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I.

ZPRÁVA O JEDNÁNÍ OHLEDNĚ BUDOVY ARCHÍVU

Archiv v uplynulém období pokračoval v jednání ohledně vyřešení
prostorových problémů Oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů
v Kobylisích. Navzdory konstruktivnímu postoji Archivu došlo dne 19.11.2009 k
zásadnímu zvratu.
A) Ministerstvo vnitra
1. Nadále pokračovala dvoustranná jednání na Ministerstvu vnitra. Dne
26.10.2009 na poradě u náměstkyně MV Ing. S. Kubíkové, dle rozhodnutí Rady
ÚSTR ze dne 23.9.2009, kromě ředitele Archivu byl přítomen i podpředseda Rady
ÚSTR Mgr. P. Benda, ředitel ÚSTR PhDr. P. Žáček, PhD. a náměstek ředitele
ÚSTR pro ekonomiku a provoz Ing. R. Schreier. Na poradě ředitel Archivu
prezentoval usnesení R ÚSTR ze dne 23. 9. 2009, dle kterého Rada vyslovila
nesouhlas s vypovězením smlouvy o výpůjčce prostor ve Střelničné ulici a
současně nepovažuje areál ve Svojšicích za zachování rovnocenných podmínek.
Na poradě bylo dohodnuté pokračování v jednání na nejvyšší úrovni. Termín
setkání bylo naplánované na 23.11.2009. Plánované setkání bylo ze strany MV
jednostranně zrušeno.
Po poradě u NMV byly ředitelem Archivu zaslány dne 2.11.2009 Ing. S.
Kubíkové rozpory zápisu z předcházejícího zápisu (17.9.2009), dle kterého by
měl Archiv sdělit termín stěhování z prostor v objektu Střelničná do areálu
Svojšice, a to tak, aby prostory v uvedeném objektu byly uvolněny do konce
letošního roku. Žádost byla akceptována.
2. Dne 19.11.2009 byla Archivu doručena Zařízením služeb pro MV
jednostranná výpověď smlouvy o výpůjčce pro objekt Střelničná, Praha-Kobylisy.
Dle výpovědi výpovědní doba v délce 1 měsíc počíná běžet prvním dnem
následujícího kalendářního měsíce po doručení, tj. do 31.12.2009. Dle přípisu
ředitele ZS MV JUDr. Milana Kocíka k podpisu výpovědi došlo „na základě
několikaměsíčních jednání a dlouhodobého plánu schváleného vedením
Ministerstva vnitra“.
3. Dne 24.11.2009 byla Archivu doručena písemná reakce NMV Ing. S. Kubíkové
k rozporování zápisu z porady ze dne 17.9.2009. V listu nabízí „pomoc státní
příspěvkové organizace ZS MV a pomoc a podporu odborných útvarů MV při
realizaci plánu, aby Archiv bezpečnostních složek a Ústav pro studium totalitních
režimů získaly sídlo odpovídající významu obou institucí.“
B) Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI)
1. Na základě informace, kterou ředitel Archivu poskytl členům Rady ÚSTR dne
23.9.2009, se obrátil dne 9.10.2009 dopisem na ředitele ÚZSI, ve kterém nastínil
konkrétní aktivity Archivu na vyřešení prostorového problému a další dočasné
dotrvání v objektu Střelničná; seznámil ředitele ÚZSI s usnesením R ÚSTR a
žádal o vstřícnost při řešení uvedeného problému.
2. Dne 9.11.2009 byla doručena Archivu odpověď ředitele ÚZSI na předcházející
dopis ředitele Archivu. V dopise Ing. I. Schwarz konstatuje: „považuji za
nesporné, že další setrvání jednoho útvaru Archivu v sídelním objektu Úřadu je
pouze dočasné. Věřím však, že se v blízké době podaří dosáhnout shody
ohledně konkrétních možností, jak tento problém řešit, a to včetně časového
rámce. Domnívám se, že poslední vývoj otevírá prostor ke konstruktivnímu a
brzkému řešení.“
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3. Dne 10.11.2009 proběhlo na půdě Archivu pracovní jednání mezi
bezpečnostním ředitelem Archivu, pověřeným ředitelem odboru EKO Archivu,
bezpečnostním ředitelem ÚZSI a správcem objektu Střelničná o upřesnění
podmínek po přijetí nového Provozního řádu i o technické zajištění uvedeného
objektu. Jednání bylo konstruktivní a věcní.
C) Vládní dislokační komise (VDK)
Dne 12.11.2009 se telefonicky obrátil tajemník VDK Mgr. Babič na ředitele
Archivu s dotazem, zda má Archiv nadále zájem o objekt Hybernská. Na to
navazujíc ředitel Archivu dne 16.11.2006 navštívil tajemníka VDK na Úřadu vlády,
kde vysvětlil stálý zájem a záměr Archivu, což bylo i interpretováno na
následujícím zasedání VDK.
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II.

