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VYHLÁ!KA

ze dne 8. !ervna 2009,

kterou se m"ní vyhlá#ka $. 645/2004 Sb., kterou se provád"jí n"která ustanovení zákona o archivnictví
a spisové slu%b" a o zm"n" n"kter!ch zákon&

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 zákona
!. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové slu"b#
a o zm#n# n#kter!ch zákon$, ve zn#ní zákona !. 190/
/2009 Sb., k provedení § 19, § 20 odst. 5, § 24 odst. 3,
§ 36 a § 40 odst. 4 zákona:

%l. I

Vyhlá&ka !. 645/2004 Sb., kterou se provád#jí n#-
která ustanovení zákona o archivnictví a spisové slu"b#
a o zm#n# n#kter!ch zákon$, se m#ní takto:

1. § 1 v!etn# nadpisu zní:

„§ 1
Zp&sob vedení základní, druhotné

a úst'ední evidence Národního archivního d"dictví

(1) Základní evidence Národního archivního d#-
dictví se vede v"dy v listinné podob#. Vedle toho m$"e
b!t vedena i prost'edky v!po!etní techniky v digitální
podob#.

(2) Druhotná evidence Národního archivního d#-
dictví je vedena v digitální podob#. Archivy, které ve-
dou druhotnou evidenci, p'evád#jí údaje ze základní
evidence Národního archivního d#dictví dodané v lis-
tinné podob# do digitální podoby.

(3) Úst'ední evidence Národního archivního d#-
dictví se vede v"dy v digitální podob#.

(4) Základní evidence se aktualizuje pr$b#"n#,
není-li dále stanoveno jinak. Druhotná evidence
a úst'ední evidence se aktualizují jednou ro!n# podle
termín$ uveden!ch v § 9.

(5) Základní evidence archiválií ulo"en!ch mimo
kulturn# v#decké instituce a archivy se aktualizuje jed-
nou ro!n# do 15. ledna následujícího kalendá'ního
roku.“.

2. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) (ádost o schválení dohody o scelení archiv-
ního fondu nebo archivní sbírky (dále jen „archivní
soubor“) nebo návrh na rozhodnutí o scelení archiv-
ního souboru a jejich umíst#ní podle § 18a odst. 2 zá-
kona adresovan! ministerstvu obsahuje pro pot'eby

aktualizace úst'ední evidence stejnopisy eviden!ních
list$ Národního archivního d#dictví (dále jen „evi-
den!ní listy“), na kter!ch jsou evidovány delimitované
archiválie, a p'esnou charakteristiku p'emis)ovan!ch
archiválií vyjád'enou v eviden!ních jednotkách a me-
trá"i; u zpracovan!ch a inventarizovan!ch archiválií je
obsa"en i soupis p'edm#tn!ch archiválií.“.

3. V § 3 odst. 1 se slova „fondu nebo archivní
sbírky (dále jen „archivní soubor“)“ nahrazují slovem
„souboru“.

4. V § 4 odst. 4 se na za!átek písmene j) vkládají
slova „u archiválií v analogové podob#“.

5. V § 8 odst. 1 se za slova „úst'ední evidence“
vkládají slova „Národního archivního d#dictví“.

6. V § 8 odst. 3 v#t# druhé se slova „lze zaslat“
nahrazují slovy „je zaslán“.

7. V § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Údaje ze základní evidence do druhotné se
p'edávají, není-li dále stanoveno jinak, v listinné nebo
digitální podob#. Údaje z druhotné evidence se p'e-
dávají do úst'ední evidence v!hradn# v digitální podo-
b#.“.

8. V § 9 odst. 3 se za slova „Národní archiv“ vklá-
dají slova „ , Archiv bezpe!nostních slo"ek“ a slova „do
konce února“ se nahrazují slovy „do 31. ledna následu-
jícího“.

9. V § 9 se na konci odstavce 4 dopl*uje v#ta
„Bezpe!nostní archivy p'edávají pouze údaje o archivá-
liích, u nich" byl zru&en stupe* utajení.“.

