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Žádost o poskytnutí informací se částečně odmítá.

Odůvodnění:

Archiv dne 27. 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. Následně
došel Archiv k závěru, že poskytnutí informace bez omezení by bylo v rozporu s platnou
právní úpravou. Ve své žádosti uvedl žadatel následující dotaz, na který Archiv odpovídá
s ohledem na ust. § 8a zákona č. 106/1999 Sb., následujícím způsobem:

"a) jména a příjmení všech státních úředníků Archivu bezpečnostních složek, kteří se po
právní stránce podíleli na přípravě výše cit. rozhodnutí (ABS 436/2014 R), zvláště pak toho



státního úředníka, který cit. rozhodnutí psal a postoupil k podpisu dočasné ředitelce Archivu
bezpečnostních složek, paní Mgr. S. Ptáčníkové"
• V souladu s ust. § 8a zákona č. 106/1999 Sb., Archiv sděluje, že uvedené žádosti se po

právní stránce věnoval referent společné státní správy a samosprávy zařazený do
Kanceláře ředitelky Archivu. Jako podklad pro odpověď na předmětnou žádost byl použit
text dřívějšího rozhodnutí Archivu bezpečnostních složek ze dne ll. srpna 2011
v podobné věci, kterou po právní stránce zcela zaštítil tehdejší vedoucí Kanceláře

ředitelky Archivu bezpečnostních složek.

Výše uvedené informace byly poskytnuty v souladu s právními předpisy, upravujícími
ochranu osobních údajů, které jsou po povinném subjektu požadovány, tzn. nebyly
poskytnuty v rozsahu, v jakém je žadatel formuloval, pouze v obecné rovině tak, aby byla
naplněna také související právní úprava. Sdělením jména obou zaměstnanců Archivu (ať již
bývalých nebo současných) by dle názoru Archivu nenaplnilo účel a smysl zákona č.

106/1999 Sb. Kdo o vyřízení žádosti v konečném důsledku rozhodl, je z rozhodnutí zcela
zjevné a dle Archivu naprosto dostačující pro naplnění účelu zákona č. 106/1999 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
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