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Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – odložení žádosti 

 

Dne 3. června 2022 obdržel Archiv bezpečnostních složek (dále jen „Archiv“) Vaši 

žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., jejímž předmětem byly dotazy ke zrušení výkonu trestu 

smrti. 

 

Archiv výše uvedenou žádost posoudil a s odkazem na ust. § 14 odst. 5 písm. c) a ust. § 

2 odst. 3 cit. zákona žádost odkládá, a to s následujícím odůvodněním: 

 

Archiv není povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 cit. zákona, pokud jde o dotazy č. 

1), 2) a 5). V těchto případech se, prosím, obraťte na Ministerstvo spravedlnosti ČR. Pokud 

jde o dotazy č. 3) a 4), poskytnutí těchto informací upravuje zvláštní zákon, tj. zákon č. 

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Je třeba tedy podat 

tzv. badatelskou žádost. V případě dotazu č. 4 však jejím adresátem opět nemůže být Archiv –

 původcem příslušných archiválií jsou orgány justice, nikoliv bezpečnostních složek, jejichž 

archiválie spravujeme. 

 

Pokud jde o dotaz č. 3), sdělujeme Vám, že v Archivu je uložen vyšetřovací spis, 

vedený proti , kvůli trojnásobné vraždě, které se měl dopustit 

v Praze a Ústí nad Labem, Jde o tento materiál: 

 

f. Krajská správa SNB Ústí nad Labem 

 Vyšetřovací spis odboru vyšetřování VB, 1986 - př. č. 3475-3487/01, bal. č. 75-77 
 

Pokud máte zájem o jeho prostudování, popř. pokud požadujete informaci, zda Archiv 

disponuje archiváliemi k sebevraždě Jaroslava Malého, kterou spáchal po několika letech 

(pravděpodobně v r. 1991) ve výkonu trestu, obraťte se, prosím, se žádostí o dohledání 
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zmíněných archiválií na PhDr. Ivu Kvapilovou, vedoucí oddělení, které archiválie bývalé 

Veřejné bezpečnosti spravuje. Její e-mail je iva.kvapilova@abscr.cz. 

 

Proti odložení žádosti nelze podat odvolání. 

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Světlana Ptáčníková 

ředitelka Archivu bezpečnostních složek 
podepsáno elektronicky 
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