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Žádost dle zákona č. 10611999 Sb. - sdělení informace
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V Praze dne 18. prosince 20 14

Počet listů : 2

Dne 5. prosince 20 14 zaevidoval Archiv bezpečnostních složek (dále jen "Archiv")
Vaši žádost dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů , jejímž předmětemj sou následující dotazy:

1. Jakým způsobem je v Archivu bezpe čnostn ích složek ošetřeno zacházení s jedovatými
a psychotropními látkami , které jsou součástí některých spis ů .

2. Zda jsou tyto látky uloženy v souladu se stáv aj ícími zákony a předpi sy a jsou
nahlášeny příslušným ú řadům.

K uvedeným dotazům sdčlujeme následují cí:

Archiv nemá žá dnou informaci o tom, že by se ve zpracovaných fondech nacházely
jakékoliv jedovaté nebo psychotropní látky.

Pokud se jedná o nezpracované fo ndy, je Archivu známo, že vyšetřovací spis V-3443 1
MV obsahuje zatavený, naprosto nepoškozený balíček s neznámou látkou, o níž se ve spise
mluví jako o "omamné látce canabisového typu" . Vzhledem k časovému odstupu od vzniku
spisu však Archiv předpokládá, že tato látka - pokud by se v době vložení do spisu skutečně

jednalo o "omamnou" látku - již neodpovídá charakteristice omamné látky. K tomuto
předpokladu nás ved e sk utečnost, že zá ležitost nijak neřešil ani Odbor arch iv bezpečnostních

složek, z nějž byl spis do Archivu bezpečnostních složek delimitován, an i lJřad dokumentace
tl vyšetřování zlo čin ů komunismu, který patří pod Službu kriminální policie a vyšetřování,

jehož pracovník ov i byl spis v r. 2007 předložen . Tento pracovn ík by jistě tehdejší
zaměstnance Odboru archiv bezpečnostních složek na poch ybe ní upozornil. Pro úplnost
dodávám e, že s výjimkou ú ředních badate l ů nebyl vyšetřovací spis - pokud je nám známo 
nikomu před l ožen.
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Protože však Archiv úzkostlivě dbá na dodržování platné legislativy, necháme obsah
sáčku prověřit (pokud ovšem bude tento krok v souladu se zákonem 49912004 Sb., o
archivnictví a spisové službě). Jestliže budou podobné látky nalezeny v jiných
nezpracovaných archiváliích, bude Archiv samozřejmě postupovat zcela v souladu s platnou
právní úpravou - tj. tyto látky nahlásí a bude postupovat v souladu s pokyny příslušných

úřadů.

Dovolujeme si Vás nad rámec upozornit, že pokud jako zaměstnanec Ústavu pro
studium totalitních režimů máte informaci o konkrétním archivním materiálu, v němž by se
tyto látky měly nacházet, je Vaší povinností o tom bezodkladně informovat svého
nadřízeného.

S pozdravem
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ředitelka Archivu
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