
   +NBCTY111PNC2+ 

Siwiecova 2428/2 
130 00  Praha 3 
 
Č.j. ABS 2469/2011 R 
 

 
V Praze dne 15.4.2011 
Počet listů: 3 
Příloha: 2/44 

 
Vážený pan 
Stanislav Penc 
nar. 28. 2. 1970 
Staré hrady 53 
507 23 LIBÁŇ  
 
 

Rozhodnutí  
 
 

Ředitelka Archivu bezpečnostních složek (dále jen „Archiv“ nebo „povinný subjekt“) 
jako věcně a místně příslušný orgán rozhodla v zákoně stanovené lhůtě podle ust.        
§ 15 odst. 1 ve spojení s ust. § 8a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 181/2007 
Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o žádosti pana S. Pence, 
nar. 28.2.1970 trvale bytem Staré Hrady 53, 507 23 pošta Libáň, ze dne 31. března 
2011 ve věci poskytnutí všech materiálů, které vypracovala odborná komise, jež byla 
zřízená ředitelkou Archivu dne 12. ledna 2011 za účelem zpracování odborného 
stanoviska o informačním systému a dále ve věci poskytnutí informací o zřízení 
jiných odborných komisí, t a k t o : 
 

I. Žádosti o zpřístupnění požadovaných informací se vyhovuje částečně. 
 

II. Stanovisko odborné komise o informačním systému federálního 
ministerstva vnitra – Evidence zájmových osob se zpřístupňuje 
s výjimkou osobních údajů uvedených na str. č. 1 (pozn. pod čarou č. 2), 
str. č. 4 (pozn. pod čarou č. 21), str. č. 8, str. č. 10 (včetně pozn. pod 
čarou č. 56), str. č. 11 (pozn. pod čarou č. 59). 

 
III. Příloha č. 4 Stanoviska odborné komise o informačním systému 

federálního ministerstva vnitra – Evidence zájmových osob se 
zpřístupňuje s výjimkou osobních údajů uvedených v pozn. pod čarou       
č. 83, 90, druhého odst. a násl. strany č. 28 a dále stran č. 29, 30, 31 a 32. 

 



Odůvodnění: 
 
 Archiv bezpečnostních složek zřízen zákonem č. 181/2007 Sb.,  o Ústavu pro 
studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých 
zákonů, obdržel dne 31. března 2011 žádost pana S. Pence, nar. 28. února 1970, 
trvale bytem Staré Hrady 53, 507 23 pošta Libáň, na jejímž základě jmenovaný 
požádal poskytnutí všech materiálů, které vypracovala odborná komise zřízená 
ředitelkou Archivu za účelem zpracování odborného stanoviska o informačním 
systému EZO. 
 
 Ve své žádosti dále jmenovaný požádal o sdělení z jakého právního titulu byla 
komise zřízená, kdo do ní vybíral členy a na základě jakých kritérií. Žadatel dále 
požádal o informaci, zda v historii Archivu byla zřízená i jiná odborná komise, pod 
jakým číslem a za jakým účelem. 
 
 Archiv byl zřízen na základě zákona č. 181/2007 Sb., s účinností k 1. srpnu 
2007. 
 
 Ředitelka Archivu vydala dne 12. ledna 2011 pod č. ABS 229/2011 R pokyn   
č. 6, kterým zřídila odbornou komisi ke zpracování odborného stanoviska o 
informačním systému „Evidence zájmových skupin – EZO“. 
 
 Komise byla zřízená v souladu s čl. 10 Organizačního řádu Archivu, který 
vstoupil v platnost a účinnost pod č.j. ABS 665/2011 R dne 1. února 2011. 
 
 Členy komise vybrala ředitelka Archivu z titulu její funkce - statutáře Archivu - 
na základě pracovních znalostí a dovedností jednotlivých členů. 
 
 Komise vypracovala a v březnu 2011 předložila ředitelce Archivu tzv. 
Stanovisko odborné komise o informačním systému federálního ministerstva vnitra 
Evidence zájmových osob, a to v souladu s obsahem výše  cit. pokynu. 
 
 Z obsahu stanoviska plyne, že obsahuje také údaje po roce 1990 a na část 
stanoviska dopadá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 Z uvedeného důvodu povinný subjekt žadateli neposkytl údaje v plném 
rozsahu.   
 
 Vypracované Stanovisko komise obsahuje také dostupnou citaci literatury, 
která je pro žadatele běžně dostupná. 
 
 Pokud se týká druhé části žádosti, v příloze tohoto rozhodnutí Vám zasílám 
pod příslušnými č.j. výčet  komisí, které byly v Archivu zřízené, a to včetně č.j. Účel 
komisí vyplývá z jejich názvu. 
 
 Dle ust. § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., pokud povinný subjekt požaduje 
úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výši úhrady žadateli před 
poskytnutím informace, což tímto činím. 
 



 Úhrada nákladů dle platného ceníku Archivu činí v dané věci celkem 518,- Kč 
(slovy: pětsetosmnáct korun českých). Částka pozůstává celkem z  44 (41+3) 
kopií/2,-Kč, tedy 88,- Kč, dále z nákladů na vyhledávání a zpracování informací za 
každou započatou hodinu 330,- Kč, tj. 2 x 165,- Kč, balného 50,- Kč a nákladů za 
poštovné služby 50,- Kč. 
 
