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Statutární město Prostějov 
Magistrát města Prostějova 

 

 

Spisový řád 

Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov 
 

 

 A.  Obecná část 

 
Spisový řád 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

 

1)  Spisový řád (dále jen „řád“) Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov 

se vydává na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 

v platném znění. 

 

2) Řád upravuje výkon spisové služby a postup při vyřazování (skartaci) dokumentů  

u Magistrátu města Prostějova (dále jen „MMPv“) a Městské policie Prostějov (dále 

jen „MP PV“). 

 

3) Cílem řádu je stanovit jednotný postup ve výkonu spisové služby, který zjednoduší  

a urychlí její výkon, aby byla zabezpečena úplná a přesná evidence o všech 

dokumentech vyřizovaných na MMPv  a MP PV, a aby byla dána možnost efektivního 

vyhledání potřebných dokumentů ve všech stádiích jejich vyřizování a následném 

uložení. 

 

4) Spisovou službou se rozumí zajišťování úkonů spojených s příjmem, vznikem, 

označováním, evidencí, přidělováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, 

podepisováním, opatřováním razítkem, odesíláním, ukládáním, zapůjčováním a 

vyřazováním (skartací) dokumentů došlých a vzniklých z činnosti MMPv a MP PV, 

případně z činnosti jejich právních předchůdců, včetně kontroly těchto úkonů. 

 

5) MMPv a MP PV vede spisovou službu v elektronické podobě v elektronickém 

systému spisové služby Ginis SSL (dále jen „SSL“), umožňujícím elektronickou 

správu dokumentů v digitální i analogové podobě. Správu systému zajišťuje odbor 

informačních technologií. 

 

6) Pracovní postupy jsou stanoveny v souladu s ustanovením platné vyhlášky MV ČR  

o podrobnostech výkonu spisové služby
1
. 

                                                 
1
 vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších 

předpisů 
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7) Spisová manipulace s dokumenty obsahujícími utajované informace ve smyslu 

zákona
2
 o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a s dokumenty 

obsahujícími zvláštní skutečnosti je obsahem části B. Zvláštní část tohoto řádu. 

  

8) Za manipulaci s dokumenty bezpečnostní rady města odpovídá tajemník bezpečnostní 

rady statutárního města Prostějova. Vedením podacího deníku bezpečnostní rady 

města je pověřena pracovnice oddělení krizového řízení. Podací deník je veden 

odděleně od ostatní dokumentace, mimo elektronickou SSL, v souladu s jednacím 

řádem bezpečnostní rady. 

   

9) Dokumenty krizového řízení, pokud nebudou obsahovat utajované informace nebo 

zvláštní skutečnosti, budou evidovány v SSL. 

 

 

Článek 2 

Základní pojmy 

 

Pro účely tohoto spisového řádu se rozumí: 

 

a) dokumentem každý písemný, ale i grafický, fotografický, audiovizuální  

a digitální dokument a jiný záznam (kartotéka, fotografie, film, mikrofilm, mikrofiš, 

zvukový a obrazový záznam a jiný nosič informací s daty), které jsou MMPv  a MP 

PV doručovány nebo vznikají z jeho činnosti. Součástí digitálního dokumentu jsou 

vždy metadata, což jsou strukturovaná data o dokumentu, popisující souvislosti, 

obsah, strukturu a jejich správu v průběhu času, 

b) základní evidenční, manipulační a ukládací jednotkou spisové služby dokument. 

Zpravidla tři a více dokumentů týkající se téže věci a vyřizované jako jeden případ 

tvoří spis, 

c) dokumentem v analogové podobě informace zaznamenaná na papírovém nebo jiném 

hmotném nosiči, 

d) dokumentem v digitální podobě dokument, tvořený jedním nebo více záznamy 

(soubory) a metadaty, uchovávaný v libovolném datovém formátu na médiu pro 

uchovávání dokumentů v digitální podobě,  

e) spisovým uzlem pro potřeby spisové služby organizační útvar MMPv, který zajišťuje 

příjem, přebírání a odesílání dokumentů a zásilek jedním zaměstnancem pověřeným 

k těmto úkonům vedoucím organizačního útvaru MMPv. MP PV je pro účely tohoto 

řádu definována jako jeden spisový uzel. Zaměstnanec pověřený příjmem a přebíráním 

dokumentů je správcem spisového uzlu. Vedoucí organizačního útvaru MMPv 

a  ředitel MP PV pověří některého ze zaměstnanců tohoto útvaru zastupováním 

správce spisového uzlu. Vedoucí organizačního útvaru, správce spisového uzlu a jeho 

zástupce mají možnost sledovat činnosti celého spisového uzlu, ostatní zaměstnanci 

organizačního útvaru pak pouze za svou osobu. Spisové uzly bývají zpravidla shodné 

s organizační strukturou MMPv. Přehled spisových uzlů tvoří obsah přílohy č. 1 

tohoto řádu, 

f) čárovým kódem (dále jen PID) řetězec dvanácti alfanumerických neopakujících se 

znaků.  Čárový kód je základní identifikací každého dokumentu evidovaného v SSL. 

U došlých dokumentů se nalepuje, u dokumentů vzniklých může být nalepen nebo 

generován. V případě lepení štítku s PIDem platí, že PID je nalepen na ten dokument, 

                                                 
2
 zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 

předpisů 
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který zůstává k uložení na MMPv nebo MP PV. Každý dokument předávaný k uložení 

do centrální spisovny musí obsahovat PID v čárovém provedení pro další zpracování. 

g)  číslem jednacím dokumentu evidenční údaj dokumentu, který je zaevidován 

v podacím deníku. Číslo jednací dokumentu je složeno z označení původce, 

pořadového čísla, kalendářního roku a číselného označení organizačního útvaru, který 

jej založil.  Centrální číselná řada začíná číslem 1 v první pracovní den roku a končí 

posledním číslem přiděleným v poslední pracovní den roku (např. PVMU 1/2011 16). 

Dokument iniciační a vyřizující může být evidován se stejným číslem jednacím. 

Přijatý dokument nebo dokument vzniklý z činnosti organizačního útvaru úřední 

povahy, musí být zaevidován s číslem jednacím do podacího deníku MMPv a MP PV, 

h) spisovou značkou (číslem spisu) číselná řada spisů definovaná pro každý spisový uzel 

samostatně. Je tvořena zkratkou organizačního útvaru (viz příloha č. 1 tohoto řádu), 

pořadovým číslem spisu a kalendářním rokem, v němž byl spis založen, např. OSZ 

1/2011. Spisová značka je základní identifikací spisu, 

i) elektronickým podpisem elektronické identifikační údaje autora elektronického 

dokumentu, které jsou k tomuto dokumentu připojené. Jedná se o datový soubor, který 

pomocí matematických prostředků prokazuje, že s podepsanými daty nebylo 

manipulováno a za určitých podmínek i identitu podepsané osoby. Časové razítko 

důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem. 

Vydává je kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb, 

j)  podacím razítkem razítko, kterým se opatřuje každý došlý cizí dokument evidovaný 

v SSL. Podací razítko obsahuje údaje o místě podání, datu, podacím čísle pošty, 

zpracovateli, čísle jednacím dokumentu, počtu listů, počtu příloh, počtu listů nebo 

svazků listinných příloh, počtu a druhu příloh dokumentů pokud jsou v nelistinné 

podobě (např. CD, DVD, bankovky, osobní doklady apod.), spisovém a skartačním 

znaku a lhůtě. Část údajů je vyplněna při přijetí, ostatní pak při zpracování dokumentu 

zpracovatelem. Na odboru obecní živnostenský úřad nahrazuje podací razítko štítek 

z agendového systému. 

k)  úředním razítkem razítko, na němž je vyznačen malý státní znak, je kulatého tvaru o 

průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm; malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na 

jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i  označení její organizační 

součásti a sídla, 

l)  razítkem jakékoliv razítko, které obsahuje označení statutárního města Prostějova, 

MMPv nebo MP PV, vyjma úřední razítko, 

m) časovým razítkem elektronický dokument, který byl vydán poskytovatelem 

certifikačních služeb – časovou autoritou. Důvěryhodným způsobem spojuje data 

v elektronické podobě s časovým okamžikem, 

n)  datovou schránkou elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné 

moci, k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci a k dodávání dokumentů 

fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob, umožňuje-li to 

povaha dokumentu. Identifikátor datové schránky (ID) je označení – adresa datové 

schránky. Datovou zprávu tvoří dokument nebo dokumenty doručované 

prostřednictvím datové schránky, 

o) autorizovanou konverzí dokumentů převedení dokumentu v analogové podobě do 

podoby dokumentu v digitální podobě a naopak, ověření shody obsahu těchto 

dokumentů a připojení ověřovací doložky.  Autorizovaná konverze z moci úřední se 

provádí pro výkon vlastní působnosti úřadu. Autorizovanou konverzi na žádost 

provádí odbor kancelář primátora, oddělení informační služby pro žadatele z řad 

právnických a fyzických osob. Dokument vzniklý autorizovanou konverzí má právní 

účinky prvopisu, jehož převedením výstup vznikl, 
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p) převodem dokumentu z analogové podoby do podoby digitální převod, kdy 

požadujeme, aby převedený dokument měl obdobné právní náležitosti jako prvopis. 

Výsledkem převodu je ověřená elektronická kopie bez právních účinků prvopisu, 

zaručující pouhou shodu s prvopisem. Převedený dokument lze použít jen pro vlastní 

vnitřní potřebu a musí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem osoby 

odpovědné za převod, 

q) podacím deníkem evidence o přijatých nebo vyhotovených dokumentech úřední 

povahy, kterým bylo přiděleno číslo jednací dokumentu. V podacím deníku je 

dokument evidován od okamžiku přijetí nebo vzniku, až po vyřazení ve skartačním 

řízení, 

r) skartačním znakem vyjádření hodnoty dokumentu podle jeho obsahu. Skartační lhůta 

se určuje počtem let počítaných od 1. ledna kalendářního roku následujícího po 

kalendářním roce, v němž nastal okamžik rozhodný pro plynutí skartační lhůty. 

Spisový a skartační plán je uspořádání dokumentů pro ukládání vyřízených 

a  uzavřených dokumentů a spisů podle přiřazených spisových znaků, 

s) sběrným archem spisu seznam dokumentů vložených ve spise. Sběrný arch spisu lze 

zobrazit a tisknout ze SSL. Odbor obecní živnostenský úřad tiskne a ke spisům 

přikládá obsah spisu vytvořený v agendovém systému. 

t) spisovou obálkou krycí list s identifikací spisu (PIDem) ve formě čárového kódu 

obsahujícím základní údaje o spise, který lze zobrazit a tisknout v SSL. Odbor Obecní 

živnostenský úřad spisovou obálku ke spisům nepřikládá. 

u) typovým spisem takový spis, který vzniká jako výsledek stejnorodých opakujících se 

procesů. Každá část typového spisu je zpravidla členěna do dílů, které se na konci 

předem daného časového období uzavírají. 

v) elektronickým obrazem datový soubor s textem dokumentu totožným s dokumentem 

v analogové podobě, 

w)  prvopisem originální dokument zaznamenávající projev vůle osoby, který je osvědčen 

jejím vlastnoručním podpisem nebo obdobným autentizačním prvkem stanoveným 

jiným právním předpisem. Stejnopisem je jedno ze shodných násobných vyhotovení 

dokumentu nesoucí s tímto dokumentem shodné autentizační prvky, za shodné 

násobné vyhotovení dokumentu v analogové podobě se považuje rovněž doslovně 

shodné vyhotovení dokumentu v digitální podobě a naopak, pokud autentizační 

prostředky k nim připojila tatáž osoba, za stejnopis se považuje rovněž druhopis, 

pokud tak stanoví jiný právní předpis.  

