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V Praze dne 2. září 2014

Počet listů: 3

Archiv bezpečnostních složek (dále jen "Archiv") zaevidoval dne 14. července 2014 žádost o
poskytnutí informací podle zákona. č . 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších nřednisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), od žadatele pana

(dále jen "žadatel"),
jejimz predmetem byry mrormace týkající se týkající se procesu digitalizace Archivu ve
vztahu poskytování podkladů ostatním státním institucím. Archiv v této věci jako orgán
prvního stupně místně a věcně příslušný rozhodl v souladu s ust. § 16a odst. 6 písm. b) zákona
č . 106/1999 Sb., takto :

Žádost o poskytnutí informací se částečně odmítá.

Odůvodnění:

Archiv dne 14. 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.
Archiv žadateli odpověděl formou sdělení informace ze dne 28. července 2014. Dne 30.
července obdržel Archiv stížnost na postup povinného subjektu. V zákonné lhůtě Archiv
předal spis nadřízenému orgánu, tj. Ústavu pro studium totalitních režimů. Ten svým
rozhodnutím č.j . USTR 546-2/2014 rozhodl v tom smyslu, aby Archiv v předmětném řízení

vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí informace při ponechání obsahové stránky.

Ve své žádosti uvedl žadatel následující dotazy, na které Archiv odpovídá s ohledem na ust. §
2 odst. 4 zákona Č. 106/1999 Sb., následujícím způsobem:



a) Poskytl Archiv bezpečnostních složek (dále jen "Archiv") kdykoliv v minulosti až do
dnešního dne jiným státním úřadům, např. Ministerstvu obrany ČR, některé archiválie pouze
v digitalizované podobě, ačkoliv Archivu bylo na základě předchozího zjištění známo, že tyto
poskytnuté digitalizáty mohou být ve srovnání s příslušnými archiváliemi v analogové podobě

neúplné či s ohledem na kvalitu digitální reprodukce jakkoliv vadné?

• Archiv si není vědom, že by v dotazu popsaná situace od poloviny roku 2013
nastala, a lze předpokládat, že nenastala ani před tímto obdobím. Archiv by
v žádném případě neposkytl digitalizovanou podobu archiválií jiným státním
úřadům, ačkoliv by bylo Archivu známo, že se jedná o neúplné nebo vadné
reprodukce. Máme důvodně za to, že takový postup aplikovala i předchozí vedení
Archivu.

Pokud odpověď na výše ad a) uvedený dotaz zní "ano", žádám též o poskytnutí následujících
informací:

b) Kdy Archiv digitalizáty vymezené výše ad a) jiným státním úřadům poskytl (přesná datace)
a konkrétně jakému státnímu úřadů, popř. jakým státním úřadům?

• viz a)

c) Byly ve všech případech, že k poskytnutí digitalizátů ve výše ad a) uvedených případech

došlo, příjemci těchto digitalizátů Archivem upozorněni na to, že digitalizované archiválie
nemusí nutně odpovídat původním archiváliím uloženým v Archivu v analogové podobě?

Pokud odpověď na dotaz zní "ano": Jakým způsobem byli příjemci na zmíněnou okolnost
konkrétně upozorněni (písemně, ústně)?

• viz a)

d) Poskytl Archiv v některých případech jiným státním úřadům některé digitalizáty vymezené
výše ad a) spolu s prohlášením, učiněným Archivem, že "kopie souhlasí s originálem" nebo s
prohlášením podobného obsahu?

• viz a)

e) Spadají pod digitalizáty vymezené výše ad a) i takové, které se jiným státním úřadům

poskytly v rámci vyřizování agendy zákona Č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu
proti komunismu? Pokud odpověď na dotaz zní "ano": V kolika případech a v jakém časovém

rozmezí (přesné datace) byly státním úřadům takové digitalizáty v rámci agendy zmíněného

zákona poskytnuty?

• viz a)

f) Nachází se mezi inventárními jednotkami, kde byly v rámci kontroly digitalizace provedené
Archivem podle vlastních údajů v prvním pololetí 2014 (viz "Zpráva o kontrole
digitalizovaných archiválií Archivu bezpečnostních složek", přJ.loha Č . 1 k č.j . ABS
4490/2014 R) zjištěné jakékoliv závady, i takové, které se výlučně v podobě digitalizátů

někdy v minulosti až do dnešního dne poskytly jiným státním úřadům v rámci agendy zákona
Č . 262/20 11 Sb.?



• ano

g) Pokud odpověď na dotaz uvedený výše ad f) zní ano: O jaké inventární jednotky se
konkrétně jedná?

• Signatury vyšetřovacích spisů: V-1l63 MV, V-llOSl MV, V-IS26 MV, V-2671
MV, V-2661 MV, V-2737 MV, V-42393 MV, V-1645 BN, V-2700 MV, V-32019
MV, V-2646 MV, V-406 MV, V-691 MV, V-898 Brno, V-424 HK.

• Pokud se jedná o ostatní fondy, vypracování takového seznamu by znamenalo
tvorbu nové informace, která však není předmětem zákona č. 10611999 Sb.

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


