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Zádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů - odpověď na odvolání

Archiv bezpečnostních složek (dále jen "Archiv") obdržel dne 30. 3. 2017 do datové schránky
žádost o poskytnutí informací podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, od žadatele ~

(dále jen "žadatel"). Předmětem žádosti bylo poskytnutí
informací o zaměstnancích Archivu . Žádost byla zaevidována pod č.j . ABS 271412017 R.

Žadate l požadoval následující: " žádám o informaci, jaké zaměstnance a v j akých pozicích v
organizační struktuře váš úřad zaměstnává. Žádám tedy o zveřejnitelný seznam zaměstnanců

(jméno, přijmen~ pracovní zařazen í ve struktuře}(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu
ze dne 22.10.2014, č.j. 8 As 55/2012-7) ve strojově čitelném formátu dle 106/99 Sb. (POF není
strojově čitelný formát)
Seznam zaměstnanců určitě máte nej en například z důvodů vyplácení mzdy/platu.
Organizační strukturu byste měli mít zveřejněnu podle 106/99 Sb. také.
v případě nejasnosti dotazu se prosím ptejte
odpověďna tuto datovou schránku.

Archiv se zabýval žádostí žadate le jak po stránce formá lní, tak obsahové . Jako orgán prvního
s tupně místně a věcně příslušný rozhodl v souladu s ust. § 15 odst. I zákona Č . 106/1999 Sb.
informaci odm ítnout.
Žadatel v zákonné lhůtě podal odvolání, které bylo Archivem evidováno pod č .j . ABS
324912017 R dne 18. 4. 20 17.

Povinn ý subjekt po zvážení poskytuje žadateli požadovanou informaci. V příloze předkládá

jména a příjmení zaměstnanců Archivu a jej ich pracovní zařazení.
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