 

 

 

Článek 3 

Příjem dokumentů 

 

1) Příjem dokumentů zajišťuje podatelna MMPv jako hlavní univerzální spisový uzel, 

propojený se spisovými uzly dalších organizačních útvarů. 

 

2) Příjem dokumentů určených stavebnímu úřadu doručovaných mimo držitele poštovní 

licence je zajišťován pověřenými zaměstnanci stavebního úřadu mimo podatelnu 

MMPv.  

3) Podatelna provádí převzetí a prvotní třídění podle typů zásilek (např. obyčejné, 

doporučené, na jméno, balíky apod.), jejich otevírání, označování a prvotní evidenci. 

Prvotní evidencí se rozumí přiřazení identifikátoru čárového kódu (PID) a zapsání 

základních údajů o dokumentu, viz příloha č. 3 tohoto řádu. Následně podatelna 
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přidělí dokument spisovému uzlu, tj. pracovišti, které bude dokument vyřizovat – viz 

pracovní postupy SSL, které tvoří přílohu č. 2 tohoto řádu. 

 

4) Příjem dokumentů obsahujících utajované informace a zvláštní skutečnosti je řešen 

v části B Zvláštní část tohoto řádu. 

 

5) Analogové dokumenty lze přijímat i na dalších podacích místech, tj. spisových uzlech 

organizačních útvarů – viz pracovní postupy SSL v příloze č. 2 tohoto řádu. 

V takovém případě zajistí evidenci do SSL zaměstnanec, který dokument přijal. 

 

6) Podrobná pravidla pro přejímání zásilek doručených poštou stanoví Provozní řád 

podatelny a výpravny MMPv, viz příloha č. 3 tohoto řádu. 

 

7) Příjem a odesílání zásilek uskutečněných elektronickou poštou a datovými schránkami 

je upraveno v příloze č. 4 tohoto řádu.  

 

8) Spisový uzel nesmí odepřít převzetí zásilky adresované úřadu, jeho organizačním 

útvarům, zastupitelstvu města a radě města nebo jejich jednotlivým členům. Po 

převzetí je spisový uzel povinen zajistit zaevidování dokumentů do SSL, mimo 

dokumenty uvedené v příloze č. 5 tohoto řádu, které jsou z této povinnosti vyjmuty 

a  dokumenty uvedené v příloze č. 6, jejichž evidence je zajištěna mimo SSL. Po 

přijetí a zaevidování již nelze podání (zásilky) vydat zpět doručiteli ani jiné 

nepověřené osobě. Příjem nevyplacených nebo jen částečně vyplacených zásilek 

nesmí být odmítnut, pokud je z obálky zřejmé, že byla při předání do poštovního 

doručování vyplacena. V ostatních případech je zaměstnanec podatelny oprávněn 

převzetí odmítnout. 

 

9) Osobní podání přijatá mimo podatelnu zadává do SSL pracoviště, které dokumenty 

převzalo. 

 

10) Podatelna nebo jiné podací místo (spisový uzel) otevírá všechny doručené zásilky 

v analogové podobě mimo následujících: 

- kde je z obálky zřejmé, že obsahují utajované informace 

- zásilky adresované na jméno, které je uvedeno na prvním místě adresy před 

názvem právnické osoby 

- zásilky, kde je součástí adresy uvedeno DO VLASTNÍCH RUKOU, K RUKÁM  

- zásilky adresované odborové organizaci a dalším samostatným subjektům, které 

využívají podatelnu MMPv (Sdružení obcí střední Moravy …) 

- zásilky, u nichž je z obálky zřejmé, že jde o soutěžní přihlášku či nabídku nebo 

přihlášku do výběrového řízení. 

 

11)  Součástí podatelny MMPv je elektronická podatelna, umožňující příjem dokumentů 

v digitální podobě. Dokumenty v digitální podobě jsou doručovány na e-mailovou 

adresu elektronické podatelny, prostřednictvím informačního systému datových 

schránek do datové schránky úřadu nebo osobně na nosiči (CD, DVD, event. USB 

apod.).  

12)  Mimo centrální elektronickou podatelnu MMPv je pro podání odboru obecní 

živnostenský úřad určena elektronická podatelna Živnostenského rejstříku. 

 

13)  Obálka se vždy ponechává u dokumentu. 
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14)  Zásilky, které se neotevírají, označí podatelna na obálce podacím razítkem s datem 

převzetí a opatří  PIDem. Jestliže byla zásilka otevřena omylem, zaměstnanec, který ji 

otevřel, o tom učiní záznam na obálku a oznámí tuto skutečnost správci příslušného 

spisového uzlu. 

 

15)  Správce spisového uzlu při převzetí dokumentů na podatelně nebo při otevření obálek 

při zaevidování dokumentu mimo podatelnu vždy porovná: 

- zda zásilka obsahuje všechny dokumenty odpovídající číslům jednacím uvedeným 

na obálce, 

- zda u každého dokumentu souhlasí uváděný počet a druh příloh se skutečným 

stavem. 

 

16)  Zjištěné nesrovnalosti vyznačí přejímající zaměstnanec na průvodní dokument. Pokud 

zásilka neobsahuje průvodní dokument a lze podacím razítkem označit přílohu, není 

nutné přikládat spisový lístek. U zásilek, kde chybí průvodní dokument a není 

přípustné označit otiskem razítka obsah zásilky, přikládá zaměstnanec spisový lístek 

podle vzoru č. 1 v příloze č. 9, který se po vyplnění stává součástí zásilky. 

 

17) Na žádost podavatele vydá zaměstnanec podacího místa potvrzení o přijetí písemného 

podání a to otiskem podacího razítka na kopii podání. Do otisku zapíše počet listů 

a  příloh podání a připojí svůj podpis. 

 

18) Obsah zásilky (dokument) označí podací místo (podatelna, pracoviště odboru, které 

provádí evidenci dokumentů nebo zaměstnanec, který dokument převzal) podacím 

razítkem, do jehož otisku uvede číselnou zkratku spisového uzlu, kterému dokument 

přidělí. Nad otisk razítka nalepí PID.  Odbor obecní živnostenský úřad použije štítek 

s identifikátorem. Pokud nejde označit přímo dokument, přiloží spisový lístek, na 

který nalepí PID a vyplní předepsané údaje. 

 

19) Dokumenty, které se předávají k nahlédnutí tajemníkovi MMPv, případně primátorovi 

a náměstkům primátora, jsou předány v samostatných složkách za jednotlivé spisové 

uzly správci spisového uzlu tajemníka, případně správcům spisových uzlů primátora a 

náměstků.  

 

20)  Dokumenty, které není nutno evidovat v SSL (viz příloha č. 5), jsou pouze opatřeny 

podacím razítkem a roztříděny dle spisových uzlů a vloženy do poštovních přihrádek, 

kde jsou připraveny k vyzvednutí správcem spisového uzlu. Do těchto přihrádek je 

ukládána ve složkách i evidovaná pošta. 

 

21) Podatelna předává spisovým uzlům dokumenty ve stejné podobě, v jaké je přijala. 

Neprovádí žádný převod dokumentu do jiné formy ani autorizovanou konverzi z moci 

úřední. 

 

22)  Za doručené dokumenty se považují také dokumenty přijaté zaměstnanci úřadu mimo 

budovu úřadu (např. při osobním jednání, na služební cestě apod.). Zaměstnanec, který 

dokument převzal, je povinen zabezpečit jeho zaevidování v systému SSL. Časem 

doručení dokumentu je okamžik, kdy je zaveden do systému SSL. 
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23) Balíky doručené na adresu úřadu se na podatelně otevírají, o dalším způsobu nakládání 

s nimi se rozhoduje podle jejich obsahu. Balíky se evidují v SSL. 

 

24) Skutečnost, zda podání doručení prostřednictvím datové schránky nebo elektronickou 

podatelnou splňuje všechny náležitosti dané právními předpisy, posuzuje vždy 

zpracovatel dokumentu. 

 

 

Článek 4 

Označování a evidence dokumentů 

 

1) MMPv a MP PV eviduje v SSL všechny dokumenty, mimo ty, které mají pouze 

informativní charakter, jako jsou letáky, tiskoviny, nevyžádané nabídky a podobně. Pro 

potřeby tohoto řádu jsou také definovány dokumenty, jejichž evidence je zajištěna 

mimo SSL. Jsou to výhradně a jen dokumenty uvedené v příloze č. 6 tohoto řádu. 

 

2) Dokumenty v digitální podobě se evidují v SSL obdobným způsobem, jako dokumenty 

v analogové podobě: je jim přidělen jednoznačný identifikátor, tj. PID a jsou o nich 

vedeny obdobné údaje tj. datum doručení dokumentu, název dokumentu, počet příloh, 

jsou-li připojeny, typ dokumentu, spisový a skartační znak a lhůta. 

 

3) Doručený dokument v digitální podobě, který není opatřen uznávaným elektronickým 

podpisem, elektronickou značkou nebo kvalifikovaným časovým razítkem, opatří 

elektronická podatelna kvalifikovaným časovým razítkem. 

 

4)  Po označení podacím razítkem zaznamená dokument pracovnice podatelny do SSL  

a přidělí na příslušný spisový uzel, který ji vyřizuje. 

 

5) Dokument přijatý na kterémkoliv podacím místě je vždy opatřen podacím razítkem, na 

odboru Obecní živnostenský úřad štítkem. 

 

6)  Pokud je došlý dokument nebo dokument vzniklý z činnosti organizačního útvaru 

úřední povahy, musí být zaevidován s číslem jednacím do podacího deníku MMPv a 

MP PV. Číslo jednací dokumentu je složeno z označení původce, pořadového čísla, 

kalendářního roku a číselného označení organizačního útvaru, kde byl zaevidován 

(např. PVMU 1/2011 16). Centrální číselná řada začíná číslem 1 v první pracovní den 

roku a končí posledním číslem přiděleným v poslední pracovní den roku. Dokument 

iniciační a vyřizující může být evidován se stejným číslem jednacím. 

