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Archiv bezpečnostních složek (dále jen "Archiv") obdržel dne 21. července 2014 žádost o
poskytnutí informací podle zákona. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č . 10611999 Sb."), od žadatele

. trvale bytem (dále jen "žadatel"),
jej ímž předmětem byly vnitřní předpisy a metodiky související s digital izací. Archiv v této
věci jako orgán prvního stupně místně a věcně příslušný rozhodl v souladu s ust. § 15 odst. 1
a ust. § 16a odst. 5 zákona Č . 106/1999 Sb., takto:

Žádost o poskytnutí informací se částečně odmítá.

Odůvodnění:

Archiv dne 21. července 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 .
Vzhledem k rozsahu vyhledávaných informací Archiv oznámením ze dne 4. srpna 2014
vyžádal od žadatele úhradu nákladů ve výši 990,- Kč. Dne 5.8.2014 byla tato úhrada
provedena. Dne 6.8.20 14 byla Archivu doručena stížnost na nedodržení lhůty, přičemž bylo
rozhodnuto postupovat dle ust. § 16a odst. 5 zákona Č . 106/1999 Sb.

Ve své žádosti uvedl žadatel následující dotazy, na které Archiv odpovídá s ohledem na ust. §
11 odst. 1 písm. a) zákona Č. 106/1999 Sb., následujícím způsobem:

1. Žádám o poskytnu tí následujících interních předpisů Archivu ve znění platném k dnešnímu
dni:



a. směrnice ředitelky Archivu o přípravě archiválií a dokumentů k digitalizaci
b. směrnice ředitelky Archivu o provozu počítačové sítě, využívání informačního systému a
organizačně technické ochraně

c. směrnice ředitelky Archivu, která se týká provozu elektronického archivu
d. směrnice, popř. další interní nařízení ředitelky Archivu týkající se správy a rozvoje
evidencí, ochrany dat a provozu webových stránek Archivu

• Archiv tuto informaci s odkazem na ust. § 11 odst. 1 písm. a) neposkytuje.

2. Jaké z výše indikovaných interních předpisů byly od 10. dubna 2013 obsahově

modifikovány, tj. vydány v novelizované podobě?

• viz dotaz 1)

3. Žádám o poskytnutí k dnešnímu dni platné metodiky, která určuje Archivem provedený
archivní popis digitalizovaných archiválií a jeho strukturu.

• viz dotaz 1)

4. Žádám o poskytnutí přehledu od 10. dubna 2013 k dnešnímu dni Ústavem digitalizovaných
archiválií a dokumentů, uložených v Archivu, ve struktuře - EL NAD - název archivního
souboru - počet inventárních jednotek - počet skenů a seznam veškerých digitalizovaných
archiválií a dokumentů ve struktuře - název archivního souboru - seznam názvů inventárních
jednotek. Dále žádám o poskytnutí informací k následujícím dotazům:

a. Kolik z těchto digitalizovaných archiválií a dokumentů bylo k dnešnímu dni Archivem
opatřeno popisnými metadaty (procentuálně)?

b. Kolik z těchto digitalizovaných archiválií/inventárních jednotek a dokumentů bylo k
dnešnímu dni zpřístupněno pomocí tzv. Elektronického archivu (dále jen "EA")? Žadateli se
jedná o poskytnutí procentuálního a absolutního údaje.
c. Kolik inventárních jednotek bylo převedeno do EA v letech 2011,2012,2013 a v roce 2014
do dnešního dne? Údaje budiž uvedeny za každé uvedené období zvlášť.

• Archiv nedisponuje informacemi o přehledu "digitalizovaných" archiválií, neboť
digitalizace samotná je prováděna Ústavem pro studium totalitních režimů.

ÚSTR údaje o době digitalizace a objemu archiválií připravených Archivem
k digitalizaci Archivu neposkytuje.

• Seznam veškerých digitalizovaných archiválií Archiv nemůže vytvořit z důvodu
častých výjimek a nerespektování interních předpisů o přípravě archiválií
k digitalizaci především v období 2008-2010. Množství archiválií v té době bylo
digitalizováno bez vědomí Archivu, popř. jejich digitalizace nebyla řádně

evidována.

aJ Vzhledem k výše uvedeným skutečnostemnelze procentuální vyčíslenívypočíst.

b/ Zpřístupněno bylo celkem 246 archivních jednotek. Vzhledem k výše uvedeným
skutečnostemnelze procentuální vyčíslenívypočíst.

d Za převod digitálních reprodukcí archiválií do EA je zodpovědnýÚSTR.



5. Co se ve srovnání se stavem k 10. dubnu 2013 změnilo od tohoto dne k dnešnímu dni na
struktuře EA, na požadavcích ohledně funkcionality tohoto systému a které z nich byly
zprovozněny?

• V uvedeném období byly za strany Archivu dány požadavky na změny ve
struktuře EA, které jsou obsaženy v příloze tohoto rozhodnutí.

6. Žádám o poskytnutí přehledné statistiky, kolik bylo Archivem v letech 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013 a v roce 2014 do dnešního dne zpracováno nových archivních pomůcek

(míněno bez pouze naskenovaných starších pomůcek) a prozatímních inventárních soupisů

(odlišit). Údaje budiž uvedeny za každé uvedené období zvlášť.

• V roce 2009 byl zpracován 1 prozatímní inventární seznam. V ostatních letech
nebylo ukončeno zpracování nových archivních pomůcek. Ukončení

rozpracovaných archivních pomůcek je podmíněno dokončením generální
inventury, která probíhá od roku 2012 do konce roku 2014, a zároveň utlumením
agendy zákona č, 262/2011 Sb., která v současné době váže veškerý odborný
potenciál Archivu.

7. Žádám o poskytnutí přehledné statistiky, kolik běžných metrů archiválií a dokumentů bylo
Archivem v letech 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a v roce 2014 do dnešního dne nově

zpracováno, tj. alespoň základním způsobem uspořádáno a evidováno alespoň v rámci
prozatímního inventárního uspořádáno a evidováno alespoň v rámci prozatímního
inventárního soupisu. Údaje budiž uvedeny za každé uvedené období zvlášť.

• Metráž nově zpracovávaných archivních fondů bude možno upřesnit až po
dokončení generální inventury, která bude ukončenake konci roku 2014.

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


