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. dne 13. 1. 2016 Archiv bezpečnostních složekobdržel Vaši žádost podle zákona č. 10611999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se odborných
stanovisek vydávaných Archivem bezpečnostních složek jako podklad pro Ministerstvo
obrany České republiky.

ad 1) Již v průběhu srpna roku 2012 bylo - po dohodě ombudsmana, Ministerstva obrany,
Konfederace politických vězňů a Archivu bezpečnostních složek - přikročeno k tomu, že
prioritně jsou vyřizovány ty žádosti Ministerstva obrany, které se týkají žadatelů starších
devadesáti let. Tento stav trvá do současné doby. Archiv rovněž přednostně vyřizuje ty
žádosti, u nichž obdržel podnět o špatném zdravotním stavu žadatele. V jiných případech není
upřednostnění možné - Archiv je povinen řídit se správním řádem a vyřizovat žádosti
v pořadí, v němž byly Archivu doručeny.

Na základě stálého tlaku ze strany Ministerstva obrany na zvýšení počtu Archivem zasílaných
odborných stanovisek bylo od září 2015 přikročeno k jejich zkrácení. Byla to jediná možnost,



jak požadavku Ministerstva obrany vyhovět. Kvalita odborných stanovisek, byť zkrácených,
však zůstává na vysoké úrovni. Stanoviska jsou zcela plnohodnotná a bezezbytku splňují

veškeré náležitosti dané zákonem - změnilo se jedině to, že v textu stanoviska už není činnost

dotyčné osoby popsána tak detailně jako v minulosti. I nadále jsou však velmi podrobně

popsány dohledané archiválie, překážky bránící vydání osvědčení, stručně je shrnuto, v čem

spočívala činnost dotyčného, a následuje velice detailní odkaz na jednotlivé - pro daný případ

důležité - skeny dochovaných archiválií. V odborném stanovisku se dále upozorňuje na to,
s jakými dalšími žádostmi tento případ souvisí (a kde byl detailně popsán), na dostupnou
odbornou literaturu, paměťové webové portály a další prameny i kam se případně obrátit
se žádostí o další archiválie. Díky tomuto opatření nyní Archiv odesílá na Ministerstvo obrany
měsíčně cca 80 odborných stanovisek a ocitl se tak na maximu své výkonnosti, na hranici
svých možností. Další zvýšení počtu stanovisek (ale šlo by spíše o jednotky než desítky) by
bylo možné buď dalším personálním posílením - zvýšením počtu systemizovaných míst nebo
navýšením finančních prostředků pro stávající zaměstnance, aby byli motivováni k psaní
stanovisek i nad rámec svých pracovních povinností. Dodatečně zvýšená kapacita Archivu by
se však projevila až se zpožděním po zaškolení nového personálu do velmi specifické
problematiky 3. odboje.

ad 2) K 31. 12. 2015 Archív eviduje celkem 3982 žádostí, které obdržel od Ministerstva
obrany. K témuž datu bylo na Ministerstvo obrany odesláno 3235 odborných stanovisek.

ad 3) K 31. 12. 2015 je ve stavu rozpracovanosti (tj. ve stadiu lustrací, vyhledávání a přípravě

archiválií pro digitalizaci, přípravy pro psaní stanoviska a na jazykové korektuře) celkem 740
žádostí.

ad 4) Počet odborných stanovisek, zasílaných Ministerstvu obrany, se v průběhu let
proměňoval v závislosti na radě faktorů. v období leden - srpen 2015 to bylo cca 60
odborných stanovisek měsíčně, po přijetí výše popsaného opatření dosáhl Archiv od září do
prosince 2015 počtu 78 odeslaných stanovisek měsíčně.

ad 5) Do procesů spojených se zpracováním žádosti (prověření jmen v elektronických
databázích, další podrobné rešerše v archivních fondech, digitalizace dohledaných archiválií,
vyhodnocení dostupných podkladů a vypracování odborného stanoviska, vypálení kopií
archiválií na CD/DVD, jejích odeslání Ministerstvu obrany) je kromě pracovníků

samostatného Oddělení agendy zákona č. 26212011 Sb. zapojeno více jak 60 pracovníků

Archivu, kteří rovněž vykonávají i další agendu v souladu s platnou legislativou. Odborná
stanoviska vypracovávají zaměstnanci zařazení v Oddělení agendy zákona č, 26212011 Sb.
(v oddělení j e systemizováno celkem 15 pracovníků, stanoviska zpracovává 13 osob, z toho
12 s plným pracovním úvazkem, dále je zde pracovnice kompletující podklady a jazyková
redaktorka). Kromě nich se na vypracovávání odborných stanovisek podílí cca 18
zaměstnanců Archivu, a to s různou intenzitou, v závislosti na plnění jiných neodkladných
pracovních úkolů. Od dubna r. 2012 se na vypracovávání stanovisek pro potřeby Archivu 
opět s různou intenzitou - podílejí také pracovníci oddělení zabývající se touto agendou
v Ústavu pro studium totalitních režimů.
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