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odbor archivní správy a spisové služby 
Milady Horákové 5/133 
Praha 6 
166 21 
 
Č. j. MV-170876-4/AS-2014 

Praha 29. prosince 2014 
 

 

Vážený pan 

Adrian Portmann, Ph.D. 

Bezručova 1575/49A 

692 01 Mikulov 

 
 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci postupu kontroly odboru 
archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, provedené v období 
od 30. července 2014 do 2. října 2014 v Archivu bezpečnostních složek 
 
 

Dne 2. prosince 2014 byla Ministerstvu vnitra – odboru archivní správy a 

spisové služby doručena žádost pana Adriana Portmanna, Ph.D., Bezručova 

1575/49A, Mikulov 692 01, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem žádosti 

je poskytnutí doplňujících informací k postupu kontroly. 

 

K Vašim níže uvedeným dotazům: 

  

1. Jak konkrétně došlo k vybrání vzorků, které se následně staly předmětem výše 

uvedeného porovnání digitalizátů s originálními archiváliemi? Žadatel má na mysli 

například tyto otázky: Kdo (jméno, příjmení) určil výběr vzorků? Jednalo se o 

pracovníky AS MV či ABS? Byly vzorky vybrány čistě namátkově nebo na základě 
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určitých metodologických hledisek? Může povinný subjekt, který byl vykonavatelem 

kontroly, vyloučit, že se výběr vzorků stal na základě doporučení pracovníků 

kontrolovaného subjektu (ABS) či s jakýmkoliv ovlivňováním výběru ze strany 

pracovníků kontrolovaného subjektu?  

 

2. Odkud byly vybrané digitalizované vzorky (soubory), které se následně stály 

předmětem výše uvedeného porovnání digitalizátů s originálními archiváliemi, 

čerpány? Žadateli se jedná o otázku, zda byly soubory získány z Elektronického 

archivu ABS či z tzv. úložiště organizační složky státu, která digitalizaci provedla 

(Ústav pro studium totalitních režimů).  

 

3. Pokud některé či všechny digitalizované vzorky (soubory), které byly předmětem 

výše uvedené kontroly, byly za účelem kontroly použity z tzv. úložiště, pak budiž  

odpovězeno na následující informaci: Kdy AS MV požádala Ústav pro studium 

totalitních režimů o povolení k využití úložiště digitalizátů, které je majetkem Ústavu, 

a kdy bylo toto povolení uděleno? 

 

4. V jakých archivech České republice provedla AS MV od roku 2008 kontroly 

zaměřené zcela nebo zčásti na porovnání vybraných vzorků digitalizovaných 

souborů s originálními archiváliemi? Údaj nechť je poskytnut vždy spolu s časovým 

údajem, kde se dané kontroly konaly.  

 

5. Žádám o poskytnutí všech protokolů o kontrolách, provedených od roku 2008 AS 

MV a zaměřených zcela nebo zčásti na porovnání vybraných vzorků digitalizovaných 

souborů s originálními archiváliemi.  

 

6. Konaly se kdykoliv v minulosti k dnešnímu dni některé kontroly, provedené AS MV 

a zaměřené zcela nebo zčásti na porovnání vybraných vzorků digitalizovaných 

souborů s originálními archiváliemi v Národním archivu České republice? 
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Uvádíme: 

 

K bodu 1.: Výběr kontrolovaných vzorků originálních archiválií a příslušných 

digitalizátů probíhal zásadně ze strany kontrolního orgánu. Úloha zaměstnanců ABS 

spočívala výhradně v přípravě kontrolními pracovníky vyžádaných podkladů 

(originální archiválie, soubory digitalizátů). Při jejich výběru bylo přihlíženo 

k badatelské frekventovanosti jednotlivých fondů, v jiných případech náhodným 

výběrem a dále i s ohledem na konkrétní požadavky, vypsané v badatelských listech 

zájemců o studium archivních materiálů. 

 

K bodu 2.: Postup kontrolujících probíhal v režimu srovnatelném s běžnou 

badatelskou návštěvou, pouze s tím rozdílem, že kontrolujícím byly předkládány 

souběžně originální archiválie a k nim příslušné soubory digitalizátů na digitálních 

nosičích. Způsob a uložení kontrolovaných digitalizátů nebyl a ani nemohl být 

předmětem kontroly. 

 

K bodu 3.: Odpověď je obsažena v odpovědi k bodu 2. 

 

K bodu 4.: K dotazu, v jakých archivech České republiky provedl odbor archivní 

správy a spisové služby MV kontroly zaměřené na porovnání vybraných vzorků 

digitalizovaných souborů s originálními archiváliemi, uvádíme, že tyto v uvedeném 

období prováděny nebyly. 

 

K bodu 5.: K Vašemu požadavku viz odpověď k bodu 4. 

 

K bodu 6.: K Vašemu dotazu viz odpověď k bodu 4.  
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Poučení o možnosti podat stížnost: 
Tazatel Adrian Portmann, Ph.D. může podat stížnost na postup při vyřizování 

žádosti o poskytnutí informace v souladu s ustanovením § 16a zákona č.106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to 

písemně nebo ústně u odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra do 

30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Jiří Úlovec 
ředitel 

podepsáno elektronicky 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Pavel Šimůnek 
tel. č.: 974 847 606 
e-mail: pavel.simunek@mvcr.cz 
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