Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí

Roční zpráva o činnosti 2012

Roční zpráva o činnosti
Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí
2012
č. j. : SOAZ-57/UO-2013
Počet listů: 16 (originál, zde bez příloh, proto jiný počet stran)
Spisový znak: 3.2.2
Skartační znak: A5

Prostorové podmínky archivu
Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí nad Orlicí, 562 03
Telefon:
465 519 870, GSM 605 226 079
Fax:
465 519 888
ID DS:
ud2f6rn
e-mail:
podatelna@sokauo.cz
www:
vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/
sokauo.cz
Depozitáře archivu:
Vlastní:

budova centrály Pivovarská 137/II, Ústí nad Orlicí, PSČ: 562 03
budova v areálu IZS Ústí nad Orlicí, /bez č.p., st. p. 1013/,
Ústí nad Orlicí – Hylváty, PSČ: 562 03

Pronajaté:

žádné

Celková úložní kapacita:
Rezerva úložní kapacity:
Úložní kapacita:
Rezerva úložní kapacity:*

8 070 bm (100%)
2 006 bm (24,86%)
centrála
budova v areálu IZS
depozitář 01
depozitář 05
3 539 bm*
4 531 bm
(*3 296 bm depozitáře + 243 bm trezorová místnost)
0 bm
2 006 bm
* v rezervě není kalkulováno s trezorovou místností z důvodu
nadstandardního systému ukládání archiválií
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Personální podmínky archivu

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2012:

- celkem 8

příjmení, jméno

vzdělání

pracovní zařazení

úvazek

Adam, Dalibor
Čereba, Vladimír Mgr.
Dušek, Radim
Heiderová, Ivana
Jelínek, Jaroslav
Junková, Pavla
Mlynářová, Hana
Polák, David Bc.

so
VŠ
VŠ
úso s mat.
úso s mat.
úss s mat.
úso s mat.
VŠ

správce budov, archivář
archivář
archivář, ředitel
archivářka
archivář
hospodářka, archivářka
uklízečka
archivář

1
1
1
1
1
1
1
1

Pozn.:

so – střední odborné;

úso – úplné střední odborné,

úss - úplné střední se specializací s maturitou

Dohody o pracovní činnosti:
Eliška Všetulová

II.

15.02.2012 – 28.12.2012

Celkové množství uložených archiválií

- viz databáze PEvA (internetové stránky MV ČR)

III.

Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií

1.

Předarchivní péče

a)

Výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení
(včetně nákupů archiválií, darů, nalezených)

- Radim Dušek

celkem
aa)
1.
1.1
2.

128

výběr archiválií ve skartačním řízení
u veřejnoprávních původců
zánik veřejnoprávních původců
u soukromoprávních původců

47
47
0
0
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2.1

zánik soukromoprávních původců

0

ab)

výběr archiválií mimo skartační řízení

81

ac)

potvrzení pro likvidátora

18

Dále byly dokončeny 3 výběry archiválií ve skartačním řízení z roku 2011 převzetím přírůstku.
PŘÍRŮSTKY:

- zpracovávali fyzicky Ivana Heiderová, Radim Dušek
- zápisy do databáze PEvA Bc. David Polák

celkový počet přírůstků/úbytků
- členění podle typu změny
přírůstek výběrem - k existujícímu archivnímu souboru
přírůstek výběrem - nový archivní soubor
přírůstek delimitací - k existujícímu archivnímu souboru
přírůstek delimitací - celého archivního souboru
celkem přírůstků:
úbytek delimitací – části archivního souboru
celkem úbytků:
- členění podle druhu přírůstku
přírůstek ve skartačním řízení
přírůstek mimo skartační řízení
depozitum jiného subjektu (Farní úřady)
neurčeno (delimitace)

70

100,00 %

48
12
6
0
66
4
4

68,57 %
17,14 %
8,57 %
0,00 %
94,28 %
5,71 %
5,71 %

41
15
4
6

62,12 %
22,72 %
6,06 %
9,09 %

celková metráž
27,23 bm
metráž přírůstků
28,48 bm
metráž úbytků
- 1,25 bm
Evidence archiválií v muzeích
- David Polák (PEvA), Radim Dušek (konzultace)
Konzultace podle potřeby ve spolupráci s pracovníky muzeí v České Třebové, v Chocni,
v Králíkách, v Lanškrouně, v Letohradě, v Ústí nad Orlicí, ve Vysokém Mýtě a v Žamberku.
Pro rok 2012 nebyly z muzeí dodány žádné změny evidenčních karet NAD.
b)

