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Výroční zpráva 
Archivu Poslanecké sněmovny 

za rok 2012 
 
 

Sídlo archivu: Sněmovní 1, 118 26  Praha 1, tel. 257 174 131 – 5,  
                       detašované pracoviště: Vinohradská 1, Praha 1, tel. 224 219 926, 224 227 511 

                       e-mail: ruzkovae@psp.cz, malaa@psp.cz, kalvasova@psp.cz 

Zřizovatel archivu: Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sněmovní 4, 118 26  Praha 1;  
                              archiv je začleněn do odboru organizačního jako oddělení  
Akreditace:   podle § 80, odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla udělena rozhodnutím OAS č.j. 
1564/1-2007 ke dni 8.10.2007 

 
 
I. Personální podmínky archivu 
 
Vedoucí archivu: PhDr. Eva Růžková 
Systemizovaný a skutečný stav pracovníků:  celkem 6 
 
 
II. Celkové množství uložených archiválií  
 
Počet fondů: 58, převzato  15,96 bm, celkem cca 1297,52 bm 
Stupeň zpracovanosti archivních souborů: 63,61 %  
Počet archivních pomůcek: 93 podle upravené metodiky 
 
 
III. Výběr, zpracování a využívání archiválií 
 
Výběr archiválií: 
Přejímání archiválií se děje zejména v režimu mimo skartační řízení a to na základě § 68 zákona č. 
90/1995 Sb., o Jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů a podle § 11, odst. 
1b) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. V tomto režimu v r. 2012 archiv převzal celkem 15,96 bm dokumentů. 
Příjem dokumentů zahrnoval především nové dokumenty vzniklé v VI. volebním období v letech 2010-
2012: schůze PS, tisky, usnesení PS a výborů, originály zákonů, schůze výborů, podvýborů, komisí, 
stenoprotokoly, dokumenty a rozhodnutí předsedkyně PS a dokumenty Kanceláře PS.  
 
Zpracování archiválií: 
Bylo zpracováno 14,3 bm archiválií. 
 

Byl nadále pořádán fond Archiv poslanců a senátorů (1918  1992), zapracovány dodatky, prováděna 
kontrola inventárních čísel a jmen. 
 

Byl dále doplněn fond Volby prezidentů (AVPR 1918  1992), jeho lokační přehled a rozpracován 

inventář. Byl kontrolován rejstřík fondu Fotodokumentace (AODFOT) a zpracováván inventář. 
 

Neuzavřené archivní soubory - Poslanecká sněmovna, V. volební období (2006  2010) a VI. volební 

období (2010   ) byly průběžně, ihned po převzetí dokumentů, řazeny chronologicky, popsány, 

označeny a zapracovávány do věcného rejstříku a pomocných přehledů.  
 
 
Využívání archiválií: 
 
Počet badatelů: 29, počet návštěv 110 
Z toho cizinců: 1  
Počet vyhledávání: 1173 
Zápůjčky archiválií: 1189 
na počet inventárních jednotek: 1994 
Výpůjčky: 2 
Rešerše: 32 
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Na internetových stránkách PS  (www.psp.cz v rubrice /Jednání a dokumenty/Digitální repozitář/ 

Digitální parlamentní knihovna/příslušné volební období) jsou přístupny téměř všechny dokumenty od r. 
1918 s výjimkou jednání, která byla prohlášena za neveřejná. Dokumenty jsou řazeny podle časových 
úseků, které představují jednotlivá volební období. Lze je do jisté míry považovat za bezpečnostní kopie 
archiválií. Tvorbu webových stránek a jejich zálohování zajišťuje Kancelář Poslanecké sněmovny, odbor 
Parlamentní knihovna a odbor informatiky. 
 
 
IV. Stav archiválií 
 
Stav archiválií je vcelku dobrý, poškozeno je cca 86 %, avšak ne zásadně. Poškození je 
charakterizováno kategoriemi: křehký, lámavý, poškozený trhlinami, přelomením, prachem a světlem, 
z toho 5 % ještě poškozeno rzí v místě kancelářských sponek. Tyto druhy poškození byly způsobeny 
používáním nekvalitního papíru, velmi tenkými průklepovými papíry nebo nekvalitními tonery do 
tiskáren, které byly používány v 90. letech 20. století (dochází ke slepování listů, přilepení k plastovým 
deskám a lámání a odpadávání tiskařské černě, tedy i částí písmen). Důvodem poškození je rovněž i 
nedostatečná péče o dokumenty v období tzv. předarchivní péče (přelomení, ohnutí, poškození světlem, 
prachem). 
 
 
V. Konzervace a restaurování archiválií 
 
Restaurování nebylo v roce 2012 zajišťováno. 
 
 
 
Nedošlo ke změně podmínek, za jakých byla udělena akreditace archivu. 
 
 
 
V Praze dne 22. 2. 2013 
 
 

x       x       x 
 

http://www.psp.cz/

