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

k informacím č. 6/2016 

Č.j.:  MJ/14989/2016  
    

 

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 

 

Dne 22.03.2016 obdržel Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství 

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: 

V jaké podobě (jakých podobách) a jak dlouho uchovává zdejší správní orgán datové zpráv, které 

odeslala prostřednictvím datové schránky FO a PO. 

 

K dané žádosti bylo sděleno: 

 

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“. 

 

Kapitola 20  

Ukládání dokumentů. Spisovny  

(1) Dokumenty se ukládají ve spisovnách po vyřízení, spisy se ukládají ve spisovnách po uzavření. (2) 

Dokumenty a spisy se ukládají v centrální spisovně úřadu nebo v útvarových spisovnách úřadu. (3) 

Dokumenty a spisy se ukládají podle spisového a skartačního plánu, který je součástí toto spisového 

řádu, část III. Každému typu dokumentu je ve spisovém a skartačním plánu přidělen spisový znak, 

podle něhož se ukládají. Spisový znak je vždy spojen se skartačním znakem a skartační lhůtou. 

Spisový znak, skartační znak a skartační lhůtu nelze libovolně měnit; změnu může provést výhradně 

zaměstnanec oddělení vnitřní správy pověřený vedením spisové služby. (4) Jestliže jsou vyřízené 

dokumenty a uzavřené spisy v analogové podobě nadále potřebné k výkonu činnosti útvarů úřadu, 

ukládají se v útvarových spisovnách. Zaměstnanci pověření vyřízením dokumentů a spisů si 

ponechávají pouze dokumenty z běžného roku a nevyřízené dokumenty. (5) Dokumenty a spisy 

v analogové podobě musí být před uložením vždy zkontrolovány, jsou-li úplné. Kontrolu úplnosti 

provádí zaměstnanec úřadu, který dokument nebo spis vyřizoval a uzavřel, popřípadě ten, z jehož 

činnosti dokument nebo spis vznikl, a poté rovněž zaměstnanec úřadu určený ke správě útvarové 

spisovny. (6) Před předáním dokumentů a spisů v analogové podobě do útvarové spisovny jsou 

zaměstnanci odpovědní za jejich vyřízení povinni připravit je k předání pověřenému zaměstnanci 

útvaru. Provedou kontrolu úplnosti dokumentů (zejména jejich příloh) a spisů. Každý spis musí 

obsahovat soupis všech svých součástí, včetně příloh a čísel jednacích (soupis dokumentů zařazených 

ve spisu). Za úplnost dokumentů a spisů odpovídá zaměstnanec pověřený jejich vyřízením. (7) Za 

správu útvarové spisovny, za správné uložení dokumentů, jejich označení, zabezpečení proti 

poškození a ztrátám a jejich následné předání k uložení do centrální spisovny úřadu odpovídá 

pověřený zaměstnanec útvaru. Současně vede evidenci uložených dokumentů a spisů obsahující 

zejména jejich názvy, vznik a časový rozsah, spisové znaky, skartační znaky a skartační lhůty. (8) 
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Dokumenty a spisy nepotřebné k výkonu činnosti útvarů, jimž neuplynuly skartační lhůty, se předávají 

pověřenému zaměstnanci do centrální spisovny úřadu podle pokynů zaměstnance pověřeného její 

správou během roku. Centrální spisovna úřadu je umístěna v budově na ul. K. Čapka a slouží k 

ukládání dokumentů v analogové podobě, doručených úřadu nebo vzniklých z jeho činnosti. Útvarové 

spisovny jsou umístěny na jednotlivých útvarech. Směrnice tajemníka č. 2/2013 Spisový a skartační 

