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Úvod
Archiv Slezské univerzity (dále jen „ASU“) je specializovaným archivem ve smyslu § 51 zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů. Akreditace mu byla udělena Ministerstvem vnitra České republiky na základě akreditačního
řízení ve smyslu citovaného zákona ke dni 4. 3. 2011.
ASU zabezpečuje předarchivní péči a ukládá a pečuje o archiválie vzniklé z činnosti Slezské univerzity
v Opavě. Dále plní metodicko-poradenskou a kontrolní funkci pro spisovou službu na Slezské univerzitě
v Opavě, podílí se na tvorbě vnitřních norem s vazbou na archivnictví a spisovou službu, na stanovení
směřování rozvoje elektronických systémů spjatých se spisovou službou na univerzitě. V rámci ediční
činnosti ASU přiděluje ISBN/ISSN a vede jejich evidenci, schvaluje podobu razítek, vede jejich evidenci
a provádí inventuru razítek na Slezské univerzitě v Opavě.

Personální podmínky
Po personální stránce nedošlo v roce 2018 k žádným změnám. Ke dni 31. 12. 2018 má tedy ASU dvě
stálé pracovnice:
Mgr. Veronika Marková, vedoucí ASU
Klára Mučková, archivářka a pracovnice ústřední spisovny

Souhrnné informace ze základní evidence NAD – k 31. 12. 2018
Určení původci: 1
Neurčení původci: 2
Počet archivních souborů: 10
Časový rozsah: 1940–2017
Evidenční status archiválií: 1 – archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Archivní kulturní památky: 0
Národní kulturní památky: 0

ASU spravuje následující archivní soubory:
Číslo listu Název souboru
NAD
souboru
1
Slezská univerzita v Opavě, rektorát, Opava
2
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká
fakulta, Opava
3
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská
fakulta Karviná
4
Slezská univerzita v Opavě, Matematický ústav Opava
5
Slezská univerzita v Opavě, Vzdělávací centrum Krnov
6
Sbírka soudobé dokumentace – Slezská univerzita v Opavě

Metráž
souboru
v bm
18,37
12,92

Počet ev.
jednotek
souboru
147
119

1,42

13

0,72
2,09
2,43

7
18
25

7
8
9
10

Sbírka dokumentů z činnosti studentských organizací –
Slezská univerzita v Opavě
Sbírka k ediční a vydavatelské činnosti – Slezská univerzita
v Opavě
Neuwirth Vladimír, Dr.
Borák Mečislav, prof. PhDr., CSc.

0,21

4

15,60

1084

14,75
24,50

118
197

Metráž:
Archiválie:
nezpracované
zpracované
inventarizované
Celkem:

metráž (v bm)
93,01 bm
0 bm
0 bm
93,01 bm

Evidenční jednotky:
Ev. jednotky:
kartony
balíky
kinematografické filmy – jiné nosiče analogových
záznamů
jiné
Celkem:

počet
549
107
6
1070
1732

Fyzický stav archiválií
Archiválie jsou uloženy ve standardních archivních krabicích nebo balících; jejich fyzický stav odpovídá
jejich stáří a použitým materiálům.
fyzický stav ev. jednotek
nepoškozeno
poškozeno
nezjištěno

Metráž (v bm)
93,01 bm
0 bm
0 bm

podíl
100 %
0%
0%

Extrémně naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti podle přílohy č. 5 vyhlášky č.645/2004 Sb.,
odst. II: Podle pravidelně zapisovaných a ukládaných odpočtů měřící jednotky umístěné v depozitních
prostorách ASU nedošlo v roce 2018 k naměření těchto extrémních hodnot relativní vlhkosti.

Vnější změny v roce 2018
Vnější změna:
přírůstky výběrem ve skartačním řízení
přírůstky delimitací
přírůstky výběrem archiválií mimo skartační řízení
Celkem:

metráž
9,57 bm
0 bm
1,00 bm
10,57 bm

Vnitřní změny v roce 2018
Vnitřní změna:
vnitřní přírůstek (obecná změna, dohledání)
vnitřní úbytek (nedohledání)
Celkem:

metráž
0 bm
0 bm
0 bm

Zpracování archiválií
Archivní soubory v péči ASU jsou nezpracované.
Zpracováno: 0 bm
Archivní pomůcky: 0
Bezpečnostní kopie archiválií: 0
Studijní kopie archiválií: 0

Využívání archiválií
Z důvodu nezpracování jsou archivní soubory v péči ASU nepřístupné k nahlížení.
Počet badatelů celkem: 0
Počet badatelských návštěv celkem: 0
Počet vypůjčených evidenčních jednotek: 0
Počet rešerší pro úřední účely: 0
Počet rešerší pro soukromé účely: 0

Stav prostor ASU
Prostory ASU se nacházejí v budově Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě
na Bezručově nám. 885/14 v Opavě.
V návaznosti na dokončení rekonstrukce prostor archivu a přestěhování archivních souborů do těchto
prostor v roce 2017 zaslal zřizovatel ASU, Slezská univerzita v Opavě, v souladu s § 58 odst. 6 zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra oznámení zřizovatele archivu
o rozšíření archivního pracoviště o nové prostory. Prohlídka prostor archivu ze strany odboru archivní
správy a spisové služby s cílem posoudit soulad stavebně-technických, prostorových a bezpečnostních
podmínek s příslušným ustanovením výše uvedeného zákona proběhla dne 1. 10. 2018. Následně bylo
odborem archivní správy a spisové služby v dopise ze dne 10. 10. 2018 konstatováno,
že zrekonstruované prostory archivu splňují legislativní a metodické podmínky pro trvalé uložení
archiválií a naplnění péče o ně.

Odborné a společenské aktivity ASU
V roce 2018 se pracovnice ASU nepodílely na významnějších společenských i odborných aktivitách.

V roce 2018 provedl ASU následující skartační řízení:
-

mimořádné skartační řízení na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě,

-

skartační řízení v ústřední spisovně,

-

skartační řízení v ústřední spisovně, v agendě bývalého Vzdělávacího centra v Krnově.

V roce 2018 provedl ASU ve dvou případech výběr archiválií mimo skartační řízení.

Další činnosti ASU
V roce 2018 byly na Slezské univerzitě v Opavě nově vydány/aktualizovány následující vnitřní normy
se vztahem k problematice spisové služby nebo archivu:
Směrnice rektora č. 3/2018 Spisový řád Slezské univerzity v Opavě,
Metodický pokyn kvestora č. 1/2018 Specifické pracovní postupy v elektronickém systému spisové
služby,
Směrnice rektora č. 14/2018 Badatelský řád Archivu Slezské univerzity v Opavě.

Výroční zprávu vypracovala: Mgr. Veronika Marková
V Opavě 7. 1. 2019

