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V Praze dne 10. prosince 2014

Počet listů: 2

Archiv bezpečnostních složek (dále jen "Archiv") obdržel dne 5. prosince 2014 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

(dále jen "žadatel"),
jejímž předmětem byl registr oznámení dle zákona o střetu zájmů. 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 5. prosince 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. S ohledem
na dostupnost požadovaných informací, sděluje Archiv žadateli následující:

1. Vede Archiv bezpečnostních složek (dále jen "Archiv") registr oznámení, ve smyslu §§
13 a 14 zákona o střetu zájmů? Pokud ano, kdy byl v Archivu založen tzv. evidenční

orgán zabezpečující vedení registru?
• Archiv takový registr nevede.

2. Pokud Arch iv registr sám nevede: Jakému úřadu (evidenčnímu orgánu) jsou
pravidelně odevzdávány prohlášení veřejných funkcionářů Archivu, kteří jsou - dle § 12
zákona o střetu zájmů - povinní vždy do 30. června následujícího kalendářního roku
odevzdávat svá oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a
závazcích?



• Za odevzdání prohlášení dle zákona o střetu zájmů je osobně odpovědný veřejný

funkcionář, nikoliv Archiv jako instituce, tzn. Archiv žádné prohlášení neodevzdává,
nicméně veřejní funkcionáři svá prohlášení doposud odevzdávali Ústavu pro studium
totalitních režimů.

3. K jakému dni (přesná datace) odevzdala veřejná funkcionářka Archivu Mgr.
Světlana Ptáčníková oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech,

darech a závazcích (ve smyslu § 12 zákona o střetu zájmů) vztahující se k roku 2012 a
2013?

• Vzhledem ke zmíněné osobní odpovědnosti veřejných funkcionářů, nikoliv Archivu,
nedisponuje Archiv přesným datem předání tohoto dokumentu. Ředitelka Archivu si
přesné datum s takovým časovým odstupem nepamatuje a Archiv tyto dokumenty
logicky neeviduje, proto nejsou dohledatelné ani v elektronické spisové službě.

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