STATISTIKA ÚŘEDNÍCH A BADATELSKÝCH DOTAZŮ, STATISTIKY
JEDNOTLIVÝCH BADATELEN

Nahlížení do archiválií, které jsou uloženy v Archivu bezpečnostních složek,
se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zájem o studium
archiválií vykazoval vzrůstající tendenci (viz tabulka). V uvedeném období si totiž
přicházeli prostudovat materiály ti, kteří o ně zažádali v souvislosti se zveřejněním
tzv. „databáze EZO“ na stránkách p. Stanislava Pence.

Statistika činnosti badatelen za období od 1. 9. do 20. 11. 2009
Badatelé

Badatelské
návštěvy

Předložené archivní
jednotky

253
86
61
400

553
398
147
1098

3 407
3 805
1 125
8 337

Badatelna
Siwiecova
Na Struze
Kanice u Brna
Celkem:

Archiv dále vykonává úřední činnost na základě ustanovení § 13 odstavce 1
zákona č. 181/2007 Sb., při níž poskytuje podklady zpravodajským službám a
státním orgánům. Nejvíce žádostí v tomto smyslu bylo ve sledovaném období
vyřízeno pro Národní bezpečnostní úřad a Bezpečnostní odbor Ministerstva vnitra.
Skupina evidenční zpracovala v období od 1. 9. 2009 do 20. 11. 2009 celkem 282
úředních žádostí, které zahrnovaly vypracování lustrací k 6102 osobám. Dále
zpracovala celkem 409 badatelských žádostí, které se týkaly 964 osob.
Úřední žádosti ( 1. 9. – 20. 11. 2009)

Subjekt
Ministerstvo obrany - Vojenské
zpravodajství
Ministerstvo vnitra - bezpečnostní odbor
Úřad dokumentace a vyšetřování
Úřad pro zahraniční styky a informace
Národní bezpečnostní úřad
Policie ČR + BIS
Ostatní
Celkem

Počet žádostí

Počet osob
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110

62
11
28
70
20
87
282

1159
20
344
3680
40
749
6102
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Badatelské žádosti (1. 9. – 20. 11. 2009)
Počet žádostí

Počet osob

196
157
56
409

455
355
154
964

Měsíc
Září
Říjen
Do 20. listopadu
Celkem

Skupina evidenční úřední žádosti vyřizuje v termínech, stanovených Směrnicí
ředitele ABS, upravující „Vyřizování úředních dotazů a zabezpečení pracoviště
skupiny evidenční“. Pracovníci ABS při úředních žádostech z NBÚ prvotní odpovědi
posílají do 48 hod. po doručení. Komplexní odpovědi i s přílohami vybavují do 15
kalendářních dní. Při žádostech Bezpečnostního odboru MV ČR je stanovený termín
odpovědi s přílohami do 7 kalendářních dní. U ostatních právnických subjektů se
termín vyřizování úředních žádostí vyřizuje v termínu 30 pracovních dní. I přes stálý,
enormní zájem právnických subjektů jsou tyto termíny dodrženy.
Pokud jde o badatelské žádosti, vzhledem k jejich enormnímu nárůstu od
července 2009 Archiv není schopen při současných personálních kapacitách dodržet
lhůtu třiceti dnů, odvozenou ze zákona č. 500/2004 Sb. (správního řádu).
S vyřizováním badatelských žádostí je totiž spojeno velké množství administrativních
úkonů. Na tuto skutečnost však badatele jsou po přijetí jejich žádosti upozornění.
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III.

