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Vážený pan  

Adrian Portmann, Ph.D. 

Conditio Humana, z.s. 

e-mail: portmann@conditiohumana.cz 

datová schránka: t9sb69 

 

 

 

R O Z H O D N U T Í  

 

Archiv bezpečnostních složek zaevidoval dne 20. září 2020 Vaši žádost dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž 

předmětem byly dotazy týkající se digitalizace a e-badatelny Archivu. V souladu s ust. § 15 

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., vydává Archiv následující rozhodnutí: 

 

Žádost o poskytnutí informace se částečně odmítá 

 

Odůvodnění: 

 

Archiv se výše uvedenou žádostí zabýval jak po formální, tak po obsahové stránce. 

S ohledem na dostupnost a existenci požadovaných informací sděluje Archiv žadateli 

následující: 

 

1. Disponuje ABS záznamy informujícími o míře badatelské využívanosti jednotlivých fondů 

a sbírek? Pokud ano: Žádám o poskytnutí těchto záznamů, resp. statistiky uvádějící míry 

badatelské využívanosti jednotlivých fondů a sbírek za posledních deset let. 

 

Míra badatelské využívanosti fondů (jakož i využívanost fondů pro úřední účely) je 

správcům fondů a sbírek pochopitelně známa, ale jde o znalost, vyplývající z jejich 

každodenní práce. Přesné statistiky vedeny nejsou. 

 

2. Z Výroční zprávy ABS za rok 2019, tab. č. 4 vyplývá, že počet badatelů ve všech 

„kamenných“ badatelnách Archivu činil údajně 1609. Přitom je z uvedené statistiky však 

zřejmé, že se jedná o pouhý součet počtů badatelů, kteří v jednotlivých měsících roku 2019 

využívali služby badatelen. Zdá se vysoce pravděpodobné, že někteří badatelé využívali 

badatelny v rámci téhož roku za různých měsíců, takže byli v celoroční bilanci spočítáni 

vícekrát. Uvedený celkový počet badatelů se proto nejeví jako adekvátní, pokud nám jde o 
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zjištění jednotlivců, kteří za daného roku minimálně jednou navštívili badatelny Archivu. 

Kolik individuálních osob navštívilo badatelny ABS v roce 2019? Uvedený počet nesmí 

obsahovat tytéž osoby vícekrát. 

 

U čísla 1609 jde o počet fyzických badatelů (1 badatel rovná se 1 badatelský list). 

V lednu bylo zavedeno 197 badatelských listů pro badatele, kteří v daném roce navštívili 

Archiv poprvé, v únoru 166 badatelských listů pro další nově příchozí badatele atd. 

Samozřejmě, že někteří badatelé navštíví během roku badatelnu Archivu opakovaně, ale stále 

mají jeden a tentýž badatelský list. Tato opakovaná návštěva badatelny se promítá do položky 

„badatelské návštěvy“. Těch bylo v r. 2019 celkem 3326. 

 

3. Stejný problém je zřejmě s vykázaným počtem uživatelů eBadatelny. Na str. 12 Výroční 

zprávy je uvedeno, že „dohromady navštívilo eBadatelnu 1830 badatelů“, což odpovídá číslu, 

které je uvedeno v tab. 5 na str. 30 jako prostý součet všech badatelských přístupů za 

jednotlivé měsíce. Kolik individuálních osob využívalo eBadatelnu v roce 2019? Uvedený 

počet nesmí obsahovat tytéž osoby vícekrát. Alternativně může také být uveden počet osob, 

které ke dni 31.12.2019 disponovaly autorizovaným přístupem na eBadatelnu (mimo 

zaměstnance se služebním přístupovým právem). 

 

Číslo v tabulce 5 je opravdu výkazem přístupů jednotlivých ID za daný měsíc 

(přičemž určité ID mohlo do eBadatelny vstupovat vícekrát, ale v rámci daného měsíce je 

započítáno jako jeden přístup) a konečný výsledek je součtem za jednotlivé měsíce. K 

Vašemu dotazu sdělujeme, že počet individuálních osob, které využívaly eBadatelnu v roce 

2019, činil 844. Celkový počet badatelů s autorizovaným přístupem k 31. 12. 2019 pak byl 

1705. V tomto počtu jsou zahrnuti i zaměstnanci Archivu, protože mají naprosto stejná 

přístupová práva, jako všichni ostatní. 

 

4. Ve Výroční zprávě ABS za rok 2019 je v tabulkách č. 9 a 10 uvedeno, kolik inventárních 

jednotek archiválií mělo se v daném roce podle „plánu“ digitalizovat. Musí tedy existovat 

nějaký plán. 

a) Jaký je oficiální název tohoto plánu? 

b) V jaké podobě plán existuje? 

c) Kdo plán vypracovává a schvaluje? 

d) V jakých intervalech se plán doplňuje, resp. vypracovává nově? 

e) Žádám o poskytnutí všech existujících plánů vztahujících se k digitalizaci od roku 2013. 