 

7) Základní evidenční pomůckou spisové služby je elektronický systém spisové služby, 

který slouží k evidenci došlých, vzniklých a odeslaných dokumentů a podává přehled  

o jednotlivých činnostech spisové služby až po vyřazení dokumentů. Zapisují se do něj 

chronologicky všechny přijaté a odeslané dokumenty úřední povahy, včetně vlastních 

dokumentů a mimo těch, které jsou uvedeny v příloze č. 5 a 6 tohoto řádu. Podací 

deník je veden pro dokumenty, kterým bylo přiděleno číslo jednací. Podací deník je 

veden v elektronické formě a zaměstnanci zařazení do MMPv a MP PV jsou povinni 

všem dokumentům úřední povahy přidělovat čísla jednací. Jakékoliv evidence 

v papírové formě, případně vedená spisovými uzly může mít pouze pomocný charakter 

a jejich existence se nedoporučuje. Výjimku tvoří pouze podací deníky a jednací 

protokoly vedené útvary, jimž je tato povinnost dána zvláštními zákony. 
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8) Podací deník obsahuje tyto identifikační údaje: číslo jednací dokumentu, datum 

doručení dokumentu nebo datum vzniku (u dokumentů vzniklých z vlastní činnosti 

původce), odesílatele (jde-li o dokument vzniklý z vlastní činnosti původce, zapíše se 

jako „vlastní“), číslo jednací odesílatele (pokud je uvedeno), u dokumentů v analogové 

podobě počet listů došlého nebo vlastního dokumentu, počet příloh a počet listů příloh 

nebo počet svazků příloh (u příloh v nelistinné podobě jejich počet a druh, které jsou 

uvedeny do poznámky na doručení), stručný obsah dokumentu, název organizačního 

útvaru a jméno zaměstnance určeného k vyřízení dokumentu, způsob vyřízení, den 

odeslání a počet listů a počet příloh nebo počet svazků příloh (u příloh v nelistinné 

podobě jejich počet a druh) odesílaného dokumentu, spisový znak, skartační znak a 

skartační lhůtu dokumentu, záznam o vyřazení ve skartačním řízení. 

 

9) Zápisy v podacím deníku a případně v jiných evidencích spojených se spisovou 

službou, musí být vedeny trvalým způsobem. Chybné zápisy nelze vymazat, jen 

stornovat a musí zůstat čitelné. Opravy v tiskových sestavách elektronických podacích 

deníků a dalších evidenčních pomůcek nejsou přípustné. Případný neoprávněný 

záznam, změna či jiný zásah do evidence musí být zjistitelný. 

 

10)  Samostatné evidence dokumentů uvedené v příloze č. 6 Spisového řádu MMPv a MP 

PV musí mít tyto náležitosti: 

- pořadové číslo dokumentu, pod nímž je evidován v samostatné evidenci dokumentů, 

- datum doručení nebo vzniku dokumentu, 

- odesílatele dokumentu, u dokumentů vzniklých z činnosti úřadu se uvede „Vlastní“, 

- název dokumentu s vypovídající hodnotou, 

- spisový a skartační znak a lhůtu dokumentu, 

- jednoznačný identifikátor dokumentu, 

- u analogových dokumentů počet listů, počet listů nebo svazků listinných příloh, 

  počet a druh příloh dokumentů, pokud jsou v nelistinné podobě. 

Tyto náležitosti jsou zpracovateli dokumentů evidovány, pokud to agendové softwary 

umožňují. 

 

11)  Spisový plán slouží k věcnému označování a k pozdějšímu třídění a ukládání 

dokumentů. Je to soustava spisových (věcných) hesel a jim odpovídajících spisových 

značek, které slouží k roztřiďování dokumentů do příbuzných celků a ke zjištění a 

realizaci toku informací pro další elektronické zpracování. Spisový plán je členěn podle 

věcného hlediska. Je doplněn o skartační znaky a lhůty jednotlivých spisových skupin 

(spisový a skartační plán tvoří přílohu č. 8 tohoto řádu). Spisový a skartační znak 

s lhůtou musí být uveden na každém přijatém nebo vlastním dokumentu evidovaném 

v SSL. 

 

12)  O přidělení čísla jednacího dokumentu a vytvoření spisu či vložení dokumentu do již 

vzniklého spisu rozhoduje příslušný referent pověřený vyřízením dokumentu.  Pokud je 

dokument úřední povahy, je povinen vždy dokument zaevidovat s číslem jednacím 

dokumentu do podacího deníku.  V případě, že v téže věci je založeno více spisů, 

příslušný referent posoudí a rozhodne, zda předchozí spisy v téže věci budou k němu 

připojeny (priorovány) či nikoli nebo zda naopak nově došlý dokument bude vložen do 

stávajícího dosud nevyřízeného spisu. 
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13)  Číslo jednací dokumentu a číslo spisu (spisová značka) se u došlých dokumentů 

v analogové podobě vepíše do podacího razítka, u vlastních dokumentů jsou tyto údaje 

součástí dokumentu. 

 

14) Spis s věcí související je takový, který nejedná o téže věci jako došlý dokument, nýbrž 

s ní přímo či nepřímo souvisí. V takovém případě vždy vzniká nový spis a související 

starší spisy nelze k němu trvale priorovat. 

 

15)  Základním označením spisu je spisová značka. Spisová značka (číslo spisu) je 

automaticky přiřazována elektronickými prostředky při zapsání a evidenci spisu ve 

spisovém uzlu. Je vytištěna na evidenčním sběrném archu spisu i spisové obálce 

s PIDem spisu. Spisovou značku přejímají všechny dokumenty, které jsou součástí 

spisu, nebo jsou do něj postupně vkládány. 

 

16)  Při vytvoření nového vlastního dokumentu platí povinnost evidence v SSL, stejně jako 

u dokumentů přijatých, mimo dokumenty uvedené v příloze č. 6 tohoto řádu. 

Dokumenty jsou vždy v SSL identifikovány PIDem. Dokumenty úřední povahy musí 

být zapsány do podacího deníku, tj. musí jim být přiděleno číslo jednací dokumentu. 

Pracovní postup při vytváření nových vlastních dokumentů je uveden v příloze č. 2 

tohoto řádu. 

 

17) Při evidování dokumentů v podacím deníku úřadu a evidenci spisů vedených v SSL 

musí být uveden název dokumentu a název spisu do evidence dokumentů a spisů (pole 

„Věc“ na detailu dokumentu a spisu). 

 

18) Název dokumentu a spisu musí být výstižný a mít vypovídající informační hodnotu, 

aby nejen po skončení provozní aktuálnosti spisového materiálu, ale i po jeho skartaci 

či předání do příslušného okresního archivu bylo ze záznamů zřejmé, o jakou záležitost 

se jednalo. Není dovoleno užívat zkratky, symboly a podobná označení, ze kterých 

nebude v SSL zřejmé, o jakou záležitost se jednalo. 

 

19) Zpracovatel dokumentu odpovídá u dokumentu za úplnost vyplnění údajů na podacím 

razítku nebo štítku (dokumenty odboru Obecní živnostenský úřad). 

 

 

Článek 5 

Přidělování a oběh dokumentů 

 

1) Přidělování a postupování dokumentů k dalšímu vyřízení, předávání došlých nebo 

vnitřních dokumentů mezi spisovými uzly, vedoucími zaměstnanci a jednotlivými 

zpracovateli musí být pravidelné, pružné a hospodárné. Tvoří oběh dokumentů, který 

musí být v souladu s postupem jejich vyřizování. Jeho jednotlivé kroky musí být 

evidovány prostředky automatizované SSL. 

 

2) Rozdělování přijatých dokumentů se provádí podle působnosti jednotlivých odborů. 

Pokud není z povahy dokumentu zřejmé, který útvar je příslušný k jeho vyřízení, 

rozhodne o příslušnosti k vyřízení tajemník MMPv nebo ředitel MP PV (u dokumentů 

doručených MP PV). 
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3) Dokumenty, které se týkají chodu magistrátu, mimo běžné provozní doklady, jsou 

předkládány k nahlédnutí tajemníkovi MMPv, případně primátorovi  

a náměstkům primátora. Dokumenty v SSL jsou přiděleny správci spisového uzlu 

tajemníka, který po fyzickém vrácení od tajemníka zkontroluje, zda nedošlo ke změně 

v přidělení na spisový uzel (číslo spisového uzlu je uvedeno podatelnou ve Věci, před 

samotným stručným popisem dokumentu) a přidělí dokumenty příslušnému 

spisovému uzlu, který bude dokumenty či spisy vyřizovat. Fyzicky předá složky 

s dokumenty pracovnici podatelny, která je uloží do poštovních přihrádek 

pro vyzvednutí správci spisových uzlů. 

 

4)  Dokumenty Městské policie PV jsou předkládány k nahlédnutí řediteli MP PV, který 

rozhodne o přidělení dokumentu konkrétnímu pracovníkovi MP k vyřízení. 

 

5)  Dokumenty doručené v digitální podobě jsou přidělovány podatelnou příslušnému 

spisovému uzlu pouze v SSL.  Dokument se při zpracování podatelnou netiskne, stejně 

jako průvodka elektronického podání. V případě potřeby tiskne průvodku 

elektronického podání správce spisového uzlu nebo zaměstnanec, který dokument 

převzal k vyřízení. 

 

6)  Správce spisového uzlu je povinen při převzetí dokumentů z podatelny zkontrolovat, 

zda souhlasí počet a další údaje uvedené o dokumentu v podacím razítku fyzicky 

přebíraných dokumentů se záznamy v SSL a zda jsou všechny dokumenty určené 

danému spisovému uzlu. V případě nesrovnalostí neprodleně kontaktuje podatelnu. 

Převzetím dokumentu potvrzuje správnost zadaných údajů. Pokud převezme 

z podatelny bez evidence dokument, který měl být evidován v SSL, vrátí jej podatelně 

k zaevidování. 

 

7) Po převzetí řádně zaevidovaných dokumentů v SSL, je správce spisového uzlu 

předloží vedoucímu odboru, který přidělí dokument příslušnému zaměstnanci odboru 

k vyřízení. Dokument v analogové podobě je předán zaměstnanci fyzicky a ve formě 

elektronického zápisu o dokumentu, digitální dokument je předán pouze v SSL. 

 

8) Referent si dokument převezme, rozhodne o zaevidování do podacího deníku (přidělí 

číslo jednací dokumentu) a doplní další povinné údaje, viz pracovní postupy SSL, 

příloha č. 2 tohoto řádu.  

 

9)  Zjistí-li správce spisového uzlu nebo zaměstnanec, jemuž byl dokument přidělen 

k vyřízení: 

- že dokument patří do působnosti jiného zaměstnance v rámci vlastního spisového 

uzlu, postoupí dokument po dohodě s vedoucím odboru nebo vnitřního oddělení 

prostřednictvím spisového uzlu jinému referentovi, 

- že dokument patří jinému spisovému uzlu, vrátí ji po dohodě s vedoucím odboru 

zpět na podatelnu, která ji na základě jeho sdělení přidělí správnému spisovému 

uzlu, 

- že příslušným k vyřízení dokumentu je jiný úřad, bezodkladně ji tomuto úřadu 

postoupí. Podatele o postoupení vyrozumí. V takovém případě se postoupení 

považuje za specifický typ vyřízení. 

10)  Od přidělení dokumentu či spisu až po jeho konečné vyřízení, odpovídá určený 

referent za jeho bezpečné uložení v uzamykatelné skříni v rámci příruční spisovny 
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zaměstnance. Stejnou povinnost mají i další zaměstnanci, kteří se podílejí na vyřízení, 

a to po dobu, na kterou jej převzali od zpracovatele.  

 

 

Článek 6 

Vyhotovování dokumentů 

 

1) Dokumenty se vyhotovují podle požadavků normy ČSN Úprava písemností 

zpracovaných textovými editory v platném znění. 