Metodická činnost – konzultace, školení - Radim Dušek

Posuzování spisových a skartačních řádů
- Radim Dušek
Celkem posouzeno spisových řádů, případně spisových plánů:
1
Metodická činnost probíhala v průběhu celého roku – evidováno celkem 11 metodických
konzultací. Běžné konzultace a telefonáty ohledně spisové služby nejsou zaznamenávány.
Státní kontrola - V roce 2012 nebyla provedena žádná státní kontrola.
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2.

Zpracování archiválií

Inventárních pomůcek:
Celkem inventarizováno:

Roční zpráva o činnosti 2012

- Mgr. Vladimír Čereba, posuzování Radim Dušek

58
42,9 bm

číslo
AP

ev. list název archivního fondu a datace
NAD

177
178
179

2138 Okresní četnické velitelství Lanškroun 1915-1920
0,02
2139 Okresní četnické velitelství Žamberk 1941
0,01
2140 Četnická pohraniční kontrolní stanice
Jablonné nad Orlicí 1935-1940
0,06
2141 Četnická stanice Brandýs nad Orlicí 1888-1942
0,01
2150 Četnická stanice Bystřec 1914-1917
0,01
2143 Četnická stanice Česká Třebová - nádraží č. 23 1918-1940 0,03
2142 Četnická stanice Choceň 1939
0,01
2144 Četnická stanice Jablonné nad Orlicí 1918-1947
0,57
2151 Četnická stanice Klášterec nad Orlicí 1939-1944
0,10
2145 Četnická stanice Králíky 1896-1945
0,02
2152 Četnická stanice Kunvald 1938-1944
0,14
2146 Četnická stanice Lanškroun 1883-1945
0,83
2153 Četnická stanice Letohrad 1935-1945
0,14
2154 Četnická stanice Lukavice 1935-1938
0,02
2596 Četnická stanice Rviště 1943-1946
0,03
2147 Četnická stanice Ústí nad Orlicí 1939-1942
0,11
2148 Četnická stanice Vysoké Mýto 1939
0,01
2149 Četnická stanice Žamberk 1920-1945
0,23
2904 Okresní četnické velitelství Vysoké Mýto 1939
0,01
2902 Četnická stanice Čermná 1918-1935
0,01
2903 Četnická stanice Tatenice 1905-1934
0,03
489 Spořitelna města Králíky 1877-1951
1,18
500 Spořitelna Lanškroun 1860-1951
33,41
490 Okresní hospodářská záložna Králíky 1898-1950
0,88
428 Spořitelní a záložní spolek Bílá Voda 1895-1945
0,06
2103 Spořitelní a záložní spolek Červená Voda 1896-1944
0,05
1932 Spořitelní a záložní spolek České Petrovice 1930-1949
0,04
1933 Spořitelní a záložní spolek Damníkov 1927-1949
0,13
1934 Spořitelní a záložní spolek Dolní Boříkovice 1896-1948 0,04
1935 Spořitelní a záložní spolek Dolní Libchavy 1928-1949
0,31
2093 Spořitelní a záložní spolek Dolní Orlice 1939-1949
0,04
1936 Spořitelní a záložní spolek Dolní Třešňovec 1938-1948 0,13
1937 Spořitelní a záložní spolek Heřmanice 1943-1949
0,02
467 Spořitelní a záložní spolek Horní Lipka 1904-1949
0,23
1938 Spořitelní a záložní spolek Hylváty 1930-1949
0,53

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

běžné metry
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213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