10. V § 9 odst. 5 se slova „do konce února“ na-
hrazují slovy „do 15. ledna následujícího“ a na konci se
dopl*uje v#ta „Bezpe!nostní archivy p'edávají pouze
údaje o archiváliích, u nich" byl zru&en stupe* uta-
jení.“.

11. V § 9 odst. 6 se slova „do konce února“ na-
hrazují slovy „do 15. ledna následujícího“.

12. V § 9 odst. 7 se slova „do konce ledna“ na-
hrazují slovy „do 15. ledna následujícího“.

13. V § 9 odst. 8 se slova „do konce února“ na-
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hrazují slovy „do 31. ledna následujícího“ a slova „na
technick!ch nosi!ích dat“ se zru&ují.

14. V § 10 se dopl*uje odstavec 5, kter! zní:

„(5) V p'ípad# zru&ení prohlá&ení za archivní kul-
turní památku z d$vodu p'ehodnocení jejího v!znamu
podle § 21 odst. 6 zákona je zvlá&tní evidence archivní
kulturní památky vedená ministerstvem za'azena do
spisu t!kajícího se p'edm#tné zále"itosti. Zvlá&tní evi-
dence archivních kulturních památek vedená archivy se
v daném p'ípad# p'edá ministerstvu a rovn#" se za'adí
do p'edm#tného spisu.“.

15. § 11 v!etn# nadpisu zní:

„§ 11

Postup a zp&sob vy'azování archiválií
z evidencí Národního archivního d"dictví
p'i p'ehodnocení v!znamu archiválií

(1) Archivní soubory obsahující archiválie uve-
dené v § 5 odst. 1 a 2 zákona nelze vy'adit z evidence
Národního archivního d#dictví z d$vodu p'ehodnocení
v!znamu archiválií.

(2) Pozbude-li archivní soubor, na kter! se ne-
vztahuje odstavec 1, trvalou hodnotu, podá subjekt,
kter! vede archivní soubor v základní evidenci, minis-
terstvu zd$vodn#n! návrh na jejich vy'azení z evidence
Národního archivního d#dictví.

(3) Rozhodnutí ministerstva o vy'azení archiv-
ního souboru z evidence Národního archivního d#dic-
tví z d$vodu p'ehodnocení v!znamu se zapí&e do evi-
den!ního listu, na n#m" byl archivní soubor evidován
v základní evidenci.

(4) Pokud je vy'azovan! archivní soubor veden
v druhotné evidenci, archiv nebo kulturn# v#decká in-
stituce, která archivní soubor vy'azuje, to oznámí Ná-
rodnímu archivu nebo p'íslu&nému státnímu oblast-
nímu archivu, v jeho" druhotné evidenci je archivní
soubor veden, a to bezprost'edn# po nabytí právní
moci rozhodnutí o vy'azení archivního souboru z evi-
dence Národního archivního d#dictví.

(5) Eviden!ní list, na kterém je vy'azen! archivní
soubor evidován, se vy'adí ze základní, druhotné
a úst'ední evidence. Vy'azen! eviden!ní list v listinné
podob# z$stává ve spisovn# archivu nebo kulturn# v#-
decké instituce, které archivní soubor vedly v základní
evidenci.“.

16. § 12 v!etn# nadpisu zní:

„§ 12

Postup a zp&sob vy'azování archiválií
z evidence Národního archivního d"dictví

p'i zni$ení archiválií

(1) Dojde-li ke zni!ení archivního souboru nebo
archiválie ulo"ené mimo archiv nebo kulturn# v#dec-
kou instituci, které jsou vedeny v základní evidenci Ná-
rodního archivu nebo státního oblastního archivu, sub-
jekt vedoucí archivní soubor nebo archiválie v základní
evidenci oznámí tuto skute!nost ministerstvu a podá
návrh na vy'azení archiválie nebo archivního souboru
z evidence Národního archivního d#dictví. Po kontrole
archiválií provedené ministerstvem za ú!asti zástupc$
p'íslu&ného archivu sepí&e ministerstvo protokol o zni-
!ení archiválií nebo archivního souboru. Skute!nosti
uvedené v protokolu jsou podkladem pro vydání roz-
hodnutí.