 

2)  Dokument obsahuje vždy číslo jednací odesílatele (pokud bylo uvedeno), datum 

vyhotovení dokumentu (tj. den jeho podpisu), vlastní číslo jednací dokumentu, 

spisovou značku (je-li součástí spisu), jméno a příjmení zaměstnance, který dokument 

vyřizuje, přesnou a úplnou adresu adresáta, počet listů, příloh (event. počet listů 

příloh), pokud je dokument obsahuje, jméno, příjmení a funkci zaměstnance 

schvalujícího obsah a stvrzujícího věcnou i formální správnost vyřízení a rozdělovník, 

odesílá-li se dokument více adresátům. Každá příloha dokumentu musí být označena 

číslem jednacím, k němuž náleží (např. textem „K č .j. …“). 

 

3) Pokud zpracovatel uvádí na dokumentu vlastní evidenční číslo (např. z agendového 

systému, číslo používané v rámci odboru apod.), musí být označeno jako agendové 

číslo, nikoliv jako číslo jednací dokumentu. Na dokumentu nelze uvádět pod 

označením číslo jednací dokumentu jiné číslo, než bylo přiděleno ze SSL. 

 

4) Dokument evidovaný v SSL musí být opatřen identifikací čárovým kódem pro další 

zpracování. Dokument musí nejpozději před vyřízením obsahovat spisový a skartační 

znak s lhůtou. 

  

5) Dokumenty v analogové podobě, u nichž je to potřebné, se vyhotovují tak, aby nebylo 

možné oddělit nebo vyměnit jednotlivé listy (např. dokument se v levém horním rohu 

sešije kancelářskou sponkou, hřbet dokumentu a kancelářská sponka se z obou stran 

přelepí samolepícím štítkem, připojí se otisk úředního razítka a rozhraní štítku a 

dokumentu se opatří podpisem zaměstnance, který ho vyhotovil.) 

 

6) Pokud dokument vznikne vlastní produkcí přes šablony dokumentů nebo vytvořením 

ve Wordu, Excelu, případně jiných textových či tabulkových editorech, ukládá jej 

zaměstnanec vždy jako elektronický obraz u evidenčního záznamu o dokumentu 

v SSL. Dále postupuje podle charakteru dokumentu a způsobu odesílání (datovou 

schránkou, poštou). U digitálních dokumentů vzniklých výstupem z jiných např. 

agendových softwarů se elektronický obraz ukládá v případě, kdy je dokument 

odesílán elektronicky, např. datovou schránkou. V ostatních případech je na zvážení 

vedoucího příslušného odboru, zda ukládat elektronické obrazy i u těchto dokumentů. 

 

7) Při vyhotovování dokumentů rozhodne zaměstnanec pověřený vyřizováním 

dokumentů o jeho finální podobě, tj. bude-li vyhotoven v analogové nebo digitální 

podobě. Pokud rozhodne o tom, že dokument bude existovat pouze v digitální podobě 

a nepředává k uložení do centrální spisovny papírový výtisk dokumentu, pak změní na 

detailu dokumentu formu dokumentu z „analogové“ na „digitální“. Postup změny 

formy viz příloha č. 2 spisového řádu. 
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8) Vlastní dokumenty, které jsou součástí evidence v SSL jako elektronický obraz, 

případně elektronická příloha vytváříme ze šablon dokumentů nebo tvorbou 

v textových či tabulkových editorech. Vytvořením elektronického obrazu skenováním 

nevzniká originál dokumentu, a pokud ze specifického důvodu byl dokument takto 

vytvořen, musí být uložen do centrální spisovny vždy v analogové formě. 

 

9) Veřejnoprávní původce si zpravidla ponechá pro výkon spisové služby prvopis 

vyhotoveného dokumentu, popřípadě jeden ze stejnopisů prvopisu vyhotoveného 

dokumentu. 

 

 

 

Článek 7 

Podepisování dokumentů a užívání razítek  

 

1) Podepisování dokumentů a připojování razítek a úředních razítek je upraveno 

pokynem tajemníka MMPv. Odesílané dokumenty MP PV podepisuje ředitel MP PV. 

 

2) Podepisování digitálních dokumentů je uskutečňováno vždy prostřednictvím SSL, 

v elektronické podpisové knize. Pouze u dokumentů, které jsou vytvářeny 

v agendových systémech, je podepisování zajišťováno v těchto systémech. 

 

3) Podepisování digitálního dokumentu je uskutečňováno zpravidla současně 

s předložením dokumentu k podpisu v analogové podobě. Pokud podepisuje digitální 

dokument nadřízený pracovník, vloží jej zpracovatel dokumentu do elektronické 

podpisové knihy, která je součástí SSL. Postup je součástí přílohy č. 2 spisového řádu. 

 

4) Pokud dokument v analogové podobě obsahuje jméno, příjmení a funkci osoby, která 

stvrzuje autentičnost dokumentu svým vlastnoručním podpisem, pak uložený 

elektronický obraz bude opatřen uznávaným elektronickým podpisem této osoby. Toto 

platí i pro dokument v digitální formě. 

 

5) Při podepisování digitálních dokumentů připojí osoba oprávněná jej podepsat 

uznávaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném 

akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a kvalifikované časové razítko.  

Pokud nebyl dokument zpracovatelem dokumentu převeden do výstupního formátu 

PDF/A, je konverze provedena před podpisem. Postup viz příloha č. 2 tohoto řádu. 

Podepsány zaručeným elektronickým podpisem a opatřeny časovým razítkem musí 

být všechny digitální dokumenty a to nejpozději před vyřízením. 

 

6) Je-li dokument podepsán dvěma zaměstnanci, pak vlevo se podepisuje zaměstnanec 

zařazený do vyšší funkce, vpravo zaměstnanec v nižší funkci. Dvěma podpisy lze 

podepsat i digitální dokument. 

 

7)  U digitálních dokumentů zaměstnanec pověřený vypracováním dokumentu připíše ke 

jménu osoby oprávněné dokument podepsat text „vlastní rukou“ nebo zkratku „v. r.“ a 

na místo otisku razítka, případně úředního razítka vyjádří tuto skutečnost slovy „otisk 

razítka“, případně „otisk úředního razítka“, pokud to lze. 
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8) Digitální dokumenty vzniklé pro vlastní potřebu úřadu nemusí být podepsány 

uznávaným elektronickým podpisem. 

 

9) Razítko s vyobrazením státního znaku (dále jen „úřední razítko“) užívají pouze 

oprávnění zaměstnanci na rozhodnutích a jiných listinách osvědčujících důležité 

skutečnosti, vydávané při výkonu státní moci, který jim byl svěřen zákonem nebo na 

základě zákona. Úřední razítko nelze používat v běžném korespondenčním styku. 

 

10) K zajištění ochrany před zneužitím vede pověřený zaměstnanec odboru samostatnou 

evidenci všech úředních razítek a dále samostatnou evidenci ostatních používaných 

razítek. 

 

11)  Evidence obsahuje vždy otisk úředního razítka nebo razítka s uvedením jména, 

příjmení a funkce zaměstnance, který je převzal a je oprávněn s ním disponovat a je 

povinen ho chránit před zneužitím. Dále datum převzetí razítka, datum vrácení razítka, 

datum vyřazení razítka z evidence, podpis přebírajícího zaměstnance, případně údaj 

o  datu ztráty razítka. Každé razítko je evidováno na samostatném evidenčním listu 

razítka. Úřední razítka a razítka stejného typu se stejným textem se rozlišují 

pořadovými čísly, která musí být při otisku razítka čitelná. 

 

12)  Přidělování čísel razítek a jejich evidenci zajišťuje podatelna MMPv.  

 

13) Pravidelná inventarizace razítek je prováděna jednou za dva roky ve spolupráci 

jednotlivých odborů s odborem správy a zabezpečení. V případě potřeby může 

vedoucí odboru správy a zabezpečení rozhodnout o provedení mimořádné 

inventarizace. O provedení inventarizace vyhotoví odbor správy a zabezpečení zápis, 

který je předložen tajemníkovi magistrátu. 

 

14) Evidenci razítek na MP PV vede zaměstnanec MP PV, kterého k tomuto pověřil 

ředitel MP PV. 

 

15) Zaměstnanec je při ukončení pracovního poměru nebo při změně pracovní funkce 

povinen odevzdat všechna razítka zaměstnanci pověřenému vedením evidence razítek 

a vrácení stvrdit podpisem v evidenci. Vyřazení razítka z používání zaznamená 

pověřený zaměstnanec příslušného odboru v evidenci a předá odboru správy 

a  zabezpečení, oddělení spisové a archivní služby k vyřazení. 

 

16)  O ztrátě razítka je třeba bezodkladně uvědomit vedoucího příslušného organizačního 

útvaru a odbor správy a zabezpečení, který zajistí, v případě úředního razítka, 

oznámení Ministerstvu vnitra ČR. V oznámení o ztrátě se uvede přesný opis textu 

z otisku razítka a datum, od kdy se razítko postrádá. Dokument o ztrátě je evidován 

v SSL a podacím deníku MMPv. Pokud se nalezne úřední razítko, které bylo 

pokládáno za ztracené a jehož ztráta byla zveřejněna, provede se jeho zničení za účasti 

pověřeného zaměstnance organizačního útvaru, který měl razítko v evidenci a 

pověřeného zaměstnance odboru správy a zabezpečení. O likvidaci je vyhotoven 

dokument se stejným číslem jednacím (pokud je to možné) jako dokument o jeho 

ztrátě. 

17) Odbor sociálních věcí, samostatné pracoviště správce komunikačních a informačních 

technologií vede evidenci kvalifikovaných certifikátů vydaných akreditovanými 
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poskytovateli certifikačních služeb, jichž je úřad držitelem a na nichž jsou založeny 

jím užívané uznávané elektronické podpisy a to v rozsahu: 

      - číslo certifikátu,  

- specifikace, zda se jedná o kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový 

  certifikát, - počátek a konec platnosti certifikátu, 

- heslo pro zneplatnění certifikátu, 

- datum a důvod zneplatnění certifikátu, 

- údaje o kvalifikovaném poskytovateli certifikačních služeb, 

- identifikace oprávněného uživatele zaručeného elektronického podpisu, 

18) Na MP PV vede evidenci kvalifikovaných certifikátů vydaných akreditovanými 

poskytovateli certifikačních služeb ve stejném rozsahu určený zaměstnanec MP PV, 

jemuž tyto povinnosti vyplývají z pracovní náplně jako správci sítí, softwaru 

a  hardwaru. 

 

 

Článek 8 

Konverze dokumentů 

 

1) Konverze z digitální formy do analogové je uplatňována pouze u dokumentů přijatých. 

Vlastní dokumenty úřadu jsou u dokumentů skartačního znaku „A“ a „V“ ukládány 

vždy také v analogové podobě, dokumenty skartačního znaku „S“ jsou ukládány ve 

formě, kterou si určí zpracovatel dokumentu. 

 

2) U převedených dokumentů, které mají mít právní účinky prvopisu, musí být 

provedena autorizovaná konverze z moci úřední. 

O provedených konverzích vede zaměstnanec pověřený prováděním konverzí z moci 

úřední, případně na žádost evidenci provedených konverzí. Záznam v evidenci 

obsahuje tyto údaje: 

- pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí, 

- datum provedení konverze, 

- konkrétní označení vstupu a datum jeho sepsání, je-li datum ve vstupu obsaženo, 

- údaj o uhrazení správního poplatku nebo údaje o osvobození od správního poplatku 

   s odkazem na právní předpis (pouze u konverzí na žádost). 

