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 V Praze dne 21. července 2020 

  

 Počet listů: 3 

 

 

 

 

 

 

 

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - sdělení 

 

Dne 3. července 2020 zaevidoval Archiv bezpečnostních složek Vaše podání označené 

jako „návrh na odvolání“. Toto podání směřovalo proti odložení Vaší žádosti o informace dle 

zákona č. 106/1999 Sb., kterou Archiv zaevidoval dne 29. června 2020 a jejímž předmětem 

byly dotazy k teorii a praxi spisové služby. 

 

V uvedeném odložení Vaší žádosti bylo jasně uvedeno, že odvolání proti odložení 

žádosti není možné, a to vzhledem k tomu, že Vaše žádost nebyla vyřízena rozhodnutím. Ve 

svém novém podání uvádíte, že „správa a provoz řízení skartační a spisový řád jsou 

v působnosti Archivu bezpečnostních složek, ředitel ABS“. Zde Archiv odkazuje na ust. § 13 

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, kde je působnost Archivu 

vymezena taxativně, a to následujícím způsobem:  

 

„§ 13: 

(1) Archiv 

a) zpřístupňuje a zveřejňuje dokumenty a archiválie týkající se bezpečnostních 

složek podle zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní 

bezpečnosti a podle zákona o archivnictví a spisové službě, 

b) zabezpečuje přístup k dokumentům a archiváliím náležejícím do jeho péče 

a poskytuje nezbytnou pomoc a informace státním orgánům příslušným 

k bezpečnostnímu řízení, popřípadě k šetření podle zákona o ochraně 

utajovaných informací, zpravodajským službám České republiky k plnění jejich 

úkolů a orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení, 
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c) kontroluje výkon spisové služby u Ústavu, 

d) provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u Ústavu a u držitelů dokumentů 

vzniklých z činnosti bezpečnostních složek v období komunistické totalitní moci, 

pokud jde o tyto dokumenty, 

e) provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u dokumentů nabídnutých Ústavu 

nebo Archivu darem nebo ke koupi, 

f) rozhoduje o námitkách proti protokolu podaných původcem nebo vlastníkem 

dokumentu, u kterého provádí výběr archiválií, 

g) rozhoduje o podání badatele, kterému nebylo umožněno nahlížení do archiválií 

nebo pořizování výpisů, opisů, kopií archiválií v analogové podobě nebo replik 

archiválií v digitální podobě náležejících do jeho péče, 

h) ukládá sankce za správní delikty ukladatelů archiválií v Archivu podle zákona 

o archivnictví a spisové službě, 

i) vyhledává v archiváliích náležejících do jeho péče dokumenty pro potřeby 

správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních 

samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich opisy, kopie 

nebo repliky, 

j) umožňuje za podmínek stanovených zákonem o archivnictví a spisové službě 

nahlížet do archiválií náležejících do jeho péče, 

k) vede příslušnou evidenci archiválií, 

l) plní na úseku archivnictví úkoly vyplývající z mezinárodních smluv. 
 

(2) Archiv na úseku péče o archiválie 

a) pečuje o archiválie bezpečnostních složek z období komunistické totalitní moci, 

archiválie a dokumenty převzaté od subjektů, které je spravovaly přede dnem 

předání Archivu podle § 14 odst. 1, archiválie a dokumenty získané darem nebo 

koupí a dokumenty a archiválie vzniklé z činnosti vlastní, 

b) přijímá za Českou republiku nabídky ke koupi, k darování a úschově archiválií 

a uzavírá za Českou republiku příslušné smlouvy, 

c) provádí prověrku fyzického stavu archivních kulturních památek a národních 

kulturních památek, pokud jsou mu svěřeny do péče, 

d) provádí inventuru archiválií vyhlášenou Ministerstvem vnitra, 

e) spolupracuje s ostatními archivy a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, 

školskými a dalšími institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných 

otázkách, ve vědeckém bádání a kulturně výchovném, hospodářském 

a vlastivědném využívání archiválií, 

f) provádí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti archivnictví, pomocných věd 

historických a příbuzných vědních oborů, 

g) zřizuje specializovanou knihovnu pro obor archivnictví a výkonu spisové služby, 

h) vykonává vydavatelskou a publikační činnost v oboru archivnictví a výkonu 

spisové služby, dějin správy, pomocných věd historických a historie, 

i) zajišťuje ve spolupráci s Národním archivem konzervaci a restaurování 

archiválií, 

j) podílí se na sestavování celostátních tematických soupisů archiválií 

organizovaných Ministerstvem vnitra. 
 

(3) Archiv je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění svých 

úkolů.“ 
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V žádném z uvedených úkolů Archivu není Vámi uvedená oblast výkladu skartační a 

spisové služby pro veřejnost, a to ani obecně, ani v rámci interních předpisů Archivu. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Světlana Ptáčníková 

ředitelka Archivu bezpečnostních složek 
podepsáno elektronicky 




