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V Praze dne 16. září 2014
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Archiv bezpečnostních složek (dále jen "Archiv") obdržel dne 17. srpna 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 .

_ -- ... .. . . lále jen "žadatel"),

jejímž předmětem byly počty inventárních jednotek v různých souvislostech. 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 17. srpna 2014 obdržel žádost o poskytnutí informací podle zákona č . 106/1999

Sb. Po doplnění žádosti se archiv zabýval žádostí žadatele jak po obsahové, tak i po formální

stránce. S ohledem na ust. § 2 odst. 4 vydal toto rozhodnutí, ve kterém sděluje žadateli

následující informace:

1. Kolik inventárních (archivních) jednotek zpracovaných archiválií, uložených v analogové

podobě v Archivu bezpečnostních složek (dále jen "Archiv") a poskytnutých Archivu jinými

subjekty v podobě digitálních kopií, bylo Archivem od doby jeho vzniku do 10. dubna 2013

opatřeno popisnými metadaty? Žádám o sdělení absolutního počtu těchto případů za rok 2008,

2009, 2010, 2011 , 2012 a za období od 1. ledna do 10. dubna 2013, zároveň o sdělení

souhrnného absolutního počtu do 10. dubna 2013 . Nemohou-li data být zjištěna přesně, stačí

uvedení přibližných údajů zakládajících se na kvalifikovaném odhadu.

• Popisnými metadaty jsou opatřovány výhradně digitální reprodukce archiválií,

které jsou nahrány v Elektronickém archivu ("EA "). Archiv není správcem a



vlastníkem systému a nemá k dispozici nástroje, které by umožňovaly vyčíslení

vložení popisných metadat za konkrétní časové období.

2. Kolik inventárních (archivních) jednotek zpracovaných archiválií, uložených v analogové

podobě v Archivu a poskytnutých Archivu jiným subjekty v podobě digitálních kopií, bylo

Archivem v době od 10. dubna do dnešního dne opatřeno popisnými metadaty? Žádám o

sdělení absolutního počtu těchto případů za období od 10. dubna 2013 do 31. prosince 2013,

za období od 1. ledna 2014 do dnešního dne, zároveň o sdělení souhrnného počtu od 10.

dubna 2013 do dnešního dne. Nemohou-li data být zjištěna přesně, stačí uvedení přibližných

údajů zakládajících se na kvalifikovaném odhadu.

• viz 1)

3. Kolik digitalizovaných inventárních (archivních) jednotek, definovaných výše ad 1., bylo

od doby vzniku Archivu do 10. dubna 2013 zpřístupněno pomocí tzv. Elektronického archivu

(dále jen "EA")? Žádám o sdělení absolutního počtu těchto případů za rok 2008, 2009, 2010,

2011, 2012 a za období od 1. ledna do 10. dubna 2013, zároveň o sdělení souhrnného

absolutního počtu do 10. dubna 2013. Nemohou-li data být zjištěna přesně, stačí uvedení

přibližných údajů zakládajících se na kvalifikovaném odhadu.

• V EA bylo zpřístupněno celkem: 2008-2011 - O; 2012 - 1; do 10. 4. 2013 - 5; do

konce 2013 - 94; do konce srpna 2014 - 148 jednotek. Do 10. 4. 2013 tedy celkem 6

a od tohoto data celkem 242.

4. Kolik digitalizovaných inventárních (archivních) jednotek, definovaných výše ad 1., bylo

od 10. dubna 2013 do dnešního dne zpřístupněno pomocí tzv. EA? Žádám o sdělení

absolutního počtu těchto případů za období od 10. dubna 2013 do 31. prosince 2013, za

období od 1. ledna 2014 do dnešního dne, zároveň o sdělení souhrnného počtu od 10. dubna

2013 do dnešního dne. Nemohou-li data být zjištěna přesně, stačí uvedení přibližných údajů

zakládajících se na kvalifikovaném odhadu.

• viz 3)

5. Žádám o poskytnutí přehledné statistiky, kolik běžných metrů archiválií a dokumentů bylo

Archivem v letech 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a v roce 2014 do dnešního dne nově

zpracováno, tj. alespoň základním způsobem uspořádáno a evidováno. Údaje budiž uvedeny

za každé uvedené období zvlášť . Nemohou-li data být zjištěna přesně, stačí uvedení

přibližných údajů zakládajících se na kvalifikovaném odhadu. Upozorňuje se, že případnou

námitku, že žádaná informace nemůže být poskytnuta, protože v Archivu současně ještě

probíhá generální inventura, nelze uznat za oprávněnou, vzhledem k tomu, že činnost

archivního zpracování dokumentů náleží do nejdůležitějších oblastí působnosti Archivu, a to

od prvního dne jeho zřízení. Též vzhledem k některým ustanovením zákona č. 49912004 Sb.,

v platném znění ("Archivní zákon") , nepovažuje žadatel za možné, že by Archiv žádanou

informací nedisponoval (srov. např. usl. § 62 odst. 2 písm. c). Dále lze oprávněně

předpokládat, že Archiv byl od doby jeho vzniku povinen minimálně jednou za rok objem

nově archivně zpracovaných materiálů nahlásit nadřízeným orgánům.

• Tento dotaz se zdá být totožný s dotazem žadatele, který byl zodpovězen

rozhodnutím č.j. ABS 5634/2014 R. Vzhledem k tomu, že žadatel se proti podání
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informace v tomto bodě neodvolal, pokládáme opětovné zodpovězení za

bezpředmětné. Abychom však vyloučili možné nedorozumění, uvádíme, že

generální inventura je zásadním nástrojem pro zjištění přesného rozsahu

archivních souborů, které má konkrétní archiv ve své péči. Mimo jiné se v jejím

rámci provádí i přeměření rozsahu spravovaných archivních souborů. Je

pravděpodobné, že celková metráž dozná po novém přeměření změn. Do

dokončení generální inventury není proto možné metráž archivních souborů

uvést. Odkaz na výroční zprávy pak Archiv považuje za mírně zmatečný, neboť

informace ve výročních zprávách obsažené neprotiřečí odpovědi na tento dotaz.

Vzhledem k tomu, že žadatel učinil doplnění žádosti ne zcela vyčerpávajícím způsobem, byl

Archiv nucen odpovědět tak, jak uvedl výše, aby nemusel celou žádost odmítnout.

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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