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V Praze dne 28. února 2014

Počet listů: 3
Přílohy: 1/59

Archiv bezpečnostních složek (dále jen "Archiv") obdržel dne 29. ledna 20 14 žádost o
poskytnutí informací podle zákona. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), od žadatele pana

7 ----. - - • •• - - • -, - J - (dále
jen "žadatel"), jejímž předmětembyla událost průtoku vody ze střechy do depozitáře . Archiv
v této věci jako orgán prvního stupně místně a věcně příslušný rozhodl v souladu s ust. § 15
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., takto:

Žádost o poskytnutí informací se částečně odmítá.

Odůvodnění:

Archiv dne 29. ledna 2014 obdržel žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999
Sb. Archiv se zabýval žádostí žadatele jak po obsahové, tak i po formální stránce. Přípisem ze
dne 29. ledna 2014 požádal Archiv žadatele o upřesnění žádosti. Žadatel svoji žádost doplnil
dopisem ze dne 5. února 20 14.

Podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti
s poskytováním informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s



pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný
subjekt může žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, Archiv uvedené
náklady vyčíslil ve výši 448,- Kč, které žadatel Archivu zaplatil.

Následně došel Archiv k závěru, že poskytnutí informace bez omezení by bylo v rozporu

s platnou právní úpravou. Ve své žádosti uvedl žadatel následující dotazy, na které Archiv
odpovídá tímto způsobem:

a) soupis všech preventivních opatřeních, která učinil statutár Archivu od 26. dubna
2013 k tomu, aby ke škodě v sídle povinného subjektu nedošlo (jako důkaz prosím
doložte kopie všech právních jednání Archivu s příslušným ě.j.)

- s odkazem na ust. § 11 odst. 1 písm. a) Archiv tuto informaci neposkytne. Vzhledem k tomu,
že se jedná o budovu Ústavu pro studium totalitních režimů, dovolujeme si žadateli doporučit,
aby se s obdobným dotazem obrátil také na tuto instituci.

b) výše vzniklé škody
- žádná škoda na archiváliích ani na majetku Archivu nevznikla

c) způsob řešení škody a jeho výsledek
- žádná škoda na archiváliích ani na majetku Archivu nevznikla, a to díky včasnému a
profesionálnímu zásahu současného managementu Archivu a příslušných zaměstnanců

zařazených do oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů a skupiny péče o fyzický
stav archiválií.

d) jméno a příjmení dalších odpovědných zaměstnanců povinného subjektu v souvislosti
s poškozením archiválií.
- archiválie poškozeny nebyly, tzn. žádný zaměstnanec Archivu není odpovědný v souvislosti
se situací (tj. poškození archiválií), která nenastala.

e) kopie smlouvy o pojištění archiválií Archivu
- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, ani žádný jiný legislativní předpis neukládá archivům pojištění archiválií
v běžném provozu, pouze v zákonem uvedených situacích. Z tohoto důvodu nemá Archiv
uzavřenou obecnou pojistnou smlouvu na jím spravované archiválie.

1) opatření k nápravě (prosím o doložení právního jednání statutára povinného subjektu
s příslušnými č.j.)

- vzhledem k tomu, že žádná škoda na archiváliích ani majetku škoda nevznikla, nebylo
potřeba činit žádná opatření k nápravě. Pokud se dotaz vztahuje k budově, pak Archiv
doporučuje obrátit se na Ústav pro studium totalitních režimů.

g) veškeré úkony učiněné v předmětné věci v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.,
s příslušným ě.].



- předmětným archiváliím se dostalo řádné péče zaměstnanců skupiny péče o fyzický stav
archiválií. Úřední záznam popisující zásah zaměstnanců a další úkony učiněné v předmětné

věci popisuje úřední záznam ze dne 31. ledna 2014, č.j. ABS 715/2014 R.

h) fotodokumentaci poškozených archiválií
- fotodokumentace je po znečitelnění osobních údajů dle zákona č. 10112000 Sb., o ochraně

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, přílohou tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení, a to nadřízenému

orgánu prostřednictvím orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

Mgr. Světlana Ptáčníková

ředitelka Archivu bezpečnostních složek