řád Stránka 33 (9) Před předáním dokumentů a spisů v analogové podobě do centrální spisovny jsou 

zaměstnanci odpovědní za vedení spisové služby na jednotlivých útvarech úřadu povinni připravit je k 

předání tak, aby byl úplný, přehledně uspořádaný, zbavený duplicit a na štítcích pořadačů nebo 

archivních krabic řádně označený. Provedou kontrolu úplnosti dokumentů (zejména jejich příloh) a 

spisů. Každý spis musí obsahovat soupis všech svých součástí, včetně příloh a čísel jednacích (soupis 

dokumentů zařazených ve spisu). Zaměstnanec pověřený vyřízením dokumentu nebo spisu odpovídá 

za jeho úplnost. (10) Dokumenty a spisy v analogové podobě jsou předávány k uložení do centrální 

spisovny úřadu podle předávacího protokolu pořízeného ve dvojím vyhotovení, obsahujícího seznam 

předávaných dokumentů (viz příloha č. 3). Po kontrole označení (název úřadu a ukládajícího útvaru, 

spisový znak, název s obsahem dokumentů a spisů, rok vzniku a vyřízení dokumentů a spisů, skartační 

znak a skartační lhůta, případně rok zařazení do skartačního řízení) ukládacích jednotek, v nichž jsou 

dokumenty a spisy předávány k uložení (pořadače, kartóny aj.) a shodě předávacího protokolu s 

předávanými dokumenty a spisy, potvrdí předávající zaměstnanec a zaměstnanec pověřený správou 

centrální spisovny předání a převzetí dokumentů podpisem předávacích protokolů. Předávající 

zaměstnanec obdrží jedno vyhotovení předávacího protokolu, druhé vyhotovení založí správce 

centrální spisovny do evidence dokumentů uložených v centrální spisovně, kterou tvoří soubory 

předávacích protokolů jednotlivých útvarů. (11) V centrální spisovně jsou dokumenty uloženy po 

dobu trvání jejich skartační lhůty. Jejich správné uložení a zabezpečení proti poškození a ztrátám 

zajišťuje zaměstnanec oddělení vnitřní správy, pověřený vedením centrální spisovny. Přístup do 

centrální spisovny má pouze tento zaměstnanec, ostatní zaměstnanci jen v jeho přítomnosti nebo s 

jeho souhlasem. 

 

Kapitola 23  

Vyřazování dokumentů. Podrobnosti skartačního řízení.  

(1) Dokumenty a spisy jsou uloženy ve spisovnách po dobu stanovenou skartačními lhůtami, 

uvedenými ve spisovém a skartačním plánu. (2) Skartační řízení je souhrn úkonů prováděných při 

plánovitém vyřazování dokumentů, které jsou po uplynutí skartačních lhůt pro činnost úřadu dále 

nepotřebné nebo jejich využívání není soustavné. Současně se posuzuje i jejich význam. Skartační 

řízení se řídí závaznými skartačními předpisy platnými v době vzniku dokumentu. Jeho předmětem 

jsou všechny dokumenty, jimž uplynuly skartační lhůty a úřední razítka vyřazená z evidence z důvodu 

ztráty jejich platnosti nebo opotřebování. (3) Řádný průběh skartačního řízení zajišťuje zaměstnanec 

oddělení vnitřní správy pověřený vedením centrální spisovny úřadu. Směrnice tajemníka č. 2/2013 

Spisový a skartační řád Stránka 35  

Skartační řízení probíhá za odborného dohledu Státního okresního archivu v Jeseníku. (4) Skartační 

řízení se provádí komplexně za celý městský úřad jednou ročně v termínu, který stanoví pověřený 

zaměstnanec vedením centrální spisovny. Jednotlivé útvary připraví v součinnosti s tímto 

zaměstnancem skartační návrhy pro skupiny „A“, „S“,a „V“ (příloha č.5) ve dvojím vyhotovení. (5) 

Zaměstnanec pověřený vedením centrální spisovny uspořádá dokumenty s uplynulými skartačními 

lhůtami navrženými do skartačního řízení do přehledných jednotek (balíků, archivních krabic, 

pořadačů, svazků apod.) a vyhotoví přílohy ke skartačnímu návrhu. Přílohy skartačního návrhu tvoří 

seznamy dokumentů a razítek navržených k vyřazení, které jsou uspořádány podle organizačního 

členění úřadu a spisového a skartačního plánu. V seznamu je u každé položky uvedeno pořadové číslo, 

spisový znak, název dokumentů, časový rozsah, skartační znak, skartační lhůta a množství dokumentů 
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(tj. počet evidenčních jednotek). V seznamech dokumentů se uvedou odděleně dokumenty se 

skartačním znakem „A“ a dokumenty se skartačním znakem „S“. Dokumenty se skartačním znakem 

„V“ se posoudí a zařadí buďto k dokumentům se skartačním znakem „A“, nebo k dokumentům se 

skartačním znakem „S“. Současně zpracuje skartační návrh na vyřazení úředních razítek. Při jejich 

odborném posuzování je na základě požádání povinen spolupracovat útvar, který dokument vyřizoval. 

