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Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím – podání 
požadovaných informací 
 
 Státní oblastní archiv v Plzni obdržel Vaši žádost ze dne 12. 1. 2014, o odpověď na 
níže uvedené otázky podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 
 
1. Kdo rozhodl o převedení matrik na Porta fontium. 
2. Jaké důvody jej k tomu vedly. 
3. Jaké náklady si přechod vyžádal. 
4. Kdo je zřizovatelem SOA Plzeň a na koho lze podat žalobu na náhradu vzniklé škody. 

 
Státní oblastní archiv v Plzni k Vašemu požadavku podává následující informace: 
 

Ad 1. K převodu matrik na Porta fontium nedošlo. Naskenované snímky byly zveřejňovány 
jak na webu Acta Publica, tak i na Porta fontium.  
Ad 2. Projekt Acta Publica provozuje Moravský zemský archiv v Brně. Dříve, než byl 
veřejnosti zpřístupněn komplexní digitální archiv na vlastním webu Státního oblastního 
archivu v Plzni, Moravský zemský archiv v Brně nezištně dovolil Státnímu oblastnímu archivu 
v Plzni umístit část digitalizovaných archiválií – matriky – na svůj web Acta Publica. Byla 
přitom využita databáze, která vznikla ve Státním oblastním archivu v Plzni. 
Ad 3. K žádným nákladům na přechod nedošlo. 
Ad 4. Státní oblastní archiv v Plzni je organizační složkou státu zřízenou zákonem 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Funkci zřizovatele plní Ministerstvo vnitra.  
 Další část požadované informace se nevztahuje k působnosti Státního oblastního 
archivu v Plzni, proto je podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů tato část žádosti odložena. 

 
 
 
 
 
 
 
                Mgr. Petr Hubka v. r. 
        ředitel Státního oblastního archivu v Plzni 
 

XXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Doporučeně 
 
 