- označení veřejnoprávního původce, který převedení provedl, 

- počet listů, z nichž se skládá převedený dokument, 

- informace o existenci vodoznaku, reliéfního tisku nebo embossingu, suché pečetě 

   nebo reliéfní ražby, optického variabilního prvku, jiného zajišťovacího prvku, 

   plastického písma nebo otisku plastického razítka, 

- jméno a příjmení fyzické osoby, která převedení provedla. 

 

3) U přijatých digitálních dokumentů, které nejsou ve výstupním formátu PDF/A je 

nejpozději před vyřízením zpracovatelem dokumentu provedena konverze do tohoto 

formátu. Součástí převodu dokumentu je podpis uznávaným elektronickým podpisem 

osoby odpovědné za převod dokumentu a časové razítko. Postup viz příloha č. 2 

spisového řádu. Zaměstnanec, který konverzi provádí, odpovídá za shodu převedeného 

dokumentu s originálem. Konverze u přijatých dokumentů se provádí u dokumentů 

vyřízených od data účinnosti tohoto řádu. 
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4) Postup při provádění konverzí je dán zákonem
3
. Tento zákon také stanoví, kdy se 

konverze neprovádí. 

 

5) Přehled pracovišť, kde se konverze z moci úřední na MMPv a MP PV provádí 

a  seznam zaměstnanců, kteří ji provádí, vede odbor kancelář tajemníka, asistent 

tajemníka. Vedoucí odborů odpovídají za sdělování změn v pověřených osobách 

provádějících konverzi pracovišť, kde ji provádí. 

 

6) Záznam o převodu dokumentu do analogové podoby vyznačí zaměstnanec, který 

konverzi provede do evidence dokumentů v SSL. 

 

 

Článek 9 

Tvorba spisu 

 

1) Spis je definován jako soubor dokumentů týkajících se téže věci a vyřizovaných jako 

jeden případ. 

 

2) O vytvoření spisu či vložení dokumentu do již vzniklého spisu rozhoduje příslušný 

referent pověřený vyřizováním dokumentu.  Ten také posoudí a rozhodne, zda 

předchozí spisy v téže věci budou k němu připojeny (priorovány) či nikoli nebo zda 

naopak nově došlý dokument bude vložen do stávajícího dosud nevyřízeného spisu. 

  

3) Spis tvoří zejména podání, protokoly, záznamy, rozhodnutí a další dokumenty, které 

se vztahují k dané věci. Spis musí obsahovat soupis všech jeho součástí (sběrný arch 

spisu, obsah spisu u odboru obecní živnostenský úřad), včetně příloh, s určením data, 

kdy byly do spisu vloženy a jejich čísel jednacích. Součástí spisu je také spisová 

obálka. Dokumenty jsou ve spisu uspořádány chronologicky, tj, od nejstaršího po 

nejmladší dokument nebo naopak. V odůvodněných případech lze dokumenty ve spisu 

uspořádat podle jejich logických vazeb. Uspořádání dokumentů však vždy musí 

odpovídat pořadí dokumentů ve sběrném archu spisu. 

 

4) Název spisu musí být označen textově s vypovídající hodnotou, nesmí být užity 

zkratky. 

 

5) Typový spis je vytvořen vždy maximálně do velikosti archivní krabice. Pokud 

množství dokumentů přesahuje možnost vložení do jedné archivní krabice, 

zpracovatel spis ukončí a založí nový. 

 

 

Článek 10 

Vypravování a odesílání dokumentů 

 

1) Za přípravu dokumentu k odeslání a vytvoření záznamu v SSL odpovídají jednotliví 

referenti – zpracovatelé. Postup při odeslání je podrobně popsán v Pracovních 

postupech SSL, v příloze č. 2 tohoto řádu. 

  

                                                 
3
 zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění 
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2) Podání, vyřízení a sdělení ve vnitřním styku mezi organizačními útvary MMPv si 

evidenčně v SSL přidělují přímo spisové uzly, fyzicky probíhá předání přes poštovní 

přihrádky na podatelně. Pokud si pracovníci odborů předávají dokument v přímém 

styku, mimo poštovní přihrádku, po vytvoření záznamu v SSL zvolí přímé osobní 

předání s potvrzením přebírajícího, viz pracovní postupy SSL, příloha č. 2 tohoto řádu. 

  

3) Převzetí vypravovaných zásilek v analogové i digitální podobě od spisových uzlů 

a jejich odeslání z MMPv zaznamenává výpravna, která je provozně spojena 

s  podatelnou MMPv a jejíž provoz se řídí provozním řádem podatelny a výpravny, 

který tvoří přílohu č. 3 tohoto řádu. 

 

4) Všechny odesílané zásilky jsou před odesláním zpracovány automatizovaně, musí být 

tedy vždy evidovány v SSL, identifikovány dvěma PIDy (dokumentu a zásilky) 

a  číslem jednacím dokumentu. Zásilky bez této identifikace a záznamu v SSL je 

zaměstnanec podatelny povinen odmítnout. Pouze zásilky obsahující dokumenty 

neúřední povahy je možné odesílat bez evidence v SSL a výše uvedené identifikace 

(např. blahopřání) a dokumenty evidované v samostatných evidencích (např. 

složenky). 

 

5)  Zpracovatel dokumentu odesílá adresátovi zpravidla stejnopis prvopisu vyhotoveného 

dokumentu nebo druhopis, případně stejnopis druhopisu tohoto dokumentu. 

 

6)  O způsobu vypravení – odeslání rozhoduje zpracovatel dokumentu nebo spisu 

(případně nadřízený vedoucí zaměstnanec) podle charakteru odesílaného dokumentu a 

podle adresáta (např. orgán veřejné moci, právnická osoba, fyzická osoba). Je-li 

dokument odesílán na doručenku, připojí se doručenka po vrácení k dokumentu nebo 

spisu.  

 

7)  Pro odesílání a vyřízení dalších zásilek prostřednictvím České pošty platí ustanovení 

zákona o poštovních službách
4
 a poštovních podmínek, o kterých bylo rozhodnuto 

v rámci poštovní licence vydané ČTÚ. 

 

8) Zneužití poštovního paušálu k platbám soukromé korespondence zaměstnanci úřadu je 

považováno za porušení pracovní kázně. 

 

9) Odesílání digitálních dokumentů zajišťuje elektronická výpravna. Elektronickou 

výpravnou jsou odesílány dokumenty prostřednictvím informačního systému datových 

schránek nebo na e-mailovou adresu odesílatele. 

 

10) Při odesílání dokumentů musí zaměstnanec vždy nejprve zjistit, nemá-li adresát 

zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku. Umožňuje-li to povaha dokumentu 

a  adresát je držitelem zpřístupněné datové schránky, dokument se odesílá vždy 

prostřednictvím datové schránky. Odesílající zaměstnanec ještě rozhodne, zda zvolí 

obecné doručení dokumentu do datové schránky nebo doručení datové zprávy do 

vlastních rukou. 

 

 

                                                 
4
 zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů  
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11)  Datová zpráva je doručena přihlášením oprávněné osoby do datové schránky. Je-li 

příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné 

moci, je datová zpráva doručena okamžikem dodání do datové schránky příjemce. 

 

 

Článek 11 

Vyřízení dokumentu nebo spisu 

 

1)  Vyřízením dokumentu se rozumí vyřízení věci elektronickou, listinnou formou nebo 

ústně. Vyřízení dokumentu je zpravidla realizováno odesláním prvopisu, stejnopisu 

nebo kopie dokumentu, vyřízením věci ústně (telefonicky), vzetím věci na vědomí 

nebo postoupením věci jinému organizačnímu útvaru MMPv nebo orgánu veřejné 

moci, který je k vyřízení příslušný. 

 

2) Iniciační dokument a vyřizující dokument jsou zpravidla evidovány pod stejným 

číslem jednacím dokumentu. 

 

3) Dokument vyřizuje zaměstnanec organizačního útvaru MMPv a MP PV, jehož 

k vyřizování příslušného dokumentu určil vedoucí útvaru, který za vyřizovanou 

agendu odpovídá. 

 

4) Dokumenty vzniklé z činnosti úřadu, tzv. vlastní dokumenty jsou nejpozději před 

vyřízením konvertovány do formátu PDF/A, postup viz příloha č. 2 tohoto řádu. 

 

5) Jestliže vyřízení nevyžaduje samostatnou odpověď či rozhodnutí, uvede referent 

způsob vyřízení (např. na vědomí, uložit, ad acta) na dokument k prezenčnímu razítku, 

provede záznam i v SSL a dokument vyřídí. 

 

6) Pokud je spis vyřizován telefonicky nebo osobním jednáním a způsob vyřízení to 

umožní, učiní se o tom záznam přímo na dokument nebo spis s uvedením dne 

a  obsahu vyřízení a podpisu zpracovatele. V opačném případě zpracovatel vyhotoví 

samostatný list, který se stává vlastním dokumentem a součástí spisu. Tento způsob 

vyřízení se vyznačí v podacím deníku. 

 

7) Dokumenty ve spise jsou vyřizovány dle skutečného stavu věci, což nemusí být datum 

vyřízení spisu. Data vyřízení dokumentů ve spise a datum vyřízení spisu mohou být 

rozdílné. 

 

8) Po vyřízení je dokument či spis uložen v příruční spisovně odboru zaměstnance. O 

lhůtě, po kterou zůstává vyřízený spis v příruční spisovně zaměstnance, rozhoduje 

vedoucí odboru. Nejpozději další kalendářní rok však musí být dokument či spis 

předán do příruční spisovny odboru, pokud tento spisový řád nestanoví jinak. 

 

9)  Za přiřazení spisového znaku dokumentu či spisu (na nějž je vázán skartační znak 

s lhůtou) odpovídají jednotliví zpracovatelé dokumentů nebo spisů. Výběr provádějí 

z platného spisového a skartačního plánu, který je přílohou č. 8 tohoto řádu. Spisový 

znak tvoří číslo odboru a ukládací znak, příp. podznak z rejstříku znaků vzorového 

spisového a skartačního plánu vydaného Ministerstvem vnitra ČR. Skartační znaky 

a  lhůty jsou závazné, jejich případná změna musí být konzultována se státním 

okresním archivem. Skartační lhůty mohou být prodlouženy.  
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10) Pro skartační řízení je rozhodující skartační znak a skartační lhůta na spise. Pokud spis 

obsahuje různé skartační znaky a lhůty, posoudí zpracovatel spisu oprávněnost 

přidělených skartačních znaků a lhůt a zajistí, aby se na spise a spisové obálce promítl 

nejvyšší znak a nejdelší lhůta.  

 

11) Vedoucí odboru nebo jím k tomu pověřený zaměstnanec kontroluje nejméně jednou 

měsíčně stav vyřizování dokumentů a spisů na svém odboru. V případě zjištění 

prodlení ve vyřizování je vedoucí odboru povinen přijmout odpovídající opatření pro 

zjednání nápravy. 

 

12) Zpětné nepravdivé opravy v evidenčních údajích dokumentů a spisů (názvy 

dokumentů, názvy spisů, počty listů, příloh, data vyřízení atd.) jsou nepřípustné. 