Poté zaměstnanec pověřený vedením centrální spisovny zašle skartační návrh s přílohami Státnímu 

okresnímu archivu v Jeseníku a požádá ho o odborné posouzení dokumentů navržených k vyřazení. 

(6) Po odborné archivní prohlídce dokumentů a razítek navrhovaných k vyřazení vyhotoví Státní 

okresní archiv v Jeseníku protokol o provedeném skartačním řízení. V jeho příloze uvede seznam 

dokumentů, popřípadě úředních razítek, vybraných za archiválie a určí lhůtu pro jejich předání 

archivu. Současně vydá souhlas ke zničení dokumentů, popřípadě úředních razítek, navržených ve 

skartačním návrhu ke zničení. (7) Pokud úřad nesouhlasí s obsahem protokolu, může proti němu do 15 

dnů od jeho doručení podat námitku; podáním námitky je zahájeno správní řízení. (8) Dokumenty, 

popřípadě razítka, vybraná jako archiválie předá zaměstnanec pověřený vedením centrální spisovny v 

dohodnutém termínu příslušnému archivu. O předání se sepíše úřední záznam. Záznam obsahuje název 

a sídlo úřadu, název příslušného archivu, počet a popis stavu předávaných archiválií, datum předání 

archiválií, jména, příjmení a funkce fyzických osob pověřených podpisem záznamu za úřad a za 

příslušný archiv a jejich podpisy. Náklady na předání dokumentů nese úřad. (9) Úřad na základě 

souhlasu ke zničení dokumentů označených skartačním znakem „S“, popřípadě úředních razítek, 

zabezpečí po uplynutí lhůty pro podání námitek a v případě podání námitek po ukončení řízení o 

námitkách jejich zničení. Zničením se rozumí jejich znehodnocení tak, aby byla znemožněna jejich 

rekonstrukce a identifikace obsahu. Zničení provádí pověření zaměstnanci oddělení vnitřní správy. Při 

převozu a ničení dokumentů musí být zajištěn dohled ze strany úřadu, který také nese veškeré náklady 

vynaložené na zničení dokumentů. (10) Skartační návrh se seznamy dokumentů navržených k 

vyřazení, protokol o skartačním řízení a předávací protokol archiválií vybraných k trvalému uložení v 

příslušném archivu se ukládá v jednom vyhotovení na oddělení vnitřní správy. Směrnice tajemníka č. 

2/2013 Spisový a skartační řád Stránka 36 (11) Postup při předávání matričních knih a sbírek listin k 

archivaci upravuje § 40-41 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o 

matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Matriční knihy po uplynutí lhůty stanovené pro jejich uložení předává matrika úřadu k 31. 3. osobně 

do Zemského archivu v Opavě. Sbírky listin předává matrika nejpozději 28. 2. osobně následujícího 

roku do archivu Krajského úřadu Olomouc. Při předání jsou vypracovány protokoly s údaji o matriční 

knize, pro kterou je sbírka listin vedena. Druhopisy matričních knih vede matrika za celý okres 

Jeseník. Matrika ve spolupráci se Státním okresním archivem v Jeseníku ke konci I. čtvrtletí fyzicky 

vytřídí a protokolárně sepíše svazky určené k předání po uplynutí lhůty stanovené pro jejich uschování 

u SOkA. Po schválení protokolu o skartačním řízení jsou druhopisy fyzicky předány k trvalému 

uschování v Zemském archivu Opava. (12) Postup při vyřazování dokumentů ze spisoven úřadu je 

závazný pro všechny zaměstnance úřadu. Žádné dokumenty nesmí být zničeny bez řádného 

skartačního řízení. 
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