ZPRÁVA O BUDOVÁNÍ RESTAURÁTORSKÉHO PRACOVIŠTĚ

V souvislosti se zřízením oddělení péče o fyzický stav archiválií dnem
1.6.2009 a činnostmi, které má toto oddělení do budoucna zajišťovat, vyvstala
v rámci vnitřní struktury ABS, logická potřeba vybudování restaurátorského
pracoviště na úrovni odpovídající významu, skladbě a obsahu spravovaných
archivních fondů.
Na základě tohoto požadavku bylo rozhodnuto, vybudovat patřičně vybavené
zázemí na pracovišti ABS v Braníku a personálně ho obsadit, odborně erudovanými
profesionály v oboru restaurování papíru.
Začátkem byla vytvořena a upřesněna konkrétní koncepce činnosti a rozvoje
oddělení, jakož i faktická podoba restaurátorského pracoviště.
Obsah činnosti oddělení
Oddělení péče o fyzický stav archiválií, má vzhledem k zákonem stanoveným
povinnostem, vyplývajících ze statutu ABS, za úkol široké spektrum praktické a
koncepční činnosti v oblasti pasivní i aktivní ochrany archivních fondů.
Konkrétně se jedná o provádění časově a organizačně náročných průzkumů
fyzického stavu fondů, monitoring a vyhodnocování klimatických, světelných a jiných
podmínek v rámci depozitářů, vyhodnocování situace a návrhy ohledně jejich
vybavení a zařízení, koncepční práci s fondy z hlediska jejich přímé ochrany, návrhy
forem a způsobů uložení archiválií, provádění vlastní restaurátorské a
konzervátorské práce, zajišťování odborného dohledu.
V neposlední řadě, také účast a prezentace archivu na odborných a jiných
seminářích či konferencích. Spolupráce na odpovídající úrovni s obdobnými
pracovišti v rámci ČR.
Obecná koncepce restaurátorského pracoviště ABS
Restaurátorské pracoviště bylo koncipováno v zásadě v rámci dvou funkčně
samostatných částí - pracovišť:
1. Pracoviště hromadného odkyselování s využitím technologie Neschen. To je
tvořeno pracovištěm přípravy dokumentů, kde proběhne základní třídění,
evidence, lokální fixace některých psacích látek, rizikových typů inkoustů,
razítek, atd. - případně drobné ambulantní opravy před a po neutralizačním
ošetření a vlastním provozem technologie hromadného odkyselování –
Neschen C500.
2. Vlastní restaurátorskou dílnu. Ta zahrnuje prostory pro dezinfekci a očistu
materiálů, dále tzv. „mokrý provoz“- vany pro individuální vodné ošetření
dokumentů, zařízení pro dolévání papíroviny, chemickou digestoř – pro
odkyselování vázaných archiválií postřikem a prací s chemikáliemi - laboratoř,
sklad a přípravu materiálu, restaurátorský ateliér a dílnu pro dvě osoby restaurátory.
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Významným faktorem ovlivňujícím koncepci činnosti oddělení, je zavedení
technologie hromadného odkyselování nevázaných dokumentů – Neschen C
500. Tato technologie bude v současné době jedinou fungující technologií
hromadného odkyselování v rámci celé ČR. Principem metody hromadného
odkyselování – neutralizace, technologií Neschen, je metoda založená na kapalném
procesu, který v jednom kroku slučuje tři základní postupy ošetření. Fixaci inkoustů a
razítek, vlastní neutralizaci a doklížení.
Termín zahájení zkušebního provozu hromadného odkyselování s
využitím technologie Neschen C 500 a zahájení pravidelné činnosti v rámci
restaurátorské dílny je stanoven na 15.12.2009.
Zkušenosti s jejím provozem, mohou být do budoucna podstatným zdrojem
praktických informací pro další instituce, které by se rozhodly tuto technologii na
svých pracovištích zavádět. Mimo to se předpokládá poskytnutí části volné kapacity
v rámci širší archivní sítě.
Resumé
Nově zřízené oddělení péče o fyzický stav archiválií reflektuje potřebu
adekvátní péče o spravované archivní fondy. Koncepce jeho činnosti vychází
z konkrétních požadavků v rámci ABS, ověřených standardů práce předních institucí
v rámci archivní sítě ČR, jakož i zahraničních zkušeností se zaváděním
nejmodernějších technologických zařízení.
Pracoviště je budováno na profesionální úrovni a je personálně obsazováno
adekvátně vzdělanými odborníky. Jeho činnost je strukturovaná v rámci dvou
základních linií. Jednou z nich je provoz technologie hromadného odkyselování
nevázaných dokumentů Neschen C 500, druhou pak praktické restaurování v rámci
samostatné restaurátorské dílny. Mimo to, je připraveno zajišťovat veškerou činnost
v oblasti průzkumů, monitoringu, odborného dohledu a konzultací.
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IV.

