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Rozhodnutí
o zamítnutí části žádosti
Státní oblastní archiv v Plzni se sídlem v Plzni (dále jen SOA), Sedláčkova 44, PSČ
306 12, IČ: 70979090, jako správní úřad na úseku archivnictví a spisové služby podle § 42
odst. 2 písm. c) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vydává
podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů ve věci částečného zamítnutí žádosti Ing. Pavla Zimmerhakla, Dolní Vysoké 18, 411
45 Úštěk, která byla doručena 23. srpna 2017 na e-mailovou adresu SOA, toto

rozhodnutí:
Bodu č. 1 žádosti: „Žádám o poskytnutí kopie protokolu (záznamu) o kontrole provedené
Státním oblastním archivem Plzeň na MÚ Manětín, na základě které bylo poskytnuto
vyjádření č.j.: SOAP/006-1096/2017 ze dne 20. 6. 2017.“ se nevyhovuje.

Odůvodnění:
Požadavku na poskytnutí kopie protokolu o kontrole dodržování povinností při výkonu
spisové služby, která byla provedena podle § 71 odst. 1 písm. c) zákona č. 499/2004 Sb. u
města Manětín, nelze vyhovět, neboť podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen KŘ) kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou
ročně, zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích
kontrol. Konkrétní protokoly o kontrole však s ohledem na zákonem uloženou nebo uznanou
povinnost mlčenlivosti, která je kontrolujícím podle § 20 odst. 1 KŘ uložena, nelze ve smyslu
§ 11 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňovat.
Bodu č. 2 žádosti: „Žádám o informaci, zda kontrolu na MÚ v Manětíně prováděli pracovníci
Státního okresního archivu Plzeň-sever v Plasích, který je místně příslušný tomuto městskému
úřadu.“ se vyhovuje s tímto sdělením:
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Kontrolu výkonu spisové služby u města Manětín vykonala kontrolní skupina složená podle §
4 odst. 2 KŘ ze státního zaměstnance zařazeného v odboru archivnictví a spisové služby SOA
jakožto vedoucího kontrolní skupiny a ze státního zaměstnance zařazeného ve Státním
okresním archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích, který je podle § 47 odst. 6 zákona
č. 499/2004 Sb. vnitřní organizační jednotkou SOA, jakožto člena kontrolní skupiny. O
výsledku kontroly byl žadatel informován dopisem ze dne 20. 7. 2017 čj. SOAP/0061096/2017.

Poučení o odvolání:
Odvolání proti rozhodnutí o částečném zamítnutí žádosti je možno podat do 15 dnů od
jeho doručení Ministerstvu vnitra prostřednictvím Státního oblastního archivu v Plzni.
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