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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím č. 12/2016 

Č.j.:  MJ/24491/2016  
    

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 

 

Dne 06.05.2016 obdržel Městský úřad Jeseník, oddělení vnitřní správy žádost o poskytnutí 

informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“).  

 

 

Žádost o informace ve věci: 

 
1. V jakém formátu uchovává Váš orgán datové zprávy, které odeslal prostřednictvím datové schránky 

fyzickým a právnickým osobám v elektronické podobě, po 90 dnech, kdy se zprávy z datové schránky 

automaticky mažou, pokud je v elektronické podobě uchovává (např. pdf)? Pokud Váš orgán tyto 

zprávy uchovává v listinné podobě, pak jakým způsobem převádíte tyto zprávy z elektronické podoby?  

2. Prosím o odkazy dle § 6 odst. 2 z. č. 106/1999 Sb. na skartační a spisové řády Vašeho orgánu, pokud 

jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, popř. žádám o jejich poskytnutí v jiné formě.  

3. Pokud Váš orgán použil vzorový spisový a skartační plán podle metodické příručky Ministerstva vnitra, 

prosím místo bodu 2 pouze o informaci, zda jste se z navrhovaného řešení Ministerstva vnitra nějakým 

způsobem odchýlili, či ho nějak zkonkretizovali, a to v jakých případech a jak.  

4. Dále také žádám o uvedení konkrétních příkladů k jednotlivým lhůtám, po které Váš orgán jednotlivé 

druhy dokumentů uchovává, a to prosím z agendy dopravních přestupků.  

5. Poskytuje nějaký subjekt Vašemu úřadu program spisové služby (např. ginis, radnice vera, apod.)?  

 

 

 

K dané žádosti bylo sděleno: 

 

Ad1) 

Uchovávání datových zpráv se řídí dle Spisového a skartačního řádu Městského úřadu Jeseník 

(Směrnice tajemníka č. 2/2013 – Spisový řád), kapitola 20 „Ukládání dokumentů“; kapitola 23 

„Vyřizování dokumentů“. 

 

Ad2) 

Spisový a skartační řád Městského úřadu Jeseník je uveden v rámci vnitřních předpisů intranetu 

Městského úřadu Jeseník, není dálkové zpřístupněn. 

 

Ad3) 

Spisový a skartační plán Městského úřadu Jeseník vychází z metodického pokynu MV ČR. 

Z navrhovaného řešení se neodchylujeme. 

Konkretizujeme ho příležitostně pro přehlednost uložených dokumentů podznaky. Tyto konzultujeme 

se Státním okresním archivem v Jeseníku, který vykonává u města Jeseník skartační řízení. 

Nejaktuálnější doplnění spisového znaku bylo doplnění řady 283 Evidence motorových vozidel  

o spisový znak 283.14 Dokumenty z evidenční činnosti registru silničních vozidel S/5. 
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Ad4) 

U agendy dopravních přestupků je stanoven dle skartačního plánu znak V/5, to znamená, že správní 

orgán uchová všechny dokumenty v konkrétních řízeních o přestupcích po dobu nejméně 5 let. 

Následně se rozhodne, zda budou případy skartovány nebo dále uloženy do archivu.  

 

Ad5) 

Program spisové služby poskytuje Městskému úřadu Jeseník firma GEOVAP, s.r.o. 

 

 

 

 

Oddělení vnitřní správy 

Město Jeseník, Městský úřad Jeseník 

Masarykovo nám. 1/167 

79001 Jeseník 

 
 

mailto:posta@muje.cz