DIGITÁLNÍ ARCHIV

Počet úkonů, které je třeba provést od digitalizace archiválie po její
zpřístupnění badateli v elektronickém archivu je poměrně velký. V prvé řadě je třeba,
aby byl digitalizovaný materiál opatřen metadaty, tj. elektronickými popisnými a
identifikačními údaji, díky nimž systém vyhledá požadovaný archivní materiál.
Příslušné směrnice o struktuře elektronického archivu a o přípravě archiválií
k digitalizaci byly vydány v tomto roce. U materiálů, digitalizovaných před jejich
platností, tak musí být vypracovávání patřičných protokolů a vkládání metadat
prováděno zpětně. Od 15. 5. do 28. 7. 2009 bylo zpracováno cca 700 protokolů
svazků a cca 120 protokolů archivních jednotek spisové agendy, z nichž byla velká
část zkontrolována na oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích
spisů, popř. na oddělení archivních fondů FMV. Po 28. 7. 2009 byla průběžně
tvořena metadata k nově skenovaným archivním jednotkám. Do počátku listopadu
tak bylo zpracováno cca 30 protokolů svazkové agendy a cca 6150 protokolů
archivních jednotek spisové agendy.
Dne 18. 11. 2009 byla předána odborem digitalizace a informatiky aktuální
verzi systému, která skupině digitálního archivu poprvé umožňuje přímé nahlížení do
datového úložiště a vkládání potřebných metadat. V současné době skupina správy
digitálního archivu tento systém testuje. Teprve po provedení metadace a ověření, že
se materiál nenachází v některém z režimů, omezujících jeho zpřístupnění, může být
zpřístupněn badateli. V blízké době přibudou v elektrickém archivu, k dosud
zpřístupňovaným svazků tajných spolupracovníků, také svazky kontrarozvědného
rozpracování. Elektronický archiv funguje v testovacím provozu, při němž jsou
průběžně odstraňovány vyskytnuvší se závady a řešeny různé technické problémy.
Personální stav
Ve skupině správy digitálního archivu, působící v rámci oddělení evidenčního
a správy digitálního archivu, jsou v současné době kmenově zařazeni tři pracovníci.
Proces metadatace si bude vyžadovat maximální nasazení, proto se v současné
době řeší personální posílení skupiny. Samozřejmostí je kvalitní příprava podkladů
na jednotlivých archivních odděleních. Na přelomu roku se počítá se spuštěním
nového systému elektronického archivu na badatelnách, který badatelům přinese
mnohá zlepšení.
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V.

