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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – odložení 

žádosti  

 

Dne 2. 1. 2018 obdržel Archiv bezpečnostních složek jako povinný žádost o 

poskytnutí archiválií dokumentujících vznik Policejního prezidia ČR podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost byla 

zaevidována pod č.j. ABS 37/2018 R. 

 

Archiv bezpečnostních složek po posouzení žádosti dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

 

žádost odkládá, 

 

a to z důvodu, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti.  

 

Odůvodnění:  

 

Žadatelka požaduje informace a dokumenty související s působností Policejního 

prezidia ČR. Archiv bezpečnostních složek, jak vyplývá ze zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu 

pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, těmito dokumenty nedisponuje. 

Archivu byly předány evidenční a registrační pomůcky, archivní fondy, včetně 

agenturních, operativních, vyšetřovacích a kádrových svazků nebo spisů, archivní sbírky i 

jednotlivé archiválie a dokumenty vzniklé činností bezpečnostních složek a Komunistické 
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strany Československa a organizací Národní fronty působících v těchto složkách v období od 

4. dubna 1945 do 15. února 1990, a to Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany včetně 

Vojenského zpravodajství, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou 

a Úřadem pro zahraniční styky a informace. Ministerstvo vnitra dále předalo archiválie 

vzniklé po 1. lednu 1990 týkající se činností souvisejících se správou archiválií 

bezpečnostních složek. 

 

Žadatelka však požaduje informace vztahující se a dokládající vznik Policejního 

prezidia ČR a pozice policejního prezidenta, zejména: 

1/ Den vzniku Policejního prezidia ČR 

2/ Důvod vzniku Policejního prezidia ČR 

3/ Předmět činnosti Policejního prezidia ČR 

4/ Kompetence Policejního prezidia ČR 

5/ Den ustanovení funkce policejního prezidenta 

6/ Předmět činnosti policejního prezidenta 

7/ Oprávnění a kompetence policejního prezidenta 

8/ Definice funkce policejního prezidenta. 

 

Tyto informace ani dokládající dokumenty povinný subjekt nespravuje. Částečně lze 

informace získat na webových stránkách Policie ČR, na které odkazuje povinný subjekt 

žadatelku dle § 6 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Dále bylo požadováno zpřístupnění Důvodové zprávy Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. Důvodové zprávy bývají součástí placených právnických systémů, měly by 

být v archivu subjektu, který příslušné zákony schvaluje a především u subjektů, které mají na 

tvorbu příslušných zákonů dle resortního rozdělení gesci. V tomto případě se jedná 

o Ministerstvo vnitra České republiky.  

 

Proti odložení žádosti není odvolání. 

 

  

       Mgr. Světlana Ptáčníková 

      ředitelka Archivu bezpečnostních složek  
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