(2) Dojde-li ke zni!ení archiválie nebo archivního
souboru, které jsou ulo"eny v archivu nebo kulturn#
v#decké instituci, p'íslu&n! archiv nebo kulturn# v#-
decká instituce oznámí tuto skute!nost ministerstvu.
Pokud je tato archiválie vedena v druhotné evidenci,
oznámí tuto skute!nost sou!asn# archivu, kter! archi-
válii vede v druhotné evidenci. Po kontrole archiválií
provedené ministerstvem za ú!asti zástupc$ p'íslu&-
ného archivu sepí&e ministerstvo protokol o zni!ení ar-
chiválií nebo archivního souboru.

(3) Zni!ením archiválie se rozumí i takové po&ko-
zení, kdy archiválie postrádá vlastnosti, které musí spl-
*ovat archiválie podle zákona. Tato skute!nost se
uvede v eviden!ním listu. Pokud byl po&kozen cel!
archivní soubor, p'íslu&n! eviden!ní list se vy'adí ze
základní, druhotné a úst'ední evidence.“.

17. V § 13 se na konci odstavce 1 dopl*uje v#ta
„Toto ozna!ení se neprovádí v archivech, kde v&echny
archiválie v pé!i archivu spadají do I. kategorie.“.

18. V § 13 se dopl*uje odstavec 5, kter! zní:

„(5) Archiválie v digitální podob# se kategoriemi
neozna!ují.“.

19. V § 15 odst. 1 se slovo „pau&álního“ nahrazuje
slovem „jednorázového“.

20. V § 15 se na konci odstavce 5 dopl*uje v#ta
„U digitálních dokument$ ve v!stupních formátech
podle vyhlá&ky o podrobnostech v!konu spisové
slu"by se stanoví v!&e jednorázového ro!ního státního
p'ísp#vku 70 K! za ka"d! zapo!at! 1 GB kapacity.“.

21. V § 16 odst. 2 se v#ta poslední nahrazuje v#tou
„P'itom doplní v"dy ustanovení !l. 2 odst. 5 p'ílohy
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!. 3 k této vyhlá&ce o mno"ství p'edkládan!ch archiválií
na podmínky svého archivu.“.

22. § 17 v!etn# nadpisu zní:

„§ 17
Ceník slu%eb a reproduk$ních poplatk&

platn! ve ve'ejn!ch archivech

Slu"by a souhlas s jednorázov!m u"itím repro-
dukce archiválií poskytované ve'ejn!mi archivy jsou
zpoplatn#ny podle Ceníku slu"eb a reproduk!ních po-
platk$ platn!ch ve ve'ejn!ch archivech uvedeného
v p'íloze !. 4 k této vyhlá&ce. Ve'ejné archivy poskytují
slu"by podle sv!ch technick!ch mo"ností.“.

23. V p'íloze !. 1 bod# III se v nadpise slovo „ved-
lej&í“ nahrazuje slovem „díl!í“.

24. V p'íloze !. 1 bod# III se na konci textu pod-
bodu 2 dopl*uje v#ta „Listiny ulo"ené v kartonech se
vykazují jako jednotliviny a kartony, ve kter!ch jsou
tyto listiny ulo"eny, se v tomto p'ípad# jako eviden!ní
jednotky nevykazují.“.

25. V p'íloze !. 1 bod# III podbod# 3 písm. a) se
za v#tu t'etí vkládají v#ty „Ú'ední kniha má vn#j&í po-
dobu vázané knihy. Za ú'ední knihy se pova"ují rovn#"
archiválie v!&e uvedeného obsahu a typu, které nemají
vázanou podobu, spl*ují v&ak v&echna následující kri-
téria – mají jednotnou úpravu, jsou !len#ny podle jed-
notn!ch !asov!ch jednotek (nap'. podle rok$) a jsou
pro!íslovány.“ a v#ta poslední se nahrazuje v#tou
„Knihy ulo"ené v kartonech se vykazují jako jednotli-
viny a kartony, ve kter!ch jsou tyto knihy ulo"eny, se
v tomto p'ípad# jako eviden!ní jednotky nevykazují.“.

