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Žádost o poskytnutí informací
Vážení,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), si Vás dovoluji požádat o poskytnutí následujících
informací:
Plány činnosti
Žádám o poskytnutí následujících dokumentů Národního archivu (dále jen „NA“):

1. Plán činnosti NA na rok 2013 – části týkající se působnosti 8. oddělení NA, včetně
případných příloh;
2. Plán činnosti NA na rok 2014 – části týkající se působnosti 8. oddělení NA, včetně
případných příloh;

3. Plán činnosti NA na rok 2015 – části týkající se působnosti 8. oddělení NA, včetně
případných příloh.

Dále žádám o poskytnutí následujících informací:

4. Kdo je odpovědným zpracovatelem výše uvedených částí Plánů činnosti NA
(jméno, příjmení, služební funkce)?

Výroční zprávy
V příslušné sekci webu NA (viz zde) jsou přístupné pouze Výroční zprávy NA do roku
2012 (včetně). Výroční zprávy za rok 2013 a 2014 se mi na tomto místě nepodařilo
nalézt. V případě Výroční zprávy za rok 2014 očekávám, že ještě nebyla dokončena.
5. Žádám o poskytnutí Výroční zprávy NA za rok 2013.

6. Žádám o poskytnutí Výroční zprávy NA za rok 2014, je-li již k dispozici.

Digitalizace
Ve výtahu z Plánu činnnosti NA na rok 2012 (zveřejněno zde, str. 2) je uvedeno: „V roce
2012 bude do konečné podoby zpracována aktualizovaná Koncepce digitalizace
Národního archivu.“
7. Byla aktualizovaná Koncepce digitalizace NA do konce roku 2012 zpracována do
konečné podoby?

Ve výtahu z Plánu činnnosti NA na rok 2013 (zveřejněno zde, str. 3) je uvedeno: „V roce
2013 bude do konečné podoby zpracována aktualizovaná Koncepce digitalizace
Národního archivu.“
8. Byla aktualizovaná Koncepce digitalizace NA do konce roku 2013 zpracována do
konečné podoby?
9. Kdy byla aktualizovaná Koncepce digitalizace NA zpracována do
podoby?

konečné

10. Žádám o poskytnutí aktualizované Koncepce digitalizace NA (podle některých
dokumentů též: „Plan systematické digitalizace NA“), v podobě posledních změn.

11. Kdo je odpovědným zpracovatelem Koncepce digitalizace NA (jméno, přímení,
služební funkce)?

12. Kolik evidenčních jednotek a souborů archiválií bylo od roku 2008 převedeno do
digitální podoby a) NA celkově (bez digitalizátů získaných od externích subjektů),
b) 8. oddělením NA? Údaje nechť jsou poskytnuty za každý rok zvlášť, až do roku
2014 (včetně).

13. Kolik skenů, karet a kartotéčních krabic bylo ke dni 31. prosince 2014 celkově
digitalizováno z Kartotéky členů KSČ? Kolik skenů, karet a kartotéčních krabic
bylo z Kartotéky členů KSČ digitalizováno v jednotlivých letech až do roku 2014
(údaj nechť je uveden za každý rok zvlášť)? Kolik digitalizovaných karet bylo ke
dni zpracování této žádosti opatřeno základními popisnými metadaty? Kolik
kartotéčních krabic obsahuje Kartotéka členů KSČ celkem? Jaké oddělení NA
odpovídá za digitalizaci tohoto materiálu?
14. Kolik evidenčních jednotek digitalizovaných archiválií NA je ke dni 31. prosince
2014 volně přístupných na webových stránkách spravovaných NA? Žádám též
o uvedení procentuálnho podílu takto zpřístupněných archiválií na celkovém
počtu NA spravovaných archiválií.
15. Žádám o poskytnutí základního dokumentu upravujícícho pravidla, metody a
pracovní postupy digitalizace NA, včetně příloh. Dle informací, které NA poskytl
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jinému žadateli o informace v roce 2013 (viz zde, str. 1, ad 3), tento dokument
existuje a byl aktualizován v roce 2011.

16. Jaký zaměstnanec NA odpovídá za a řídí vlastní proces digitalizace archiválií NA
(jméno, příjmení, služební funkce)?

Zpracovanost fondů
17. Kolik bm archiválií nachází se ke dni zpracování této žádosti (posledně známý
údaj) ve správě NA, a kolik z toho ve správě 8. oddělení NA?

18. Kolik bm archiválií nacházejících se ve správě NA nebylo ke dni zpracování této
žádosti (posledně známý údaj) zpracováno ani základním způsobem? Údaj nechť
je poskytnut absolutně (v bm) a také relativně (ve vztahu k celkovému objemu
spravovaných archiválií), a to jednak celkově za NA, jednak za jednotlivá oddělení
NA.

19. Kolik bm archiválií bylo NA zpracováno alespoň základním způsobem od roku
2008? Údaj nechť je poskytnut za každý rok až do roku 2014, a to jednak celkově
za NA, jednak za jednotlivá oddělení NA.

20. Z výtahu z Plánu činnnosti NA na rok 2013 (zveřejněno zde, str. 6) vyplývá, že
v roce 2014 má být 8. oddělením NA dokončeno pořádání a inventarizace
fotosbírky „FČTK 1919–1938“. Je pořádání, resp. inventarizace této sbírky
dokončeno? Kdy bylo pořádání, resp. inventarizace této sbírky dokončeno?
21. Z výtahu z Plánu činnnosti NA na rok 2012 (zveřejněno zde, str. 4) vyplývá, že
v roce 2015 má být 8. oddělením NA dokončeno pořádání a inventarizace
fotosbírky „Fotodokumentace 1897–1987“. Je pořádání, resp. inventarizace této
sbírky dokončeno? Kdy bylo pořádání, resp. inventarizace této sbírky dokončeno?
Pokud pořádání, resp. inventarizace ještě nebylo dokončeno: V jakém stádiu se
nachází ke dni zpracování této žádosti proces pořádání, resp. inventarizace této sbírky?
22. Z výtahu z Plánu činnnosti NA na rok 2013 (zveřejněno zde, str. 4) vyplývá, že
v roce 2013 má být 8. oddělením NA dokončeno pořádání a inventarizace
fotosbírky „FČTK 1919–1938“. Je pořádání, resp. inventarizace této sbírky
dokončeno? Kdy bylo pořádání, resp. inventarizace této sbírky dokončeno?
Vedení NA
23. Kdo zastál v období od 1. ledna 2013 do dne vyřízení této žádosti funkci zástupce
(zástupkyně) ředitelky NA (jméno, příjmení)?
Žádám Vás o přímé poskytnutí informací dle § 6 odst. 2 InfZ a žádám též o zveřejnění
poskytnutých informací do 15 dnů od poskytnutí informací způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
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Za poskytnutí žádaných informací děkuji předem.
S úctou,
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