492
495
1939
511
1940
1941
1942
1943
1944
1945
544
1946
1947
1948
1949
1930
436
1931
2905
2906
2907
2908
2909
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Spořitelní a záložní spolek Králíky 1869-1944
Spořitelní a záložní spolek Krasíkov 1895-1949
Spořitelní a záložní spolek Lichkov 1942-1948
Spořitelní a záložní spolek Lubník 1891-1944
Spořitelní a záložní spolek Luková 1909-1950
Spořitelní a záložní spolek Mladkov 1944-1948
Spořitelní a záložní spolek Orličky 1932-1948
Spořitelní a záložní spolek Ostrov 1901-1949
Spořitelní a záložní spolek Rudoltice 1925-1949
Spořitelní a záložní spolek Rybník 1932-1949
Spořitelní a záložní spolek Tatenice 1891-1950
Spořitelní a záložní spolek Těchonín 1941-1949
Spořitelní a záložní spolek Třebovice 1898-1949
Spořitelní a záložní spolek Výprachtice 1932-1949
Spořitelní a záložní spolek Žichlínek 1935-1948
Volksbank Čenkovice 1931-1950
Volksbank Červená Voda 1941-1952
Volksbank Lanškroun 1939-1950
Spořitelní a záložní spolek Dolní Hedeč 1926-1947
Spořitelní a záložní spolek Semanín 1929-1947
Spořitelní a záložní spolek Šanov 1937-1946
Spořitelní a záložní spolek Valteřice 1897-1950
Volksbank Králíky 1918-1948

0,71
0,05
0,02
0,21
0,26
0,04
0,06
0,18
0,18
0,24
0,27
0,05
0,25
0,03
0,17
0,07
0,03
0,12
0,07
0,17
0,04
0,02
0,21

Bylo pokračováno v inventarizaci archivního fondu NAD 211 Okresní národní výbor Ústí nad
Orlicí - je dokončen (v oficiálních tabulkách bude vykázáno po vypracování úvodních kapitol a
rejstříků).
Posuzování (lektorování) archivních pomůcek
- Radim Dušek
celkem:
14 inventářů
SOkA Trutnov
13 = školy
SOkA Rychnov nad Kněžnou
1 = škola
(pro SOkA Jičín)

3.

Využívání archiválií

- Pavla Junková (studovna, foliace)
- Ivana Heiderová (vyhledávání, příprava archiválií)
- Mgr. Vladimír Čereba (zástup studovna)
- Hana Mlynářová (očista, foliace)

a)
Badatelská činnost, zápůjčky, výpůjčky
počet badatelů celkem
59
z toho cizinců
0
počet badatelských návštěv
110
celkem návštěv (včetně žadatelů) 331
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počet výpůjček
rešerše celkem:
pro úřední potřebu
soukromé
pro vědecké účely

Roční zpráva o činnosti 2012

16
2
38
17
21
0

Z důvodu instalace EPS byla studovna v listopadu a prosinci 2012 pro badatelskou veřejnost
uzavřena, totéž se týkalo archivní knihovny.
Poznámka:
Zbytečná časová ztráta ve výkonu archivu byla způsobena vyřizováním jedné nátlakové a účelově pomlouvačné stížnosti, reakce na zákonné odepření
nahlížení do archiválií, kterou podpořili tři další badatelé, kteří se v letech 2001-2006 nemínili smířit s dodržování zákona o archivnictví,
badatelského řádu a dalších povinností studia v archivu. Jeden z pomlouvačů dokonce neváhal zneužít Český svaz bojovníků za svobodu, OV.
Výsledek prošetření očistil jak ředitele, tak celý Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí. Závěr prošetření konstatoval, že v průběhu celé záležitosti
postupoval SOkAUO zcela v intencích právní úpravy a interních aktů řízení. Ze strany SOkAUO byly ve vztahu ke stěžovateli uplatněny obvyklé
standardní přístupy tak, jako ke všem ostatním badatelům. Ředitelem SOAZ provedené ověření situace a projednání všech okolností včetně prohlídky
dotčených AF potvrdilo opodstatnění odepření nahlížení do dotčených archiválií SOkAUO.
Stížnost byla uzavřena jako účelová, na základě zjištěných skutečností byla považována nikoliv za racionální a objektivní z hlediska věcného řešení
problému a zájmu stěžovatele, ale, i když pod vlivem okolností, za emotivní soupis nepřesností, smyšlených dedukcí a zkreslených skutečností včetně
nepatřičného a nepodloženého osočování osoby ředitele SOkAUO. To při současném odmítání dostavení se do archivu, korektního projednání věci či
návrhů na podání obvyklé žádosti jakoukoliv písemnou formou. Stížnost byla vyhodnocena jako zcela neopodstatněná, a tím i neoprávněná.
Jelikož stěžovatel před uzavřením stížnosti na OASSS MV ČR podnět stáhnul, pod vlivem vývoje, nebyl ze strany ředitele SOkAUO učiněn
doporučovaný občanskoprávní postup vyžadující omluvu za pomluvy a nehorázné zasahování do soukromí. Důvodem byl rovněž věk a zdravotní stav
stěžovatele.