 

 

Článek 12 

Ukládání dokumentů v příručních spisovnách 

 

1) Příruční spisovna je vymezený prostor na pracovišti, v níž jsou ukládány vyřízené 

dokumenty nebo spisy, řádně označené spisovým a skartačním znakem, které ještě 

není možné předat do centrální spisovny. Pro účely tohoto řádu definujeme příruční 

spisovnu zaměstnance a příruční spisovnu útvaru. 

 

2)  Příruční spisovna zaměstnance je vymezený prostor na jeho pracovišti, např. část 

ukládacího prostoru ve skříni, pracovním stole. Vyřízené dokumenty nebo spisy jsou 

zde ukládány odděleně od provozně aktuálních dokumentů nebo spisů po dobu 

bezprostřední operativní potřeby. Následně jsou předány do příruční spisovny útvaru. 

 

3) Příruční spisovnou útvaru může být samostatná uzamykatelná místnost nebo 

uzamykatelné skříně, odděleně od provozně aktuálních dokumentů nebo spisů. Za 

výběr příslušného prostoru odpovídají vedoucí organizačních útvarů dle prostorových 

možností útvaru, množství ukládaných dokumentů a v režimu daném příslušnými 

zákony a vnitřními směrnicemi MMPv. 

 

4)  Každý odbor (organizační útvar) je povinen zřídit příruční spisovnu odboru 

(organizačního útvaru) a pověřit jejím vedením kvalifikovaného zaměstnance, 

zpravidla správce spisového uzlu. V případě umístění odboru na více místech 

(budovách), rozhodne vedoucí odboru o případném zřízení více příručních spisoven 

a pověří jejich vedením kvalifikované zaměstnance útvaru. Tito zaměstnanci 

zodpovídají za řádné vedení spisovny, za dodržování ustanovení tohoto řádu. Jsou 

povinni spolupracovat s vedoucím oddělení spisové a archivní služby, jemuž jsou 

metodicky podřízeni. Tomuto zaměstnanci na požádání předkládají veškeré evidence, 

vedené v příruční spisovně, s ním provádějí porovnání evidence uložených dokumentů 

se skutečným stavem a zajišťují dohodnutá opatření na úseku ukládání  

a vyřazování dokumentů. 

 

5) Vyřízené, řádně označené, zkompletované dokumenty a setříděné spisy s  vyplněným 

sběrným evidenčním archem spisu, spisovou obálkou a se všemi dokumenty řádně 

označenými identifikátory a čísly jednacími dokumentů, ve spisech i s čísly spisů, 

evidovanými v systému spisové služby MMPv se ukládají v příruční spisovně 
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zaměstnance nebo útvaru, po dobu operativní potřeby zaměstnanců útvaru. 

Zaměstnanci do ní ukládají veškeré spisy útvaru, včetně dokumentů, které netvoří spis, 

ale jsou evidovány v podacím deníku, a také ty, které neevidují v podacím deníku, 

v analogové i digitální podobě. 

  

6) Dokumenty a spisy v analogové i digitální podobě se před uložením vždy zkontrolují,  

jsou-li úplné a přehledně uspořádané, zbavené duplicit. Každý spis musí obsahovat 

soupis všech jeho součástí včetně příloh.  Za kontrolu odpovídá zaměstnanec pověřený 

vedením příruční spisovny. V případě zjištění nedostatků se obrací na zpracovatele 

spisu s požadavkem na jejich odstranění. 

 

7)  Režim zacházení s dokumenty a spisy se vztahuje na všechny zaměstnance MMPv a 

MP PV. Vychází zejména z následujících zásad: 

- dokumenty a spisy se ukládají jen na místa k tomu určená (příruční spisovny nebo 

centrální spisovna).  

- s dokumenty a spisy je nutno zacházet při všech úkonech opatrně, aby nedocházelo 

k jejich poškození. 

- označené a uspořádané spisy se nesmí libovolně rozdělovat, ani nesmí být další 

části či celé spisy připojovány. Výjimkou je spojení dvou či více spisů vztahujících 

se k téže věci (priorace).  Priorace se  zpravidla děje vřazením starších spisů do 

spisu nově vyřizovaného a ihned se vyznačí na obalu původního i ve sběrném 

archu spisu nového.  

-  spisy zapůjčené ze spisovny nelze vyjímat z původních obalů a jakkoliv s nimi  

      manipulovat.  

       

8) Zaměstnanec MMPv a MP PV je povinen při přechodu na jinou pracovní funkci nebo 

při skončení pracovního poměru předat všechny dokumenty a spisy včetně zpracování 

v SSL zaměstnanci, kterého určí vedoucí odboru MMPv nebo ředitel MP PV. Vedoucí 

odboru MMPv a ředitel MP PV odpovídají za řádné předání a zpracování agendy a 

stvrzují je na změnovém nebo výstupním listu zaměstnance. 

 

9) V každé příruční spisovně musí být přiloženy seznamy dokumentů a spisů zde 

uložených v listinné podobě. Vytvoření seznamu umožňuje SSL. Případné zapůjčení 

dokumentů a spisů musí být vyznačeno na seznamu. Každý zaměstnanec úřadu je 

povinen zachovávat pořádek v uložení spisů a zajistit dodržování režimu zacházení se 

spisy. Systém ukládání dokumentů a spisů volí organizační útvary dle svého uvážení, 

povinností je jejich opatření spisovým znakem a skartačním znakem a lhůtou. 

 

10)  Ke ztrátě nebo zničení dokumentu (dále jen „ztráta“) se přistupuje jako k mimořádné 

události. Ztrátu dokumentu nahlásí zaměstnanec, v jehož příruční spisovně se 

dokument nacházel nadřízenému zaměstnanci, který rozhodne o řešení ztráty 

dokumentu. O ztrátě vyhotoví dokument, ve kterém popíše, jak k ní došlo a přijatá 

opatření, aby se předešlo případným dalším ztrátám. Dokument se zaznamená do 

podacího deníku. Číslo jednací dokumentu, kterým se ztráta řešila, zapíše do evidence 

ztraceného dokumentu v SSL. 

 

 

11)  V příruční spisovně jsou dokumenty a spisy uloženy po dobu operativní potřeby 

organizačního útvaru, nejpozději však do 31.12 roku následujícího po roce, ve kterém 

byl vyřízen. Po uplynutí této lhůty jsou dokumenty a spisy předávány v předem 
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dohodnutých termínech do centrální spisovny, nejpozději však do 30.6. Za vytvoření 

časového harmonogramu pro předání do centrální spisovny odpovídá vedoucí oddělení 

spisové a archivní služby odboru správy a zabezpečení. Za dodržování termínů 

harmonogramu pak kromě něj i vedoucí odborů MMPv a ředitel MP PV. 

  

12) Předávání dokumentů a spisů do centrální spisovny zajišťuje zaměstnanec pověřený 

vedením příruční spisovny příslušného odboru. Tento zaměstnanec odpovídá za 

připravenost dokumentů a spisů k předání a zpracování dat v evidenci SSL dle tohoto 

řádu. Případné nedostatky řeší se zaměstnanci, kteří dokumenty nebo spisy vyřizovali. 

 

13) Do centrální spisovny mohou být předávány dokumenty a spisy i v roce následujícím 

po roce vyřízení, po dohodě s vedoucí oddělení spisové a archivní služby, v termínu 

stanoveném pro předání do centrální spisovny, tj. nejpozději do 30.6. Seznam balíků 

předávaných do centrální spisovny může vytisknout ze SSL předávající zaměstnanec. 

Předávací protokol vyhotovuje po převzetí balíků zaměstnanec centrální spisovny. 

 

14)  Odbor obecní živnostenský úřad může ukládat v příruční spisovně odboru spisy po 

dobu operativní potřeby odboru, nejpozději však do 31.12 roku následujícího po roce, 

ve kterém zaniklo poslední nebo jediné živnostenské oprávnění nebo ve kterém došlo 

k vyřazení zemědělského podnikatele z evidence zemědělského podnikatele. Po 

uplynutí této lhůty budou dokumenty a spisy uvedené v předchozí větě předány 

v předem dohodnutém termínu do centrální spisovny, nejpozději však do 30.6. 

 

 

Článek 13 

Ukládání dokumentů v centrální spisovně 

 

1) Pro ukládání vyřízených dokumentů a spisů všech organizačních útvarů MMPv a MP 

PV do uplynutí skartačních lhůt stanovených skartačním řádem je zřízena centrální 

spisovna. Centrální spisovna je prostor zabezpečený proti vloupání, zatopení a požáru, 

vybavený regály a technickým zařízením pro bezpečné ukládání, ochranu, pořádání, 

vyhledávání a studium dokumentů MMPv a MP PV. 

 

2) Dokumenty a spisy jsou předávány do centrální spisovny ze spisových uzlů 

v archivních krabicích, které pro potřeby spisové služby definujeme jako balíky. 

V jednom balíku mohou být pouze dokumenty a spisy stejného skartačního znaku a 

lhůty a stejného roku vyřízení.  Dokumenty s více roky vyřízení v jednom balíku 

mohou být pouze u balíků se skartačním znakem S a skartační lhůtou 1 nebo u balíků, 

které jsou uloženy v centrální spisovně a do nichž postupně dokládají zaměstnankyně 

centrální spisovny další dokumenty a spisy, případně balíky s agendou uvedenou 

v odst. 3 tohoto článku. Toto platí pro balíky založené k datu účinnosti tohoto řádu. 

Balík musí být označen textově s vypovídající hodnotou, čísla mohou být pouze 

doplněk textu. V názvu balíku nesmí být užity zkratky. 

 

3) Dokumenty, které se týkají jedné věci, ale tvoří více spisů, které nebylo možné k sobě 

priorovat a jsou vyřízeny a uzavřeny s různými roky a z důvodu kontinuity je nutné je 

ukládat společně, mohou být předány v jednom balíku. 

4) Zaměstnanec pověřený vedením příruční spisovny odpovídá za vnitřní uspořádání 

balíku. Odpovídá také za to, že obsah balíku je objemově vyvážen. Poloprázdné balíky 

je centrální spisovna oprávněna nepřebírat. Balík je základní evidenční jednotkou pro 
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uložení dokumentů a spisů v centrální spisovně pro všechny organizační útvary mimo 

stavební dokumentaci stavebního úřadu MMPv. Dokumenty jsou uloženy v archivní 

krabici opatřené štítkem s předepsanými údaji o dokumentech: předávajícím 

organizačním útvarem, stručným označením (názvem) agendy uložené v  balíku, 

spisovým znakem, skartačním znakem a lhůtou, rokem skartace, počtem dokumentů 

a  spisů. Štítek je součástí sestav v SSL. Do spisovny stavebního úřadu se předávají 

dokumenty a spisy dokumentace staveb samostatně, balíky nevytváří spisový uzel. 

 

5) Dokumenty a spisy jsou předávány v archivní krabici. Nepřípustné jsou závěsné nebo 

kapsové pořadače či jiné krabice. Výjimku mohou tvořit dokumenty skartačního znaku 

a lhůty S 1, tyto mohou být z důvodu krátké skartační lhůty uloženy do provizorních 

obalů. V krabicích S 1 mohou být pouze dokumenty a spisy vyřízené v témže roce.  

Obsah archivní krabice musí být zbaven kovových částí a složek z umělé hmoty. 

