V Praze dne 8. října 2014
Č.j. KPR 5826/2014
Počet listů: 2

!

Věc: Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

!
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Kancelář prezidenta republiky obdržela Vaši žádost ze dne 30. září 2014 o poskytnutí
následujících informací, týkajících se poplatků vybíraných Odborem spisové a archivní
služby.

!

1. Kdo schvaluje ceník služeb a reprodukčních poplatků poskytovaných archivy
Odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky?
Ceník služeb a reprodukčních poplatků schvaluje, v souladu s platným organizačním řádem
KPR, ředitel Odboru spisové a archivní služby KPR.

!

2. Jaká je souhrnná výše poplatků vybraných archivem KPR za souhlas s jednorázovým
užitím reprodukce archiválií a za filmování archiválií, a to v období od 1. července 2012
do 30. září 2014?
Archiv KPR v období od 1. července 2012 do 30. září 2014 nevybral žádné poplatky za
souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií a za filmování archiválií.
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3. Jaký právní podklad má vybírání těchto poplatků od 1. července 2012, tedy od data,
kdy nabyla účinnosti vyhláška č. 645/2004 Sb.,	
   kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů?
Vzhledem k tomu, že je aplikace výše citovaného právního předpisu a zejména zákona č.
167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o
elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
velmi sporná, archiv KPR od 1. července 2012 poplatky nevybírá. K novele ceníku služeb
přistoupí až po novelizaci příslušných předpisů o archivnictví, kterou lze očekávat v dohledné
době (gestor Ministerstvo vnitra ČR). V předcházejícím období (tj. do 1. července 2012) byly
tyto poplatky vybírány výjimečně, protože ve většině případů se jednalo o vědecký či odborný
účel užití archiválií. V těchto případech byla mezi KPR a druhou stranou uzavřena smlouva
podle občanského zákoníku.
4. Pokud byly uvedené poplatky vybírány protiprávně, jaké kroky a v jakém termínu
hodláte zjednat nápravu, zejména s ohledem k ustanovení § 2991 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník?
Archiv KPR nevybíral a nevybírá protiprávně žádné poplatky a není zapotřebí zjednávat
v této věci žádnou nápravu; k zamezení protiprávního postupu slouží postup podle zákona o
finanční kontrole.
Na závěr uvádíme, že informace k výši poplatků vybíraných archivem KPR lze najít ve
výročních zprávách o činnosti archivu KPR, které jsou dálkově zpřístupněny na jeho

webových stránkách. Ve studovně archivu je možné bezplatně používat vlastní fotoaparát či
skener ke zhotovení reprodukcí archiválií, což je badateli často využíváno. Poplatky jsou
vybírány pouze za elektrografické kopírování archiválií a ověřování shody kopie archiválie
s jejím originálem uloženým v archivu. Za rok 2013 bylo Archivem KPR vybráno celkem
743 Kč.
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JUDr. Václav Pelikán
ředitel Odboru legislativy a práva

