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Odpověď podle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci nákladů rešerše na členství v KSČ
Na Vaši žádost ze 28. února 2014 Vám sdělujeme, že žádosti slovenského deníku
SME, které se týkaly lustrace na členství v KSČ celkem devíti slovenských politiků (včetně
R. Fica), byly vyřizovány pod číslem jednacím Národního archivu NA 177/04-2014 postupem
podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, přičemž byla účtována 1
hodina jednoduché rešerše ve výši 350 Kč a náklady na 22 ks reprodukcí ve výši 550 Kč.
Celkem bylo deníku SME účtováno 32,69 Eur. Částky byly stanoveny v souladu se zákonem
č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění a příslušnou prováděcí
vyhláškou podle sazebníku, který je dostupný na http://www.nacr.cz/B-prover/cenik.aspx.
Upozorňujeme, že časová náročnost lustrace na členství v KSČ není vždy totožná, protože se
podle údajů k osobě (jménu) provádí až ve čtyřech řadách členské evidence. Náklady na kopie
se odvíjejí od nalezení či nenalezení evidenčního štítku či přihlášky. Členská evidence KSČ
není také úplná.
Dále sdělujeme, že pokud byste měla zájem o lustraci osob na členství v KSČ, neřídí
se takováto žádost zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale
postupem upravujícím zpřístupňování archiválií, tedy dle výše citovaného zákona č. 499/2004
Sb., o archivnictví a spisové službě a jeho prováděcími předpisy.

S pozdravem
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