 S odkazem na ust. § 17 odst. 5 cit. zákona Vás upozorňuji, že poskytnutí 
informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady na účet povinného subjektu, 
který je veden u ČNB, č.ú. 19-6926031/0710. 
 
  Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadovanou úhradu 
nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. 
 
 
 
Poučení:  
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení 
Ústavu pro studium totalitních režimů, a to prostřednictvím orgánu 1. stupně, který 
toto rozhodnutí vydal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
      Mgr. Jana Poddaná, Ph.D. 
     ředitelka Archivu bezpečnostních složek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



Příloha k rozhodnutí č.j. 2469/2011 R 
 

    
ABS 1229/2011 R – dočasná pracovní skupina „Rozvoje digitálního archivu“ 
 
ABS 1225/2011 R – dočasná pracovní skupina „Rozvoje lustrací“ 
 
ABS 1127/2011 R – změna složení „pracovní komise ABS pro aplikaci  ust. § 15   

zákona č. 181/2007 Sb. 
 
ABS 992/2011 R – prodloužení činnosti odborné komise ke zpracování odborného 

stanoviska o informačním systému EZO 
 
ABS 322/2011 R – odborná komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve 

věci veřejné zakázky „Pronájem nebytových prostor pro archivní 
činnost“ 

 
ABS 229/2011 R – odborná komise ke zpracování odborného stanoviska o 

informačním systému EZO 
 
 
ABS 7545/2010 KR – škodní komise Archivu bezpečnostních složek 
 
ABS 6445/2010 R – inventarizační komise ABS 
 
ABS 6051/2010 R – zřízení dočasné pracovní skupiny za účelem ekonomické a 

archivní analýzy budov nabízených k dislokaci některých 
pracovišť ABS 

 
ABS 5905/2010 R – zřízení redakční rady intranetu ABS 
 
ABS 5450/2010 R – rozšíření metodické komise ABS zřízené pokynem Ř ABS č. 

2/2009 
 
ABS 4861/2010 R – zrušení pokynu č. 2/2010 (č.j. ABS 326/2010 R a zřízení nové 

komise pro výběrová řízení vypsané ABS dle zákona č.  
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů a ISPROFIN 

 
ABS 328/2010 R – změna složení členů komise FKSP 
 
ABS 326/2010 R - zřízení komise pro výběrová řízení vypsané ABS dle zákona č.  

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů a ISPROFIN 

 
 
ABS 2833/2009 R – změna složení pracovní komise ABS pro aplikaci ust. § 15 

zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních 
režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů 



 
ABS 2558/2009 R – inventarizační komise k provedení řádné inventury majetku a 

závazků ABS ke dni 31.10.2009 
 
ABS 1604/2009 R – zřízení komise pro výběrové řízení vypsané Archivem 

bezpečnostních složek pro stavební úpravy na pracovišti 
Braník  

 
ABS 427/2009  - zřízení likvidační komise Archivu bezpečnostních složek 
 
ABS 381/2009 – zřízení dočasné pracovní skupiny za účelem archivní, ekonomické a 

finanční analýzy využití budovy na ulici Hybernská č.p. 997/2 a č.p. 
998/4 v Praze 1 jako potenciálního sídla Archivu bezpečnostních 
složek 

 
ABS 362/2009 – změna složení pracovní komise ABS pro aplikaci ust. § 15 zákona 

č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o 
Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších přepisů 

 
ABS 341/2009 – zrušení dočasné pracovní skupiny pro přípravu digitálního archivu  
 
ABS 303/2009 – zrušení rozkladové komise k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a směrnice 
ředitele ABS O postupu při vyřizování žádosti podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
ABS 267/2009 – zřízení rozkladové komise k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
ABS 249/2009 – provedení druhé mimořádné inventarizace majetku ke dni 31.1.2009 

a zřízení inventarizační komise 
 
ABS 157/2009 – zřízení pracovní skupiny pro koordinaci provedení generální 

inventury archivních fondů a sbírek v ABS 
 
ABS 101/2009 – provedení mimořádné inventarizace majetku ve vlastnictví ABS ke 

dni 31.12.2008 a zřízení inventarizační komise 
 
ABS 63/2009 – zřízení metodické komise v ABS 
 
 
ABS 863/2008 – zřízení dočasné pracovní komise pro přípravu digitálního archivu 
 
ABS 848/2008 – jmenování komise FKSP 
 
ABS 723/2008 – provedení řádné fyzické a dokladové inventarizace majetku, 

závazků a pohledávek v ABS ke dni 31.12.2008 a ustanovení 
inventarizační komise 



 
ABS 658/2008 – zřízení pracovní skupiny pro evidenci Národního archivního dědictví 

v systému Program evidence archiválií v ABS 
 
ABS 611/2008 – zřízení pracovní komise ABS pro aplikaci ust. § 15 zákona č. 

181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu 
bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších přepisů 

 
ABS 532/2008 – zřízení pracovní skupiny pro spisovou službu v ABS 
 
ABS 529/2008 – zřízení komise pro skartační řízení a před-archivní péči v ABS 
 
ABS 385/2008 – zřízení likvidační komise Archivu bezpečnostních složek 
 
 
 
 
 