Výjimkou je, pokud umělá hmota nebo kov je součástí vazby a kdy není možné tuto 

vazbu porušit. Dokumenty, které nejsou součástí spisů, musí být vyvázány do svazků 

tak, aby byly PIDy na dokumentech přístupné dalšímu zpracování (načítání čtečkou 

čárových kódů), např. proděrování a přes otvory svázat provázkem. Dokumenty nesmí 

být do archivní krabice pouze volně vloženy. Dokumenty tvořící spis musí být 

vyvázány samostatně za každý spis, spisová obálka nahoře, dále obsah spisu 

a  následně všechny dokumenty spisu. 

 

6) Případné nesrovnalosti při předání (např. rozdílnost údajů na spisové obálce nebo 

sběrném archu spisu s údaji v SSL, chybějící nebo přebývající dokumenty a spisy 

v balíku, nedostatečné základní údaje o dokumentech a spisech) zjištěné kontrolou při 

předávání balíků do centrální spisovny, musí předávající organizační útvar neprodleně 

odstranit, jinak je zaměstnanec přebírající dokumenty k uložení povinen přijetí 

odmítnout. Za úplnost předávaného spisu odpovídá zpracovatel spisu. Tento 

zaměstnanec také odpovídá za řádné vyplnění všech údajů o spisu (nebo dokumentu) 

v SSL.  

 

7) Před fyzickým předáním dokumentů – spisů zaměstnanec pověřený vedením příruční 

spisovny zajistí elektronické vytvoření balíku. Postup tvorby balíku je popsán 

v příloze č. 2 tohoto řádu. Zaměstnanec může vytisknout seznam vytvořených balíků 

a  na něj si nechat potvrdit předání do centrální spisovny. Předávací protokol 

vyhotovují zaměstnanci centrální spisovny po převzetí balíků. 

 

8) Odvoz a fyzické předání dokumentů do centrální spisovny si zajišťují organizační 

útvary sami, v případě většího množství mohou požádat o spolupráci odbor správy a 

zabezpečení MMPv. 

 

9) Dokumenty, které nejsou evidovány v SSL a nepodléhají tedy označování skartačními 

znaky a lhůtami (např. hromadně se vyskytující dokumenty, u nichž evidenci zajišťuje 

původce dokumentu) jsou předávány ke skartaci do centrální spisovny. Jejich fyzický 

stav při předání nepodléhá zpracování v odstavcích 2 až 4 tohoto článku. Předávající 

je však povinen učinit o předání záznam do evidence centrální spisovny, kterou mu 

předloží pracovnice centrální spisovny. V záznamu uvede, jaké typy dokumentů 

předává. Tyto dokumenty jsou skartovány v souladu s Provozním řádem centrální 

spisovny MMPv. 
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10) Pověřený zaměstnanec centrální spisovny převezme balíky s dokumenty. Poté provede 

kontrolu fyzického obsahu balíku s údaji v SSL. 

 

11) Podrobná pravidla pro přebírání dokumentů a spisů do centrální spisovny, evidenci, 

ukládání, manipulaci a režim při nahlížení nebo zapůjčování, přípravu ke skartaci nebo 

k předání k trvalé úschově do Státního okresního archivu v Prostějově stanoví 

Provozní řád centrální spisovny MMPv, který je přílohou č. 7 tohoto řádu. 

 

12) Nahlížet do dokumentů a spisů uložených v centrální spisovně lze pouze se souhlasem 

vedoucího organizačního útvaru, z jehož činnosti dokument vznikl. K vyjádření 

souhlasu je určeno povolení ke vstupu do centrální spisovny (příloha č. 9), bez něhož 

nahlížení nebude umožněno.  

 

13) U dokumentů po zrušeném Okresním úřadu Prostějov, jehož dokumenty centrální 

spisovna MMPv taktéž spravuje, vydává souhlas k nahlížení vedoucí odboru, do jehož 

působnosti patří problematika zrušeného referátu okresního úřadu. Pokud daná 

problematika nespadá do působnosti žádného z odborů, vydává povolení vedoucí 

odboru správy a zabezpečení. 

  

14) Nahlížet do dokumentů MěÚ Prostějov a OkÚ  Prostějov a zrušených organizací, 

jejichž zřizovatelem bylo město Prostějov nebo Okresní úřad Prostějov, za účelem 

vydávání potvrzení o odpracované době nebo o výši mzdy, může odbor kancelář 

tajemníka, oddělení právní a personální a oddělení mzdové agendy. 

 

15)  Pro opakované nahlížení lze vystavit stálou roční povolenku (příloha č. 9). 

 

16)  Dokumenty, spisy je možno zapůjčit maximálně na dobu tří měsíců, zápůjčka je 

evidována v knize zápůjček.  

 

17) Dojde-li k poškození, ztrátě či zničení dokumentů v analogové nebo digitální podobě 

nebo nelze-li digitální dokument zobrazit, poznamená se tato skutečnost v SSL včetně 

čísla jednacího dokumentu, kterým bylo poškození, ztráta nebo zničení řešeno. 

 

18) Za organizaci a plnění úkolů v centrální spisovně MMPv odpovídá vedoucí odboru 

správy a zabezpečení. 

 

 

Článek 14 

Vyřazování dokumentů 
 

1)  Skartační řízení je souhrn úkonů prováděných při plánovitém vyřazování dokumentů, 

které po uplynutí skartačních lhůt úřad dále nepotřebuje nebo jejich využívání není 

soustavné. Skartační řízení se provádí zpravidla jedenkrát ročně. 

 

2) Dokumenty a spisy jsou uloženy v centrální spisovně MMPv po dobu stanovenou 

skartačními lhůtami, uvedenými ve spisovém plánu. 

3)  Za řádnou přípravu a provedení skartačního řízení v centrální spisovně odpovídá 

vedoucí oddělení spisové a archivní služby odboru správy a zabezpečení MMPv. 

Spolu s ním odpovídají vedoucí jednotlivých odborů MMPv a ředitel MP PV. 
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4) Skartační znaky a lhůty přiřazuje zpracovatel dokumentu nebo spisu výběrem ze 

spisového plánu, který je součástí Spisového řádu MMPv a MP PV (příloha č. 8 řádu). 

Při skartačním řízení u dokumentů a spisů navržených k vyřazení posoudí skartační 

komise oprávněnost skartačních znaků a lhůt podle jejich obsahu (názvů dokumentů 

nebo spisů). 

 

5)  Skartační komise může rozhodnout o změně spisových znaků včetně skartačních 

znaků a lhůt, včetně požadavku na opravu těchto znaků u dokumentů a spisů ve fázi 

vyřizování, případně po vyřízení a před předáním do centrální spisovny. Rozhodnutí 

skartační komise je zpracovatel dokumentů či spisů povinen akceptovat. 

 

6) Skartační lhůta je doba, po kterou dokumenty zůstávají uloženy v centrální spisovně.  

Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po vyřízení 

a  uzavření dokumentu nebo spisu.  

 

7) Skartační znak (A, S, V) vyjadřuje, jak má být po uplynutí skartačních lhůt 

s dokumenty a spisy naloženo. Znak „A“ označuje dokumenty trvalé dokumentární, 

historické nebo kulturní hodnoty, tedy archiválie, které jsou po uplynutí skartační 

lhůty předány Státnímu okresnímu archivu v Prostějově. 

Znak „S“ označuje dokumenty, které nemají trvalou hodnotu a po uplynutí skartační 

lhůty mohou být skartovány, tj. zničeny, avšak teprve po vydání skartačního povolení 

Státní okresní archiv v Prostějově. 

Znak „V“ označuje dokumenty, u nichž v době vzniku nelze určit, zda mají trvalou 

dokumentární hodnotu a teprve po uplynutí skartační lhůty se ve skartačním řízení 

posoudí, zda budou předány do Státního okresního archivu v Prostějově nebo po 

povolení skartačního řízení zničeny. 

 

8) Skartační znaky a lhůty uvedené ve spisovém plánu jsou závazné pro všechny 

organizační útvary MMPv a MP PV ve vztahu k dokumentům, jichž je tento 

organizační útvar MMPv nebo MP PV původcem, tedy místem, kde je dokument nebo 

spis vyřízen. Dokumenty a spisy, které jsou v držení odboru MMPv nebo MP PV, jenž 

není jejich původcem ani právním nástupcem původce a nejsou součástí spisu na 

MMPv nebo MP PV vzniklém, se zahrnují do skartačního návrhu jako multiplikáty.  

 

Článek 15 

Průběh skartačního řízení 

 

1) Skartační řízení se provádí zpravidla jedenkrát ročně a týká se všech dokumentů, 

u  nichž v uplynulém kalendářním roce uplynuly skartační lhůty, a které jsou dále 

nepotřebné pro činnost úřadu. Dodržení skartačních lhůt a přiřazení skartačních znaků 

je elektronicky sledováno a evidenčně zajišťováno prostředky elektronické spisové 

služby. Předmětem skartačního řízení jsou také razítka vyřazená z evidence z důvodu 

ztráty jejich platnosti nebo opotřebování. 

 

2) Dokumenty v digitální podobě, kterým je přiřazen skartační znak „A“  a  „V“ musí být 

do skartačního řízení zařazeny v analogové podobě, zajišťující jejich trvalé uchování. 

Způsob převodu z digitální do analogové podoby určuje vedoucí příslušného odboru 

MMPva ředitel MP PV. 
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3) K provedení skartačního řízení ustanoví tajemník MMPv skartační komisi o 

minimálně třech členech. Členem komise je vždy vedoucí oddělení spisové a archivní 

služby odboru správy a zabezpečení MMPv. Současně s ustanovením skartační komise 

vydá tajemník MMPv časový harmonogram pro průběh skartačního řízení. 

 

4) Vedoucí oddělení spisové a archivní služby odboru správy a zabezpečení MMPv 

vyhotoví skartační návrh (příloha č. 9 tohoto řádu) a skartační seznam. V seznamech 

dokumentů navrhovaných ke skartačnímu řízení uvede zvlášť dokumenty se 

skartačním znakem „A“ a „S“. Dokumenty se skartačním znakem „V“  skartační 

komise posoudí a zařadí je buď do skupiny „A“ nebo „S“. Skartační návrh a skartační 

seznamy ve dvojím vyhotovení jsou předány Státnímu okresnímu archivu v Prostějově 

k posouzení a k provedení výběru archiválií. 

 

5) Na základě skartačního řízení vyhotoví Státní okresní archiv protokol o provedeném 

skartačním řízení (dále jen protokol). Protokol obsahuje seznam dokumentů, které 

byly vybrány za archiválie a zařazení do příslušné kategorie včetně určení, kde bude 

archiválie uložena a seznam dokumentů, které lze skartovat. Proti obsahu protokolu 

lze podat námitky. 

 

6) Předání dokumentů skupiny „A“ do Státního okresního archivu v Prostějově zajišťuje 

odbor správy a zabezpečení. 

 

7) Na základě skartačního protokolu zabezpečí odbor správy a zabezpečení zničení 

dokumenty označené skartačním znakem „S“. Zničením dokumentu se rozumí jeho 

znehodnocení tak, aby byla znemožněna jeho rekonstrukce a identifikace obsahu. 

