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Vaše č. j.:  

Žádost podle zákona 106/1999 Sb. - poskytnutí informací k rozhodnutí ve věci KPR    

 
 Národnímu archivu jako povinnému subjektu podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 13. 12. 2022 
doručena Vaše žádost o poskytnutí informací. V podané žádosti žádáte o poskytnutí informace, 
konkrétně rozhodnutí v přestupkovém řízení s Kanceláří prezidenta republiky, které vydal Národní 
archiv pod č. j. 2559-12/05-2022 dne 13. září 2022.  
 Národní archiv zahájil a vedl správní řízení s Kanceláří prezidenta republiky pro podezření 
z porušení povinností v oblasti spisové služby dle zákona č. 499/2004 Sb. (dále „AZ“) v 
souvislosti s výsledkem kontroly v Kanceláři prezidenta republiky ze strany Národního 
bezpečnostního úřadu a Ministerstva vnitra ČR.   
 Dne 13. 9. 2022 bylo Národním archivem vydáno rozhodnutí ve věci čj.  NA-2559-12/05-
2022. Dne 27. 9. 2022 podala Kancelář prezidenta republiky odvolání proti tomuto rozhodnutí. 
Rozhodnutí čj. NA-2559-12/05-2022, které jste si vyžádal, tedy podle § 85 odst. 1 správního 
řádu nenabylo právní moci.  
 K dalšímu řízení bylo příslušné Ministerstvo vnitra podle § 44 písm. c) AZ. Přestupkové 
řízení s Kanceláří prezidenta republiky bylo ukončeno Rozhodnutím Ministerstva vnitra čj. MV-
189214-2/AS-2022 ze dne 11. 12. 2022 (proti kterému se nelze dále odvolat v souladu s § 91 
odst. 1 správního řádu). Rozhodnutí Ministerstva vnitra čj. MV-189214-2/AS-2022 bylo 
zveřejněno na úřední desce, na odkazu https://www.mvcr.cz/clanek/poskytnuti-informace-
zaverecna-zprava-protokol-o-vysledcich-prestupkoveho-rizeni-s-kancelari-prezidenta-republiky-
ktere-vedl-narodni-archiv.aspx 
             Vámi vyžádané rozhodnutí Národního archivu, které nenabylo právním moci, protože 
kauza byla rozhodnuta Ministerstvem vnitra jiným rozhodnutím, jak je uvedené výše, zasíláme 
v příloze. 
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