b)

Vědecko-výzkumná činnost, přednášky, konference, výuka na školách, výstavy
vlastní a ve spolupráci, spolupráce s médii, zahraniční styky

výstavy archiválií: účast na 1 výstavě a spolupráce s účastí na 2 výstavách
 Europa Jagellonica 1386-1572
Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře
odborný garant: Národní archiv Praha
zapůjčena a vystavena 1 listina ve dnech 28. 6. 2012 – 13. 8. 2012
 Vivat civitas Alta Muta – Unikáty z dějin Vysokého Mýta (750. výročí založení města)
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
odborná spolupráce a pomoc: PhDr. Vladimír Růžek (OASSS MV ČR), Petr Zimmermann,
prom. hist. (ředitel SOAZ), Bc.A Romana Andrlová (restaurátorka SOAZ)
zapůjčeno a vystaveno 12 listin, 7 knih ve dnech 6. 9. 2012 – 10. 9. 2012
SOkAUO se na výstavě podílel od přípravy smluv, výběru, popisu a adjustace archiválií, až
po přepravy asistované městskou policií a instalaci.
 Na březích Třebovky. Poklady církevního i světského života České Třebové
13.–18. století. (otevření nové moderní budovy městského muzea)
Městské muzeum Česká Třebová
odborná spolupráce a pomoc: PhDr. Vladimír Růžek (OASSS MV ČR), Petr Zimmermann,
prom. hist. (ředitel SOAZ), Bc.A Romana Andrlová (restaurátorka SOAZ)
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zapůjčeno a vystaveno 8 listin, 9 knih (z toho mimořádně 1 kulturní památka), 1 pouzdro,
1 obal knihy ve dnech 27. 9. 2012 – 12. 11. 2012
SOkAUO se na výstavě podílel od přípravy smluv, výběru, popisu a adjustace archiválií, až
po přepravy asistované městskou policií a instalaci.
Důkladná a časově velmi náročná příprava se zhodnotila v nebývalém ohlasu na obě regionální
výstavy, na prezentaci archiválií a archivnictví, a to jak ze strany běžných návštěvníků, tak
představitelů samospráv.
spolupráce:
 s Univerzitou Hradec Králové při exkurzi studentů v SOkAUO
 s Městem Letohrad = připravované výročí místní části Červená (Rotnek)
 s Městem Králíky – digitalizace kronik
 s Městem Vysoké Mýto – digitalizace kronik
 s městem Vysoké Mýto – Setkání s kronikáři obvodu 19. 11. 2012 (Dušek)
 s obcí Řetůvka – digitalizace kronik
 s obcí Hnátnice – digitalizace kronik
účast na konferencích:
 XIV. setkání muzejníků a archivářů Česko-polského pohraničí Euroregionu Glacensis
v Broumově (Muzeum Broumovska v Broumově, 20. 6. 2012 – Zimmermann, Adam,
Dušek)
účast na vernisážích:
 19. 5. 2012 Europa Jagellonica 1386-1572 (Zimmermann, Adam, Dušek)
 7. 9. 2012
Unikáty z dějin Vysokého Mýta (Adam, Dušek)
 29. 9. 2012 Na březích Třebovky. (Adam, Mgr. Čereba, Dušek, Heiderová, Bc. Polák)
přednášky:
 „Archivnictví“ pro 90 studentů Univerzity Hradec Králové (3. 4. 2012 – Dušek, prohlídky
depozitářů - Mgr. Čereba, Heiderová, Adam, Jelínek, Mlynářová)
 úvodní slovo na vernisáži výstavy Na březích Třebovky v městském muzeu Česká Třebová
29. 9. 2012 – Radim Dušek
 „Archiv a archivnictví“ pro Gymnázium Ústí nad Orlicí, studenti 3. ročníku (4. 10. 2012 –
Dušek)
c)

Publikační činnost

V)
d)

Popularizační činnost
články v místním, regionálním i celostátním tisku, místních zpravodajích, ročenkách,
populárně-naučných periodikách