26. V p'íloze !. 1 bod# III podbod# 4 se za slovo
„protokoly“ vkládá slovo „/deníky“ a za slovo „pro-
tokol$“ se vkládají slova „!i deník$“.

27. V p'íloze !. 1 bod# III se na konci textu pod-
bodu 12 dopl*uje v#ta „Jako eviden!ní jednotky se ne-
uvád#jí filmové kopie vytvo'ené na smluvním základ#
Národním filmov!m archivem v Praze.“.

28. V p'íloze !. 1 bod# III podbod 15 zní:

„15. Digitální datasety – digitální dataset je eviden!ní jednotka ozna!ující sadu dat, která byla p$vodn#
vytvo'ena nebo spravována prost'ednictvím v!po!etní techniky a která byla vybrána za archiválii. Dataset má
obvykle podobu polí a tabulek, ve kter!ch jsou obsa"ena a strukturována data (nap'íklad spisy, v!sledky pr$-
zkumu, s!ítání lidu, inventá'e, databáze, prezentace, webové stránky, matematické modely) v!etn# po!tu záznam$
a jejich celkové velikosti vyjád'ené v bytech. Filmy, fotografie a zvukové záznamy v digitální podob# se evidují
jako p'íslu&né eviden!ní jednotky, pokud nejsou sou!ástí vy&&ích datov!ch celk$ – dataset$ (nap'íklad databází,
prezentací, webov!ch stránek, matematick!ch model$). Digitální datasety se !lení na digitální p'ejímky. Digitální
p'ejímka ozna!uje dataset, kter! p'edstavuje snímek dat za ur!ité období, nej!ast#ji jeden rok. Jako eviden!ní
jednotka slou"í digitální p'ejímka pouze v p'ípad#, "e data v ní obsa"ená byla vybrána za archiválie. Uvádí se
v!etn# data vytvo'ení snímku, po!tu záznam$ a jejich celkové velikosti vyjád'ené v bytech.“.
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29. V p'íloze !. 1 bod# III podbod# 16 v#t# po-
slední se za slovo „evidence“ vkládá slovo „tisk$,“.

30. V p'íloze !. 2 se v#ta první nahrazuje v#tou
„Archivní pom$cka je informa!ní systém, kter! se vy-
tvá'í p'i archivním zpracování a slou"í pro evidenci
a orientaci v obsahu a !asovém rozsahu archivního
fondu, archivní sbírky nebo jeho !ásti.“ a ve v#t# t'etí
se slova „Národního archivního d#dictví, v"dy“ zru-
&ují.

31. V p'íloze !. 2 ad I v#t# !tvrté se slovo „inven-
tarizovan!ch“ nahrazuje slovem „zpracovan!ch“.

32. V p'íloze !. 2 písmenu A podpísmenu c) se za
slovo „zachycené“ vkládá slovo „archivní“.

33. V p'íloze !. 2 písmenu A podpísmenu f) se za
slovo „!íslo“ vkládá slovo „archivní“.

34. V p'íloze !. 2 písmenu B podpísmenu c) se
slova „stavby pom$cky, záznam o vnit'ní skartaci“ na-
hrazují slovy „struktury archivní pom$cky, záznam
o vy'azení duplikát$ a jednotlivin nearchivní povahy“.

35. V p'íloze !. 2 písmenu B podpísmenu e) se za
slovo „sestavení“ vkládá slovo „archivní“.

36. V p'íloze !. 2 písmenu D se za slovo „stran#“
vkládá slovo „archivní“.

37. V p'íloze !. 2 písmenu D podpísmenu b) se za
slovo „zachycené“ vkládá slovo „archivní“.

38. V p'íloze !. 2 písmenu D podpísmenu c) se za
slovo „zp'ístupn#n!ch“ vkládá slovo „archivní“.

39. V p'íloze !. 2 písmenu D podpísmenu d) se za
slova „na základ#“ vkládá slovo „archivní“.

40. V p'íloze !. 2 písmenu D podpísmenu e) se za
slovo „rozsah“ vkládá slovo „archivní“.

41. V p'íloze !. 2 písmenu D podpísmenu f) se za
slovo „stav“ vkládá slovo „archivní“.

42. V p'íloze !. 2 písmenu D se za písmeno f)
vkládá nové písmeno g), které zní:

„g) zna!ka archivního souboru, pokud existuje,“.

