protokoly o výběru archiválií - v roce 2015 archiv policie vydal celkem 63
protokolů o provedeném skartačním řízení a povolil skartaci dokumentů v rozsahu
6917,5 (tabulka č. 1 a 2).

tabulka č. 1: ve skartačním řízení
Počet
protokolů

Množství
posouzených
dokumentů v bm

Množství
vyřazených
dokumentů v bm

Počet správních
řízení podle § 10
odst. 3

Policejní prezidium ČR

31

81,565

70,71

0

Útvary policie s celostátní
působností

13

268,003

257,133

0

Krajská ředitelství policie
(KŘP)

19

6712,798

6589,692

0

Celkem

63

7062,366

6917,535

0

Původce

tabulka č. 2: mimo skartační řízení
Počet
protokolů

Množství
posouzených
dokumentů v bm

Množství
vyřazených
dokumentů v bm

Počet správních
řízení podle § 12
odst. 4

Policejní prezidium ČR

0

0

0

0

Útvary policie s celostátní
působností

0

0

0

0

Krajská ředitelství policie
(KŘP)

0

0

0

0

Celkem

0

0

0

0

Původce

Počet zkontrolovaných protokolů podle
§ 52 písm. i) a podle § 79 odst. 2 písm. f) zákona

0

Zpracování archiválií

0
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Využívání archiválií a dokumentů
4 zápůjčky + 20 zhotovených kopií (pro vnitřní potřebu útvarů policie a příslušných
státních orgánů) a 32 odpovědí na rešeršní požadavky.

IV. Stav archiválií
Fyzický stav archivních fondů je velmi dobrý. V archivu nejsou uloženy žádné archivní
kulturní památky ani národní kulturní památky. Nebyl zjištěn případ žádného
poškození archiválií.
Monitorování klimatických podmínek v depozitářích archivu policie
Monitorování teplot i vlhkosti v depozitářích archivu policie je prováděno pravidelně.
Problémy s vyšší teplotou jsou nejčastější v letních měsících v depozitáři ve Svojšicích
u Kolína důsledkem vysokých teplot vnějšího prostředí. Nadále je řešen nákup
a montáž účinného chladícího zařízení.
tabulka č. 3: maximální naměřená teplota
Místo měření

Datum měření

Teplota v °C

Depozitář Svojšice u Kolína

17. 08. 2015

30,3

Depozitář Kamýk nad Vltavou

07. 08. 2015

24,3

tabulka č. 4: maximální naměřená vlhkost
Místo měření

V.

Datum měření

Vlhkost v %

Depozitář Svojšice u Kolína

24. 07. 2015

44

Depozitář Kamýk nad Vltavou

25. 6. 2015

50

Konzervace a restaurování

Archiv policie nemá konzervátorské ani restaurátorské pracoviště. Archiválie dosud
nevyžadovaly žádné konzervátorské ani restaurátorské zásahy.
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