ČEREBA, Vladimír. Spořitelní a záložní spolek Hylváty. Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a
jeho okolí, 2012, č. 1, s. 15-19.
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DUŠEK, Radim. Kroniky města Králíky digitalizovány. Králický zpravodaj. roč. X, 2012, č. 11,
s. 4.
DUŠEK, Radim. Kroniky města Vysokého Mýta na internetu. Vysokomýtský zpravodaj. 2012, č. 10,
s. 16-18.
DUŠEK, Radim. Zahradnický domek a ovocnářství Okresního výboru v Ústí nad Orlicí
v posledním desetiletí habsburské monarchie. Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí,
2012, č. 1, s. 6-13.

IV.

Stav archiválií

Generální inventura
Generální inventuru archiválií v archivech Státního oblastního archivu v Zámrsku oficiálně zahájil
ředitel Petr Zimmermann, prom. hist., dne 2. července 2012.
Stav GI ke dni 31. 12. 2012:
- provedeno 674 archivních fondů – 24,74 % z celkového počtu
1745,96 bm – 30,16 % z celkového počtu
- zbývá
2050 archivních fondů – 75,26 %
4043,31 bm – 69,84 %
- vloženo 2135 nových košilek
- přepsáno 397 starých košilek
- překartonováno 1200 kartonů
Upozornění:
Shora uvedená statistika se týká pouze fyzické kontroly, k 31. 12. 2012 nebyly do evidence PEvA
údaje zapsány. Důvodem bylo nadřazení provedení fyzické GI v depozitářích v budově v areálu IZS
Ústí nad Orlicí – Hylváty, kam se dojíždí (minimalizovat v zimních měsících). K řešení bylo
přistoupeno rovněž z důvodů stavební aktivity v budovách centrály Pivovarská 137/II v listopadu a
v prosinci 2012.
Ochrana archivního materiálu


digitalizace a skenování

- Jaroslav Jelínek, Dalibor Adam, Bc. David Polák

Bylo pokračováno v digitalizaci archiválií fotoaparátem z důvodu zajištění bezpečnostních a
studijních reprodukcí - Jelínek, Adam. Využití zapůjčeného skeneru Městem Ústí nad Orlicí Adam. Digitalizace zatím většinou bez popisu metadaty; do oficiální tabulky jsou uváděny údaje
o archiváliích pouze s popisem. Zveřejňované archiválie dálkovým způsobem na internetu
http://www.vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/ebadatelna vždy s metadaty. – Bc. Polák
celkem:
Jaroslav Jelínek
Dalibor Adam

58 670 snímků
46 960 snímků uzavřených bez metadat
2 070 snímků uzavřených bez metadat
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David Polák


9 640 snímků uzavřených s metadaty

kontrola depozitářů – mikroklimatu
- Dalibor Adam
celkem 52 kontrol
Depozitáře jsou kontrolovány archivářem a správcem objektů pravidelně zápisem. Ve
výjimečných případech je klima sledováno a zapisováno každý den. Klimatizovaná
trezorová místnost je řízena a kontrolována automatickým systémem, grafy teploty a
vlhkosti jsou uchovávány v tištěné podobě.



kontrola uložení a fyzického stavu archiválií a mikrofilmů
- Dalibor Adam
celkem 52 kontrol
Kontrola zápisem jednou týdně. Evidence řádně evidována a zakládána.
 lokační plány
- Ivana Heiderová
Lokační plány jsou průběžně doplňovány a kontrolovány, vedeny jsou v počítači.
 Další potřebné údaje:
Po získané informaci o generální inventuře bylo rozhodnuto úkol, plánovanou celkovou
kontrolu stavu uložení archiválií v trezorové místnosti, zahájit v roce 2013.

V.

