
 

 

Výroční zpráva 

Bezpečnostního archivu Vojenského zpravodajství 

za rok 2018 
 

 

V souladu s ustanovením § 62 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 

a změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), předkládá Vojenské 

zpravodajství (dále jen VZ) Ministerstvu vnitra ČR výroční zprávu o činnosti Bezpečnostního 

archivu VZ. 

Archiv byl v roce 2010 akreditován pro výkon působnosti bezpečnostního archivu, a proto 

na základě ustanovení zákona ve zprávě neuvádí nepovinné údaje, tj. informace o personálních 

podmínkách archivu a údaje o fondech, u kterých nebyl zrušen stupeň utajení. 

 

 

I. Personální podmínky archivu 

 

Bezpečnostní archiv VZ neuvádí (§ 62 odst. 3 zákona) 

 

 

II. Celkové množství archiválií v základní evidenci Národního archivního dědictví 

 

 

Celkové množství uložených archiválií a dokumentů je 246,86 bm.  

Bezpečnostní archiv VZ vede v evidenci NAD 8 archivních fondů. U všech archivních fondů, 

vyjma archivního fondu Vojenská kontrarozvědka, nebyl zrušen stupeň utajení. Z tohoto důvodu se 

další údaje neuvádí. 

 

Archivní fond Vojenská kontrarozvědka 

Na základě ustanovení § 14 odst.1  zák. č. 181/2007 Sb. o  Ústavu pro studium totalitních 

režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů bylo v roce 2008 předáno 

celkem   4675  kartonů  a 437 balíků dokumentů Archivu bezpečnostních složek 

V Bezpečnostním archivu VZ jsou uloženy archiválie a dokumenty vzniklé z činnosti 

Vojenské kontrarozvědky v období od 16. února do 30. června 1990, tzn. ty, které nebyly v souladu 

s ustanovením zák. č. 181/2007 Sb. předány.  

 

Počet běžných metrů fondu: 33,31 bm 

Počet evidenčních jednotek: 428 

 z toho   302 karton 

    125  fotografické archiválie (mikrofiše A1) 

        1 registraturní pomůcky 

 

 

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií 

 

a) Výběr archiválií 

 V roce 2018 Bezpečnostní archiv VZ vydal 24 protokolů o odborné archivní prohlídce a 

povolil skartaci dokumentů v rozsahu  56,8  bm. 
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 V roce 2018 převzal Bezpečnostní archiv VZ ve skartačním i mimoskartačním řízení do 

evidence NAD 10,64 bm dokumentů vzniklých z činnosti VZ  a jeho právních předchůdců. 

 

b) Zpracování archiválií 

  

Sumarizace vnějších změn:  přírůstky 10,64 bm, úbytky 0 bm 

Sumarizace vnitřních změn:  přírůstky  0 bm, úbytky 4,05 bm 

 

Archivní fond Vojenská kontrarozvědka  
– zpracováno bm - 0 

 

U ostatních archivních fondů nebyl zrušen stupeň utajení. Z tohoto důvodu se další údaje 

neuvádí. 

 

 

c) Využívání archiválií 

Využívání archiválií je prováděno výhradně pro vnitřní potřebu Vojenského zpravodajství. 

Počet badatelů: 5 

Počet badatelských návštěv: 5 

Počet zápůjček: 0 

 

Bezpečnostní archiv VZ dále zabezpečuje přístup k dokumentům a archiváliím a poskytuje 

informace oprávněným orgánům příslušným k bezpečnostnímu řízení podle zákona č. 412/2005 

Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a na základě Dohody mezi 

Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o 

využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky 

(18/2007 Sb.m.s.). 

 

V roce 2018 bylo celkem předloženo 109 dokumentů a archiválií. 

 

NBÚ 
Zpravodajské služby 

ČR 
MO SR celkem 

6 88 15 109 

 

 

IV. Stav archiválií 

 

Fyzický stav archivních fondů je dobrý. 

 

V. Konzervace a restaurování archiválií 

 

Bezpečnostní archiv VZ neprovozuje konzervátorskou ani restaurátorskou dílnu, stav archiválií 

konzervátorské a restaurátorské zásahy nevyžaduje. 

 

 

 

 