 

ad a) Plány digitalizace jsou součástí plánů činnosti Archivu bezpečnostních složek pro daný 

rok. 

ad b) Jde o textový dokument s tabulkovou přílohou. 

ad c) Plán je vypracováván vedením Archivu po dohodě s vedoucími oddělení. Je schvalován 

ředitelkou Archivu. 

ad d) Plán se vypracovává vždy pro daný kalendářní rok. 

ad e) Plány činnosti jako takové jsou interními dokumenty. Veřejnost se s nimi může seznámit 

prostřednictvím tabulkové části výročních zpráv – v příslušné tabulce je vždy i údaj o tom, 

kolik kartonů/i.j./bm bylo v plánu připravit k digitalizaci/digitalizovat a kolik bylo fakticky 

připraveno/digitalizováno. V tomto bodě tedy odkazujeme na výroční zprávy, které najdete 

zde: https://www.abscr.cz/o-nas/zpravy-o-cinnosti-archivu/ 

 

5. Žádám o poskytnutí písemných přehledů digitalizovaných archiválií, kterými podle Vaši 

odpovědi z 22. června 2020 disponují jednotlivá pracoviště Archivu. Upozorňuji, že případné 
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opětovné nevyhovění žádosti o poskytnutí informace s odvoláním na ust. § 11 odst. 1 písm. a) 

se bude považovat za neoprávněné. Pro případ, hodláte-li poskytnutí informace přesto znovu 

zamítnout, žádám o informaci, k jakým konkrétním vnitřním pokynům, popř. personálním 

předpisům vyžadované písemné přehledy vztahují. 

 

Vaše upozornění bere Archiv na vědomí. Vzhledem k tomu, že pro orientaci 

v digitalizovaných archiváliích používá Archiv úplně jiné nástroje, považujeme osobní 

poznámky zaměstnanců za jejich interní pracovní pomůcku a informaci neposkytneme. 

 

6. Kolik běžných metrů archiválií bylo od roku 2013 nově zpracováno (míněno ve smyslu 

alespoň základního uspořádání formou bazálních soupisů, umožňujícího orientaci v 

archivním souboru, až k vytvoření inventářů podle definice v “Základních pravidel pro 

zpracování archiválií”? Uveďte prosím 

a) celkový údaj za všechny archiválie uložené v ABS, 

b) celkový údaj za archiválie uložené v pobočce Kanice u Brna a 

c) individuální údaje za jednotlivé fondy či sbírky ABS. 

 

Na tuto otázku Vám bylo částečně odpovězeno již v Rozhodnutí č.j. ABS 4597/2020. 

Další údaje o zpracování archiválií jsou obsaženy ve výročních zprávách o činnosti Archivu, 

konkrétně v kapitole „Zpracovávání a zpřístupňování archivních souborů“ a to jak v jejich 

textové, tak tabulkové části. Zde jsou uvedena jednotlivá oddělení, která archivní soubory 

zpracovávají, název archivního souboru, jeho celkový rozsah, metráž zpracovaná v daném 

roce i podrobný popis zpracování. Protože Vás zajímá konkrétně pracoviště Kanice, 

upřesňujeme, že v letech 2013 – 2014 působilo na tomto pracovišti Oddělení archivních fondů 

Státní bezpečnosti, Oddělení archivních fondů MV ČSR a Oddělení archivních fondů vojsk 

MV, v r. 2015 byla na základě nového organizačního řádu tato oddělení spojena v jedno 

s názvem Oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV (3. oddělení). 

 

7. Od kdy je badatelům, kteří žádají o poskytnutí digatalizovaných archiválií v elektronické 

podobě, umožněno nahrání souborů na vlastní USB flash disk, resp. hard disk? 

 

Nahrávání souborů na vlastní zařízení není badatelům zatím umožněno. 

 

8. Byli zaměstnanci ABS vykonávající službu v badatelnách instruováni v tom smyslu, že 

v případě, že badatel žádá o poskytnutí většího množství elektronických dat, které by si 

vyžádalo vypálení většího počtu datových nosičů DVD (a tím i většího nákladu na úkor 

badatele, dle platného sazebníku), má vůči němu být zmiňována alternativní možnosti, o 

kterých je řeč sub 7.? 

 

Vzhledem k neexistenci Vámi zmiňované možnosti zaměstnanci ABS v badatelnách 

instruováni nebyli.  

 

9. Plány činnosti, které ABS publikoval od roku 2008 na svém webu, přestaly tam být 

zveřejňovány před pěti lety. Poslední plán činnosti, který je na webu na dané stránce 

přístupný, datuje se z roku 2015. 

a) Zpracoval ABS od roku 2016 až do současnosti nějaké Plány činnosti? 

b) Pokud ano, žádám o jejich poskytnutí. 

c) Existuje plán činnosti za rok 2020? 

d) Pokud ano, žádám o jeho poskytnutí. 
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Ano, jak již bylo uvedeno, plány činnosti jsou vypracovávány pro každý rok. Jde o 

interní dokument, ale podstatné informace se následně promítají do tabulkové části výročních 

zpráv, které jsou veřejnosti k dispozici. Pokud jde o poskytnutí plánu činnosti, pak vzhledem 

k tomu, že se jedná o vnitřní předpis Archivu, tuto informaci neposkytneme.  

 

10. V prozatímním inventárním soupisu k fondu 2M (Zpravodajský odbor MV) je uvedena 

informace, že kartony č. 505 až 541, 555 až 575 a 577 až 617 při předání písemností chyběly. 

a) Pátral Archiv po osudu těchto kartonů? 

b) Je Archivu známo, kde se uvedené kartony toho času nachází? 

 

Uvedené kartony se ve fondu nenacházely již v roce 1984. Lze se důvodně domnívat, 

že jejich obsah byl v dřívější době přemanipulován nebo skartován. Písemně doklady o tom se 

ovšem v aktech fondu nenacházejí 

 

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 
podepsáno elektronicky 
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