VĚDECKÁ ČINNOST ARCHIVU - výstavy, přednášky
A) Výstavy

Pracovníci Archivu se aktivně podíleli i tomto časovém horizontu na různých
výstavách, a to jak ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, tak
samostatně ve spolupráci s dalšími oborními institucemi.
Nejvýraznějšími akcemi tohoto druhu byly:
•
v rámci projektu „My jsme to nevzdali“ aneb „Příběhy 20. století“, pořádané ve
dnech 29. 10. – 23. 11. 2009 v ulicích Prahy. Konkrétně se jedná o dvě výstavy na
Václavském náměstí, a to „Bezpečnostní složky a listopad 1989“ (autor Mgr. Petr
Dvořáček) a „Demonstrace 1989“ (autoři Mgr. Světlana Ptáčníková a Mgr. Jiří Urban
z ÚSTR).
•
Pracovníci Archivu aktivně spolupracovali na výstavě „Pronásledování
římskokatolické církve v Československu 1948 -1960“, která se uskutečnila ve
Strahovském klášteře ve dnech 16. 10. – 8. 11. 2009. Při výstavě byly požity i
originály archivních dokumentů z provenience StB.
•
Několik oddělení Archivu bezpečnostních složek dohledávalo materiály
k výstavě „20. let od pádu totality (nejen) v Praze 3“, jejíž vernisáž se uskutečnila 17.
11. 2009 v budově žižkovské radnice.
•
Vedoucí oddělení vojsk MV Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D. vytvářel technickou
dokumentaci pro postavení repliky drátěného zátarasu z 50. let pro výstavu
v Mikulově.

B) Přednášky
Bohatá byla přednášková činnost odborných pracovníků Archivu na
vědeckých konferencích doma i v zahraničí.
Třeba vyzdvihnut aktivní podíl zaměstnanců Archivu na společném semináři
Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek
„Bezpečnostní složky a pád komunistického režimu“, který se konal 11.-12.11.2009.
•
30.9.–2.10.2009; Bratislava – ÚPN; mezinárodní konference "Pronásledová
církví v komunistických státech střední a východní Evropy".
Mgr. Pavel Kugler, jako moderátor jednoho z panelů a příspěvek: „Československá
strana lidová – funkce křesťanské strany v socialismu“
•
6.-7.10.2009; konference „20 let poté“, která se konala v Nosticově paláci Mgr.
Petr Dvořáček: „Ministerstvo vnitra, životní prostředí a pád komunistického režimu“.
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•
8.10.2009; v rámci cyklů seminářů ÚSTR „Muž č. 1 českého undergroundu 65 let života Ivana Jirouse“,
Mgr. Pavel Navrátil: Justiční perzekuce Ivana Jirouse.
•
5.11.2009; Olomouc; konference „Bílá místa“ v dějinách Československé
strany lidové
Mgr. Pavel Kugler: Československá strana lidová a rok 1968.
•
11.11.2009, Centr Bohuslava Martinů v Poličce; odborní seminář
Mgr. Pavel Ptáčník: Archivní prameny, související se zahájením trestního stíhání
účastníků festivalu v Bojanovicích v r.1976.
•
11.-12.11.2009; Praha, seminář ÚSTR-ABS „Bezpečnostní složky a pád
komunistického režimu“
- Mgr. Světlana Ptáčníková: Celostátní porada náčelníků Státní bezpečnosti
v Maxičkách,
- PhDr. Jiří Mikulka: Poslední tři dny před 17. listopadem 1989 ve světle svodek
Veřejné bezpečnosti,
- Mgr. Josef Vávra: Demonstrace v roce 1989 z pohledu Veřejné bezpečnosti,
- Ing. Mgr.Pavel Vaněk, PhD.: Poslední mrtví železné opony,
- Mgr. Anna Klápšťová: Ničení agenturně-operativních svazků na Hlavní správě
kontrarozvědky SNB,
- Mgr. Daniel Běloušek: Ničení agenturně-operativních svazků na Hlavní správě
vojenské kontrarozvědky,
- Radek Fencl: Příspěvek k organizační struktuře Zpravodajské správy GŠ ČSLA,
- Mgr. Petr Dvořáček: Struktura správy sledování SNB v roce 1989 se zřetelem na
tzv. opěrné body,
- Mgr. Anna Meclová: Několik případů sledování „vnitřního nepřítele“ v roce 198,
- Mgr. Petr Zeman: Konec ochrany stranických představitelů v roce 1989.
•
18.11.2009; Šamorín, SR; Fórum Institut; Mezinárodní vědecká konference
k listopadu 1989
PhDr. Ladislav Bukovszky: Prameny a nové pohledy na listopad ´89
Pracovníci se rovněž podíli na řadě jiných, převážně vzdělávacích akcí:
•
16.11.2009; Sbor Církve bratrské v Brně, diskusní seminář TOTALITA
Mgr. Vávra Josef: Teorie a praxe totalitního režimu
•
17. 11. 2009; Sbor Církve bratrské v Brně, diskusní seminář TOTALITA
Mgr. Radek Kučera: Major Zeman a komunistická propaganda
•
18.11.2009; Šamorín, SR; Fórum Institut; Mezinárodní vědecká konference
k listopadu 1989
PhDr. Ladislav Bukovszky: představeni publikací Pád režimu – oral history
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Archiv aktivně spolupracuje s Ústavem a podílí se při webové prezentaci
jednotlivých odborných dokumentačních projektů. Dne 9. 11. 2009 se uskutečnila
tisková konference ÚSTR, při níž bylo prezentováno personální obsazení Hlavní
správy rozvědky SNB, situační zprávy za rok 1989, dokumenty mezinárodní
spolupráce, zápisy zasedání kolegia ministerstva vnitra za rok ´89, zápisy
operativních porad FMV za rok ´89.
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VI.