Konzervace a restaurování archiválií

V roce 2012 byly v restaurátorské dílně SOA v Zámrsku očištěny, konzervovány a restaurovány
5 listin a jejich 5 pečetí, 1 kniha. Restaurátorské zprávy BcA. Romany Andrlové jsou součástí
spisovny archivu.
Zpráva o výsledcích prověrek fyzického stavu AKP
V archivu je uložena jedna kulturní památka – č. 127 (prohlášena dne 16. 6. 1998), a to ve fondu
AM Česká Třebová: Kniha smíšená 1378-1488, inv. č. 77, sign. 544, kn. č. 55
a)
fyzický stav archiválií
Kontrola fyzického stavu archiválií je prováděna pravidelně, totéž se týká i AKP. AKP je
kontrolována v průběhu otevírání trezorové místnosti, minimálně 4x ročně.
b)
provedené, probíhající nebo plánované konzervační zásahy
Konzervace knihy byla provedena v roce 1926 v Archivu hlavního města Prahy. Další konzervační
zásah není plánován.
údaje o fyzických podmínkách uložení z hlediska zabezpečení proti neoprávněnému
vniknutí nebo krádeži
Trezorová místnost je monitorována digitálním automatickým měřením teploty a vlhkosti a klima
automaticky regulováno. AKP je uložena v odpovídajícím kartonu a regálové konstrukci. Trezorová
místnost je zajištěna standardním způsobem v rámci bezpečnostní dokumentace: zabezpečená zóna,
režimová opatření, mechanické zábrany (pečetění vstupu) a elektronické zábrany (EZS).
c)
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Chybí EPS, byla již nárokována v minulosti a požadavek je opakován (v archivu z logických a
ekonomických důvodů upřednostněna náprava jiných a závažnějších nedostatků).
d)
počet a kvalita bezpečnostních kopií
Jeden mikrofilm všech 47 pergamenových a 4 papírových listů.
e)
počet a kvalita studijních kopií
Jeden mikrofilm všech 47 pergamenových a 4 papírových listů. Kniha vyšla v minulosti v edicích.
f)
další potřebné údaje
Jmenovaná archivní kulturní památka byla ve dnech 27. 9. 2012 – 12. 11. 2012 vystavena
v Městském muzeu v České Třebové na výstavě „Na březích Třebovky. Poklady církevního i
světského života České Třebové 13. – 18. století“ na základě Smlouvy o Výpůjčce ze dne 15. 8.
2012. Kniha byla vystavena ve standardních podmínkách stanovených pro vystavované archiválie
s nadstandardním zabezpečením (přímá 24 hodinová kamerová kontrola na pultu městské policie.

VI.

Knihovna

V programu Clavius byly evidovány přírůstky a dle možností i dříve nakoupené tituly - Junková.
- počet záznamů do programu Clavius
celkový počet knih
z toho:
běžná knihovna
knihovna učebnic
knihovna právní literatury
knihovna regionální

577

12344
10034
237
382
1691

celkový počet titulů novin a časopisů
z toho:
noviny
časopisy
regionální časopisy

582
127
362
94

přírůstek (nákup, dar)
76
55
0
2
19
nové tituly
3
1
2
0

VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu
a)

Hmotné a technické zabezpečení archivu

- podíleli se všichni zaměstnanci archivu

- běžné opravy a údržba
- oprava ústředny EZS výměnou v budově centrály archivu (28. 5. – 18. 6. 2012)
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- v budově centrály Pivovarská 137/II instalace EPS (29. 10. – 5. 12. 2012) – s tím spojená
administrativní příprava, vyklízení kanceláří, stěhování archiválií a části knihovny, zajišťovací
práce (přikrývání, štukování, výmalba) a náročný úklid; úplné dokončení přechází do roku 2013
Mimořádné situace:
- poplach objektu Pivovarská 137/II (16. 5., 18. 5. 2012)
b) Administrativní práce
- Pavla Junková (vedení podacího deníku a hospodářské agendy, foliace, skladové hospodářství)
- Ivana Heiderová (vyřizování badatelských dotazů a foliace)
- Hana Mlynářová (převážná část foliace archiválií v přípravě ke studiu)
- Dalibor Adam (výkazy spotřeb, kontrola stavu a klimatu, kniha jízd, foliace pro digitalizaci)
- Jaroslav Jelínek (foliace pro digitalizaci)
- Bc. David Polák (administrativa spojená s PC, evidencí PEvA)
- Mgr. Vladimír Čereba (administrativa spojená s inventarizací archivních fondů)
- Radim Dušek (podací deník, datová schránka včetně elektronického úložiště)
Od měsíce dubna 2012 bylo vedení podacího deníku v analogové podobě nahrazeno evidencí
v elektronickém systému spisové služby (HELIOS). Analogový podací deník byl ukončen číslem
jednacím SOAZ-270/UO-2012.
Za rok 2012 bylo evidováno celkem 876 čísel jednacích (včetně e-mailů, ke kterým je přistupováno
jako k běžné korespondenci, a proto nejsou oddělovány zvláštním způsobem).
K radikálnímu snížení počtu čísel jednacích napomohlo důraznější využívání evidence dokumentů
pomocí sběrných archů a zejména způsobem tvorby spisů v elektronickém systému spisové služby.
081.5 Korespondence s badateli a institucemi (tuzemská i zahraniční)

- celkem 86 č. j.

