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Ministerstvo vnitra České republiky, odbor archivní správy a spisové služby, Nad Štolou 3, pošt. 
schr. 21/AS, 170 34 Praha 7 Holešovice č. j.: MV-128232-4/AS-2020 

vydává 

OSVĚDČENÍ 

č. 5 

o uznání uplatněné certifikované metodiky Nmets v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení 
výsledků výzkumných organizací a hodnocení programu účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací“.  

Název metodiky: „Klasifikace korozního poškození historického olova a systém prostředků pro jeho 
konzervaci“  

Autorský kolektiv: Milan Kouřil (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze), Michal Ďurovič 
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze), Benjamin Bartl (Národní archiv v Praze),  Kristýna 
Charlotte Strachotová (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze), Šárka Msallamová (Vysoká 
škola chemicko-technologická v Praze). 

Příjemce podpory projektu, v rámci kterého byla metodika vytvořena: Národní archiv v Praze jako 
příjemce-koordinátor, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

Dedikace: Projekt v rámci NAKI II Metodika projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II „Vývoj metod 
konzervování pečetí a jejich textilních závěsů“. Identifikační kód projektu: DG16P02R040 

Popis a forma uplatnění metodiky v praxi: Certifikovaná metodika je primárně určena k využití 
archivům, které plní povinnosti podle archivního zákona. Ostatní instituce mohou tuto metodiku 
fakultativně využít v rámci svých činností v oblasti péče o svěřené sbírky. Předpokládá se využití 
uvedeného postupu konzervátory a restaurátory, kteří pracují s pergamenovými listinami a pečetěmi, 
které jsou k nim připojeny. Konzervátorům a restaurátorům státních archivů bude nabídnuta pomoc 
při implementaci metodiky do praxe. Metodiku lze dále využít i v případě jiných objektů, které jsou 
zhotoveny z olova a jeho slitin. Takové použití již ale přesahuje rámec předkládané metodiky. 
Certifikovaná metodika bude v elektronické verzi volně dostupná ke stažení na webových stránkách 
Ministerstva vnitra, Národního archivu v Praze a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. 

V Praze dne 26. 10. 2020 

 

                                                                                                  PhDr. Jiří Úlovec 

                                                                                                  ředitel odboru archivní správy a spisové služby 
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