Žádost ze dne 25. 06. 2019 o poskytnutí informací podle zákona č. 160/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím:
OTÁZKY:
1. V kolika případech prověřilo Vojenské zpravodajství trvání důvodu informací a dospělo
k závěru, že důvod pro utajení informací, které jako utajované označilo, již netrvá, a to
za dobu posledních 10 let ode podání této žádosti?
2. Prosím o poskytnutí interního předpisu či jakéhokoliv jiného dokumentu, ve kterém je
stanoveno, jakým způsobem při tomto prověřování trvání důvodu pro utajení informací
postupuje Vojenské zpravodajství. Pokud žádný takový dokument neexistuje, prosím
o sdělení, jakým způsobem a na základě čeho Vojenské zpravodajství plní tuto svou
zákonnou povinnost.
ODPOVĚDI:
1. Vojenské zpravodajství plní veškeré povinnosti, které jsou zákony stanoveny, včetně
povinnosti dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti, kdy jsou původci povinni prověřovat trvání
důvodu pro utajení informace, a to nejméně jednou za pět let ode dne jejího vzniku. Tato
povinnost je rozpracována ve Spisovém řádu VZ, ev. ozn. 16/2016/EO-4730-VP,
v čl. 26 odst. 4 přílohy č. 1, kde je stanoveno „4. V případě, že původce neomezí
platnost stupně utajení, je povinen prověřit, zda důvod pro utajení informace trvá a to
nejméně jednou za pět let ode dne jejího vzniku, nejpozději při předání dokumentů do
BA VZ.“, a v čl. 5 odst. 3 přílohy č. 3, „3. U utajovaných dokumentů předávaných do
archivu musí původce vždy prověřit, zda důvod pro utajení trvá. V případě, že důvod
pro stanovení stupně utajení pominul, stupeň utajení zruší nebo sníží.“ Zákon ani další
jiná právní norma však původci neukládá povinnost vést samostatný přehled
o dokumentech, u kterých byl stupeň utajení zrušen či změněn. Proto také Vojenské
zpravodajství takovouto statistiku nevede. Vojenské zpravodajství vytvoří v průběhu
roku řádově tisíce informací různého stupně utajení, jež se týkají rozličných záležitostí.
Prověřování trvání důvodu pro utajení informací se nejčastěji provádí v rámci
skartačních řízení (po pěti letech od vzniku dokumentu) před jejich archivací.
2. K Vašemu druhému požadavku musí Vojenské zpravodajství konstatovat,
že na poskytnutí interních předpisů není právní nárok. Zákon č. 106/1999 Sb. říká,
že povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně
k vnitřním pokynům povinného subjektu. Za takový vnitřní předpis se považuje předpis,
který upravuje postupy, které se projeví výhradně uvnitř úřadu a nemají žádný výstup
navenek a nikterak nedopadají do práv a právem chráněných zájmů osob stojících mimo
úřad. Spisový řád dle našeho názoru přesně odpovídá tomuto popisu a informace v něm
obsažené nemusí být žadateli poskytnuty. Toto hodnocení vychází z platné judikatury
NSS, která spisový i skartační řád výslovně jako vnitřní předpis dovnitř působící uvádí,
viz rozhodnutí 4 As 20/2007-64; 10 A 251/2011-38. V rámci odpovědi 1., Vám proto
poskytujeme jen znění dotčených ustanovení.“