Tématické soupisy a rešerše - celkem 37 č. j.
(včetně upřesnění žadateli, tzn. k jedné rešerši několik čísel jednacích)
081.6.1
tuzemské úřední
10 č. j.
081.6.2
tuzemské vědecké
3 č. j.
081.6.3
tuzemské soukromé 21 č. j.
081.6.4
zahraniční
3 č. j.
Vydávání opisů, výpisů, kopií a informací z archiválií včetně žádostí
(potvrzení studia, zaměstnání, matriční vyhledávání)
081.7.1
úřední
112 č. j
081.7.2
vědecké
5 č. j.
081.7.3
soukromé
154 č. j.
Počet kopií pro badatele, žadatele - celkem 1 290 ks
žádostí - celkem 175 = úřední 71, vědecká 2, soukromé 101
Počet ověření

- celkem 93
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22
71

Ofoliováno bylo badatelům ke studiu a k digitalizaci celkem 49 140 listů archiválií.
V elektronickém úložišti datových zpráv je evidováno 117 složek.
c)

Vzdělávání zaměstnanců

Bc. David Polák pokračoval, mimo pracovní dobu, ve studiu na České zemědělské univerzitě
v Praze, Fakultě provozně ekonomické, obor Veřejná správa a regionální rozvoj (zahájení 2011,
předpokládané ukončení 2013).
školení:
- elektronická spisová služba (SOkA Chrudim 30. 3. 2012 – Dušek, Polák)
- řidičů (Pardubice 30. 11. 2012 - Dalibor Adam, Bc. David Polák)
d)

Správa počítačové sítě

- Bc. David Polák

Stav výpočetní techniky
a)
celkové počty počítačů, tiskáren apod.
- PC celkem 21x
- tiskáren celkem 9x (3x HP LJ 1300, 2x HP LJ 1200, 3x HP LJ 1100, 1x HP 2605 dn)
- server celkem 2x
- záložních zdrojů celkem 13x
- notebooky celkem 2x
- skener HPSJ 5470 1x
b)
výpočetní technika nakoupená v roce 2012
0
c)
výpočetní technika vyřazená v roce 2012
0
d)
opravy výpočetní techniky v roce 2012
PC 2x (výměna základní desky, disku)
Používané programové vybavení
a)
archivní programy
PEvA, Clavius, Regia, Pečetě, Janus, F-manager
b)
další SW
- Corel Draw verze 8.0 Classic
- MS Office
- OPEN Office
- Total Commander
- Evidence SQL
- Pokladna Gordic
- Avast
- Sklad Gordic
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- Xn View
(HELIOS elektronický systém spisové služby - celooblastní)
Využívání internetu
internet oddělen od vnitřní sítě
a)
korespondence
Příjem a odesílání e-mailů, včetně e-podatelny a e-podpisu, v souladu s platnou legislativou.
b)
webová stránka
Novému obsahu a struktuře nových webových stránek SOkA Ústí nad Orlicí bylo věnováno
velké úsilí - http://www.sokauo.cz.
Technické řešení a kompletní realizace, webmaster Bc. David Polák, texty Radim Dušek – průběžná
aktualizace zajištěna včetně aktuálních zpráv a informací.
Webová prezentace je vytvořena s ohledem na přístupnost a bezbariérovost tak, aby splňovala
všechny důležité zásady přístupnosti v souladu s Vyhláškou MV ČR č. 64/2008 Sb., o formě
uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek
pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Bezproblémová a kvalitní součinnost
s informatikem SOA v Zámrsku Bc. Michalem Munzarem, DiS.

Vypracoval: Radim Dušek
Ústí nad Orlicí 29. ledna 2013
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