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Sp. zn. ABS-S 5357/2014R

V Praze dne 1. září 2014

Počet listů: 2

Vážený pan

Informace dle zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Archiv bezpečnostních složek (dále jen "Archiv") obdržel dne 29. července 2014 žádost dle
zákona č . 106/1999 Sb., jejímž předmětem byly doplňující dotazy k dopisu Archivu č.j. ABS
529212014 R. Dopisem ze dne 13. srpna 2014 jste byl vyzván k úhradě nákladů ve výši 495,
Kč. Tuto částku jste ke dni 19. srpna 2014 na účet Archivu poukázal . Na způsob vyřízení Vaší
žádosti jste dopisem ze dne 28. srpna 2014 podal stížnost.

Na základě výše uvedeného Vám v souladu s ust. § 16a odst. 5 cit. zákona sdělujeme

následující:

a) Z odpovědi Archivu bezpečnostních složek (dále jen "Archiv") č .j. ABS 5292/2014 R,
doručené dne 29. července 2014, ad f) a g) vyplývá, že Archiv poskytl v minulosti jiným
státním úřadům i takové archiválie výlučně v digitalizované podobě, na kterých byly zjištěny

závady (např. neúplnost, omezená čitelnost, přeřazení stran). Dále je z odpovědi Archivu
zřetelné, že mezi takovými archiváliemi se nachází i takové, které byly jiným státním úřadům

poskytnuty v rámci agendy zákona č. 26212011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti
komunismu. Kdy Archiv digitalizáty vymezené výše jiným státním úřadům poskytl (přesná

datace) a konkrétně jakému státnímu úřadu, popř. jakým státním úřadům?

• Dotaz v původní žádosti se týkal pouze digitálních reprodukcí archiválií, u nichž
byly kontrolou Archivem v roce 2014 zjištěny v původní žádosti zmíněné

nedostatky. Digitální reprodukce byly zaslány Ministerstvu obrany v těchto

datech: 16.4.2012,24.4.2012,25.5.2012,19.9.2012,16. 11.2012,26.11.2012,
7. 12. 2012, 14. 12. 2012, 19. 12. 2012, 21. 1. 2013, 14. 2. 2013, 12. 4. 2013, 4. 6.
2013,10.7.2013,15.8.2013,26.9.2013,9.10.2013,27.1.2014,14.3.2014,31.3.
2014, 10. 4. 2014,



b) 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)? (bod napadený stížností)

• Ne. Veškeré digitální reprodukce byly odeslány před zjištěním chyb. Archiv tedy
v době odeslání o chybě nevěděl, a tudíž nemohl příjemce o chybách informovat.
V současnosti jsou samozřejmě podnikány kroky k ověření, zda nedostatky
mohly mít vliv na zpracování odborných stanovisek.

c) 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? (bod napadený stížností)

• Ne, archiválie jsou zasílány s vodoznakem, který takové prohlášení neobsahuje.
Archiv měl za to, že z uvedené odpovědi vyplývá, že vodoznak neobsahuje žádné
takové prohlášení, které je uvedeno v dotazu, tzn. ani "prohlášení podobného
obsahu". Nad rámec uvádíme, že podoba vodoznaků je součástí jiné z Vašich
žádostí, tzn. podoba vodoznaků Vám bude poskytnuta.

d) V kolika případech a v jakém časovém rozmezí (přesné datace) byly jiným státním úřadům

Archivem poskytnuty digitalizáty vymezené výše ad a) v rámci agendy zákona č. 26212011
Sb.? Kolik těchto případů bylo od 10. dubna 2013 do dne vyřízení této žádosti?

• Digitální reprodukce archiválií, u nichž byly zjištěny při kontrole Archivem roku
2014 chyby, byly zaslány jako příloha k Odborným stanoviskům Archivu v rámci
agendy zákona č, 262/2011 Sb. výhradně Ministerstvu obrany, a to od roku 2012
do roku 2014. Reprodukce byly zaslány v celkem 27 případech, z toho do 10.
dubna 2013 v 16 případech a od 10. dubna 2013 v 11 případech.

S pozdravem

Mgr. Světlana Ptáčníková

ředitelka Archivu
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