INFORMACE O VYŘIZOVÁNÍ § 15 zák. č. 181/2007 Sb.

Archiv v tomto roku do 20.11. obdržel celkem 12 žádostí k ust. § 15 zákona č.
181/2007 Sb.
Orgán 1. stupně rozhodoval tak, že v jednom případě (Helmut Zilk) vyhověl
žadateli v plném rozsahu, a to na základě doporučení pracovní komise k aplikaci ust.
§ 15 zákona č. 181/2007 Sb. (dále jen „komise“) a v ostatních případech žádosti
zamítl.
Pracovní komise zasedala prozatím celkem 4 krát.
Vzhledem ke skutečnosti, že orgán 1. stupně žádosti zamítl, následně
rozhodoval orgán 2. stupně (ředitel Archivu) dle interních procesních pravidel
s odkazem na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s doporučením pracovní komise.
Orgán 2. stupně (ředitel Archivu) rozhodl v příslušných věcech tak, že v sedmi
případech žadateli vyhověl v plném rozsahu, ve třech případech byla rozhodnutí
orgánu 1. stupně vrácena orgánu 1. stupně k dalšímu řízení a v jednom případě
došlo k zpřístupnění svazku v omezeném rozsahu.
Nejbližší zasedání komise se bude konat 26.11.2009.
Aktuálně došlo ke změně ve složení komise, vzhledem k ukončení pracovního
poměru zaměstnance MV.
Žádostí badatelů týkající se ust. § 15 zákona č. 181/2007 Sb., budou dále
vyřizovány dle výše uvedeného procesního postupu v souladu s platnou právní
úpravou.
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VII.

ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

Slovensko/Bratislava - 30.9. – 2.10.2009 (Mgr. Pavel Kugler)
Obsah: Účast na konferenci „Pronásledování církví v komunistických státech střední
a východní Evropy. Na konferenci zaznělo kolem 50 příspěvků, týkajících se dané
problematiky. Dne 1.10. přednesl Mgr. Kugler referát na téma Československá strana
lidová – funkce křesťanské strany v socialismu. Druhý den moderoval panel, který byl
zaměřen na instituce státního dozoru nad církvemi.
Přínos: Účast na konferenci byl přínosný, neboť přítomní přednášející jsou většinou
odbornými pracovníky na vědeckých a vzdělávacích institucích. Mezinárodní
konference v Bratislavě skýtala ideální prostor pro výměnu zjištěných poznatků mezi
badateli z více jak 10 zemí, a to nejen z Evropy, tak i ze zámoří.