Dosavadní písmena g) a" j) se ozna!ují jako písmena h)
a" k).

43. V p'íloze !. 2 písmenu D podpísmenu i) se za
slova „údaje o tom, kdo“ vkládá slovo „archivní“.

44. V p'íloze !. 2 písmenu D podpísmenu k) se za
slova „údaje o tom, kdo“ vkládá slovo „archivní“.

45. V p'íloze !. 2 se na konci textu písmene D
dopl*uje v#ta „Za archivní pom$cku se pova"uje i sdru-
"en! a skupinov! inventá' vytvo'en! podle d'ív#j&ích
p'edpis$.“.

46. V p'íloze !. 3 !lánky 1 a" 4 v!etn# nadpis$
zn#jí:
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47. V p'íloze !. 3 !l. 5 se odstavec 2 zru&uje a zá-
rove* se zru&uje ozna!ení odstavce 2.

48. V p'íloze !. 3 !l. 6 odst. 2 se slova „ , pokud
p$vodce není fyzická osoba,“ zru&ují a na konci se do-
pl*uje v#ta „Zap$j!ení originál$ archiválií nelze odmít-
nout p$vodci archiválií, jestli"e archiválie ulo"il v ar-
chivu na základ# smlouvy o úschov# nebo na základ#
darovací !i kupní smlouvy a zap$j!ení archiválií si ve
smlouv# vymínil.“.

49. V p'íloze !. 3 !l. 6 odst. 4 písm. e) se slova

„jméno, p'íjmení a adresu trvalého pobytu“ nahrazují
slovy „jméno a p'íjmení“.

50. V p'íloze !. 3 se dopl*uje odstavec 6, kter!
zní:

„(6) Jestli"e vyp$j!itel nevrátí zap$j!ené archiválie
v dohodnuté lh$t#, a nedohodne prodlou"ení lh$ty,
nebudou mu dal&í po"adované archiválie zap$j!ovány
a" do doby vrácení zap$j!en!ch archiválií.“.

51. V p'íloze !. 3 !lánek 9 v!etn# nadpisu zní:
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„%l. 9
Úhrada za slu%by poskytované badatel&m

a reproduk$ní poplatky

(1) Úhrada za slu"by poskytované archivem na "ádost badatel$ a placení reproduk!ních poplatk$ je stano-
veno Ceníkem slu"eb a reproduk!ních poplatk$ platn!m ve ve'ejn!ch archivech.

(2) Ceník slu"eb a reproduk!ních poplatk$ platn! ve ve'ejn!ch archivech je badatel$m p'ístupn! k nahléd-
nutí v badateln# archivu a dálkov!m p'ístupem.“.

52. P'ílohy !. 1 a" 3 badatelského 'ádu zn#jí:
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53. P'íloha !. 4 v!etn# nadpisu zní:

„P'íloha $. 4 k vyhlá#ce $. 645/2004 Sb.
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54. V nadpise p'ílohy !. 5 se slovo „prostorech“
nahrazuje slovem „prostorách“.

55. V p'íloze !. 5 bod# I písm. b) se !íslo „14“
nahrazuje !íslem „12“.

56. V p'íloze !. 5 bod# II se slova „podle ISO
11799“ zru&ují.

%l. II
P'echodné ustanovení

Byla-li "ádost o poskytnutí pau&álního státního

p'ísp#vku podána p'ede dnem nabytí ú!innosti této
vyhlá&ky, stanoví se v!&e pau&álního státního p'ísp#vku
podle dosavadních právních p'edpis$.

%l. III

Ú$innost

Tato vyhlá&ka nab!vá ú!innosti dnem 1. !ervence
2009.

Ministr:

Ing. Pecina, MBA v. r.
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