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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

 

Dne 20. září 2013 obdržel Archiv bezpečnostních složek Vaši žádost dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou zaevidoval pod č.j. ABS 

5282/2013 POD, jejímž předmětem byla absence formuláře pro Žádost o zpřístupnění 

materiálů vzniklých činností StB na základě zákona č. 499/2004 Sb., na webových stránkách 

našeho úřadu a související dotazy. 

 

Na základě výše uvedeného Vám k Vašim dotazům sdělujeme následující: 

 

1. Je důvodem nedostupnosti formulářů snaha o ztížení obyčejných lidí žádat informace 

u vašeho úřadu? 

 Archiv bezpečnostních složek na svých webových stránkách trvale zveřejňuje uvedený 

formulář, a to hned v několika formátech: .doc a .rtf na http://www.abscr.cz/cs/jak-zadat. 

Na stránce http://www.abscr.cz/cs/badatelsky-rad také ve formátu PDF. Nad rámec 

sdělujeme, že Archiv vyřizuje rovněž badatelské dotazy, zaslané formou e-mailu, bez 

použití formuláře. Váš první dotaz proto považujeme za bezpředmětný.  

 

2. Kryjete tímto způsobem, s odkazem na dotaz č. 1, informace, a to v rozporu se 

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů? 

 S odkazem na odpověď u dotazu č. 1 považujeme i tento dotaz za bezpředmětný.  

 

3. Je správcem vaší webové prezentace někdo jiný, než „Archiv bezpečnostních složek“? 

 Ano, správcem IT je pro webové stránky Archivu Ústav pro studium totalitních režimů. 
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4. Jak se stavíte k dodržování vyhlášky č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací 

souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se 

zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), jelikož vaše webová prezentace není 

v jejím souladu? 

 Archiv bezpečnostních složek spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů stále 

pracuje na vylepšování svých webových stránek, aby byly v souladu s veškerou platnou 

právní úpravou. Je to však nejednoduchý proces, který vyžaduje svůj čas a my Vám tímto 

děkujeme za pochopení a trpělivost. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 Mgr. Světlana Ptáčníková 

 ředitelka Archivu bezpečnostních složek 

 

 