Maďarsko/Budapešť - 5.– 6.11.2009 (PhDr. Ladislav Bukovszky, Mgr. Miroslav
Urbánek, Martin Kostlán DiS)
Obsah: Účelem pracovní cesty byla návštěva Archivu v Budapešti a odborného
restaurátorského pracoviště provozu hromadného odkyselování s využitím
technologie Neschen. Návštěva archivu a jeho zázemí byla primárně zaměřena na
prohlídku nově zřízeného provozu hromadného odkyselování s využitím technologie
Neschen. Poskytla reálnou představu o možnostech zařízení, způsobu jeho obsluhy,
potřebě předchozích a následných technologických operací, jakož i částečně o
možnostech praktického využití v podmínkách ABS.
V rámci
předávání konkrétních zkušeností s dosavadním provozem této
technologie bylo možné získat zásadní praktická doporučení a poučit se o některých
ověřených postupech. V souvislosti s tímto pracovištěm bylo možné navštívit také
restaurátorské pracoviště archivu. Toto je ve své současné podobě pouhým
nejnutnějším minimem a počítá se s jeho prostorovým i personálním rozšířením
v rámci další etapy budování nového zázemí archivu. Součástí prohlídky byly i
stávající prostory depozitářů, které vyhovují obecně platným archivním a klimatickým
standardům.
Přínos: Pracovní cesta splnila požadovaný účel, ve smyslu konkretizace dalšího
postupu v procesu zavádění technologie hromadného odkyselování, v rámci
restaurátorského pracoviště, oddělení péče o fyzický stav archiválií ABS.
Slovensko/Bratislava - 18.11.2009 (PhDr. Ladislav Bukovszky)
Obsah: Účelem pracovní cesty byla účast na mezinárodní konferenci k listopadu ´89.
Konference byla organizovaná Fórum Institutem v Šamoríne a Středoevropskou
Nadací v Bratislavě. Na konferenci odeznělo 7 přednášek. Jako úvodní přednášku
měl ředitel Archivu pod názvem Prameny a nové pohledy na listopad ´89. Taktéž na
konferenci byla ředitelem Archivu představena kniha Pád režimu a Maďaři na
Slovensku (1989-1992).
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Přínos: Mezinárodní konference dala ideální prostor na prezentaci nových poznatků
z provenience Státní bezpečnosti na dané téma. Mimo jiné to umožnilo navázat
kontakty na vědecké pracovníky, kteří se zaobírají nejnovějšími dějinami Střední
Evropy.
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VIII.

INTERNÍ AKTY ARCHIVU ZA DANÉ OBDOBÍ

Pokyny:
č. 21 Zřízení komise pro výběrové řízení vypsané Archivem bezpečnostních složek
pro stavební úpravy na pracovišti Braník
č. 22 Převod nevyčerpané dovolené zaměstnanců Archivu bezpečnostních složek
z běžného roku do následujícího roku.
č. 23 Zřízení datové schránky Archivu bezpečnostních složek
č. 24 Zrušení skupin v rámci nižší organizační jednotky v odboru archivních fondů
Federálního ministerstva vnitra, operativních svazků a vyšetřovacích spisů
v oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů.
č. 25 K provedení řádné inventarizace majetku a závazků Archivu bezpečnostních
složek ke dni 31.10.2009
č. 26 Změna složení pracovní komise Archivu bezpečnostních složek pro aplikaci
ust. § 15 zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních složek a o
Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Směrnice:
ABS-1671/2009 R
ABS-1682/2009 R
ABS-1716/2009 AF
ABS-2405/2009 R
ABS-2541/2009 R
ABS-2863/2009 R

ABS-2876/2009 R

O postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle
§ 18 odst. 3 zákona a v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
Statut interního auditu.
Podpisový řád.
O komunikaci s médii a účasti na mediálních akcích.
Směrnice Ř ABS, kterou se mění Směrnice Ř ABS O postupu při
aplikaci ust. § 15 zákona č. 181/2007 Sb., Jednací řád, č.j. ABS62/2009.
Směrnice ředitele ABS, kterou se mění Směrnice ředitele ABS O
postupu při vyřizování žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
O postupu při vyřizování žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.,
O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
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