 

8)  Skartační návrh, protokol o skartačním řízení, protokol o předání archiválií včetně 

potvrzení Státního okresního archivu v Prostějově o jejich převzetí a potvrzení o 

skartaci se ukládají v příruční spisovně odboru správy a zabezpečení v souladu s tímto 

řádem. 

 

9) Součástí skartačního řízení jsou i tzv. hromadně se vyskytující dokumenty (duplicity, 

multiplicity), jako jsou zápisy z porad, materiály pro jednání, směrnice úřadu. 

O  souhlas se skartací těchto dokumentů může odbor správy a zabezpečení MMPv 

požádat Státní okresní archiv v Prostějově mimo termín jedenkrát ročně stanoveného 

skartačního řízení. 

 

Článek 16 

Shrnutí manipulace s dokumenty 

 

1) Provozně aktuální dokumenty a spisy mají u sebe jednotliví zaměstnanci, odpovídající 

za vyřízení. Tyto dokumenty běžně ukládají v pracovních stolech či skříních na 

pracovišti tak, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě či zneužití. Dokumenty jsou 

evidovány v SSL a je s nimi dále nakládáno dle části první, článků 3 – 15 tohoto řádu. 

  

2) Po vyřízení jsou dokumenty a spisy (po vyřízení a uzavření) ukládány do příruční 

spisovny buď zaměstnance, anebo jakmile pomine operativní potřeba pro vyřizujícího 

zaměstnance, do příruční spisovny útvaru. Po zvážení doby operativní potřeby mohou 

být předány do centrální spisovny. V příruční spisovně mohou být uloženy nejdéle do 

doby v souladu s článkem 12, odstavcem 11 a 14 tohoto řádu. Vyřízené dokumenty 
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jsou v příruční spisovně uloženy se seznamem (tisk ze SSL), součástí spisu je sběrný 

arch spisu a spisová obálka (podrobně viz článek 12, odstavec 5 tohoto řádu). 

 

3) Po uplynutí stanovené ukládací doby v příruční spisovně útvaru jsou dokumenty 

a  spisy předány do centrální spisovny. Předání je prováděno protokolárně systémem 

předání a převzetí, a to jak fyzicky, tak v automatizované SSL (podrobně viz provozní 

řád centrální spisovny v příloze č. 7 tohoto řádu). 

 

4) V centrální spisovně zůstávají veškeré dokumenty a spisy uloženy až do skartačního 

řízení. Bez souhlasu Státního okresního archivu v Prostějově nesmí být dokumenty 

fyzicky zlikvidovány. 

 

5) Zaměstnanci organizačních útvarů MMPv a MP PV nesmí provádět fyzickou likvidaci 

přijatých či vzniklých dokumentů, včetně hromadně se vyskytujících dokumentů. 

Porušení tohoto odstavce bude považováno za porušení pracovní kázně. 

 

6) Dojde-li k nevratnému poškození nebo zničení dokumentu v digitální podobě nebo 

nelze-li dokument zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, poznamená se tato 

skutečnost do poznámky v dokumentu evidovaném v SSL a to včetně čísla jednacího 

dokumentu, kterým bylo poškození nebo zničení řešeno. Obdobně se postupuje 

v případě ztráty nebo zničení dokumentu v analogové podobě. Do důvodu ztracení se 

zapíše číslo jednací dokumentu, kterým byla ztráta řešena.  

 

 

B. Zvláštní část 

 

Spisová manipulace s dokumenty obsahujícími utajované informace 

a zvláštní skutečnosti 
 

 

I. Utajované informace 
 

Článek 17 

Úvodní ustanovení 

 

1) Tato část řádu upravuje postup při příjmu, vzniku, evidenci, přidělování, oběhu, 

vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, označování, ukládání a vyřazování 

(skartaci) dokumentů obsahujících utajované informace. 

 

2) Povinnosti statutárního města Prostějova a určených osob v oblasti utajovaných 

informací, jsou stanoveny zákonem
5
 a řídí se vyhláškou národního bezpečnostního 

úřadu
6
 (dále jen „NBÚ“). 

 

3) Utajovanými dokumenty jsou listiny, nosná média a jiné materiály obsahující 

utajované informace vyjádřené v jakékoliv podobě. Utajovaná informace je taková 

                                                 
5
 zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 

předpisů  
6
 vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech 

utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů 
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informace, se kterou by neoprávněné nakládání mohlo způsobit újmu zájmům České 

republiky a která je uvedena v seznamu utajovaných informací dle nařízení vlády
7
. 

 

4) Manipulaci s utajovanými dokumenty u Magistrátu města Prostějova provádí 

bezpečnostní ředitel, kterého jmenuje tajemník MMPv v souladu se zákonem
8
.  

Bezpečnostní ředitel pověří touto manipulací také zaměstnance oddělení krizového 

řízení (dále jen „pověřená osoba“). Pověřená osoba odpovídá za vedení podacího 

deníku utajovaných informací, tzv. jednacího protokolu utajovaných informací. 

S utajovanými dokumenty, došlými i vytvářenými, se smí seznamovat pouze 

zaměstnanci MMPv, kteří je nezbytně potřebují ke své práci a jsou osobami určenými 

tajemníkem MMPv ke styku s utajovanými informacemi daného stupně utajení. 

 

 

Článek 18 

Příjem a evidence utajovaných dokumentů  

 

1) Veškeré utajované dokumenty doručované poštou, přebírá podatelna MMPv, která je 

určena k přebírání zásilek. Pokud dojde k doručení utajovaného dokumentu kurýrní 

službou, může být zásilka přímo přijata pověřenou osobou. 

 

2)  Zjistí-li podatelna, nebo adresát, že zásilka obsahuje ještě vnitřní obálku označenou 

stupněm utajení, pak ji neotevírá a informuje neprodleně pověřeného zaměstnance na 

oddělení krizového řízení odboru kancelář primátora, který provede zaevidování 

utajovaných informací. 

 

3) Vyskytne-li se u doručené zásilky závada, sepíše o tom pověřená osoba při 

zaevidování zásilky záznam, zásilku zaeviduje podle skutečného stavu a kopii 

záznamu zašle odesílateli. Zjistí-li se po otevření zásilky, že utajovaný dokument byl 

určen jinému adresátovi, je pověřenou osobou neprodleně zaslán správnému 

adresátovi, nebo vrácen zpět odesílateli. 

 

4)  Veškeré utajované dokumenty došlé i utajované dokumenty vzniklé z činnosti MMPv 

jsou evidovány v samostatném jednacím protokolu, který vede pověřená osoba. Na 

konci kalendářního roku se jednací protokol uzavře podle vyhlášky
9
. 

5) Jednací protokol a další administrativní pomůcky se vedou podle vyhlášky
10

. 

 

Článek 19 

Oběh a vyřizování utajovaných dokumentů 

 

1)  S utajovaným dokumentem se může seznámit pouze osoba určená ke styku 

s utajovanou informací příslušného stupně utajení a rozsahu činnosti. 

 

2) Ten, kdo utajovaný dokument vytváří, nebo mu byl takový dokument přidělen 

k vyřízení, zaznamenává jej v přidělené manipulační knize. Pokud se s utajovaným 

                                                 
7
 nařízení vlády ČR č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací 

8
 zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 

předpisů 
9
 vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnostní a o registrech 

utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů 
10

 dtto 
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dokumentem pouze seznamuje, bez přidělení, potvrdí seznámení svým podpisem na 

kontrolním listě, který není součástí spisu, ale ukládá se společně s ním až do jeho 

vyřazení.  

 

3)  Utajovaný dokument se předává k vyřízení prostřednictvím jednacího protokolu proti 

podpisu. Na utajovaný dokument uvede ten, kdo jej vyřizuje, skartační znak a lhůtu a 

rok, ve kterém bude provedeno skartační řízení. Po vyřízení se utajovaný dokument 

vrací pověřené osobě k uložení. 

 

4)  Zapůjčit uložený utajovaný dokument lze pouze osobě určené, se souhlasem 

vedoucího oddělení krizového řízení odboru kancelář primátora MMPv, na dobu 

nezbytně nutnou. S utajovaným dokument nesmí být manipulováno mimo prostory 

MMPv. Zapůjčení zaznamenává v zápůjční knize osoba pověřená vedením jednacího 

protokolu.  

 

5)  Z utajovaného dokumentu lze opis, kopii, překlad nebo výpis pořizovat jen je-li to 

nezbytné a to se souhlasem bezpečnostního ředitele. Na vyhotovený opis nebo kopii se 

v horní části přední strany prvního listu vyznačí slovo „Opis“ nebo „Kopie“ a uvede 

pořadové číslo vyhotoveného opisu nebo kopie. Nesouhlasí-li počet listů opisu 

s počtem listů originálu, vyznačí se na opisu skutečný počet listů. Výpis z utajovaného 

dokumentu se pořizuje pouze do evidovaného poznámkového sešitu. 

 

 

Článek 20 

Úprava utajovaných dokumentů 

 

1) Na první stranu utajovaného dokumentu v listinné podobě se uvede název MMPv 

Prostějov nebo statutární město Prostějov, číslo jednací utajovaného dokumentu, 

stupeň utajení, číslo výtisku, počet listů, počet utajovaných a neutajovaných příloh 

v listinné formě a počty jejich listů, případně počet a druh dalších příloh v nelistinné 

formě.  

Číslo jednací tvoří: 

- zkratka stupně utajení 

- pořadové číslo z příslušného jednacího protokolu 

- lomítko 

- rok, ve kterém bylo pořadové číslo přiděleno 

- spojovníkem se oddělí další údaje nebo znaky 

 

2) Stupeň utajení se vyznačí v horní a dolní části, uprostřed na každé straně utajovaného 

dokumentu takto:  „Vyhrazené“ a v čísle jednacím zkratka „V“. 

Stupeň utajení určuje zpracovatel podle významu chráněného zápisu, závažnosti  

obsahu a s využitím seznamu utajovaných informací. 

 

3) Listy nebo stránky utajovaného dokumentu v listinné podobě musí být průběžně 

číslovány. Listy nebo stránky utajovaných příloh v listinné podobě musí být sešity 

nebo jinak pevně spojeny. Vzor úpravy přední strany prvního listu utajovaného 

dokumentu stanovuje vyhláška.
11

 

 

                                                 
11

 vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnostní a o registrech 

utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů 
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4) Příloha utajovaného dokumentu musí mít vlastní vyznačení čísla výtisku a počtu listů. 

Stupeň utajení každé utajované přílohy se vyznačuje stejným způsobem jako na 

utajovaném dokumentu. S odpojenou přílohou se manipuluje podle jejího stupně 

utajení. 

 

5) Na utajovaném dokumentu v nelistinné podobě se stupeň utajení vyznačí obdobně na 

samolepícím štítku, obálce, obalu, nebo je-li to možné, přímo na utajovaný dokument. 

Vyznačení stupně utajení se provádí psaným slovem nebo otiskem razítka. Stupeň 

utajení se vyznačí také na obálce, nebo obalu, ve kterých jsou vloženy utajované 

informace.  

 

6)  Čistopis utajovaného dokumentu se vyhotovuje v počtu výtisků uvedeném 

v rozdělovníku. Rozdělovník se vyhotoví na tom výtisku, který zůstává k uložení na 

MMPv. 

 

 

Článek 21 

Odesílání utajovaného dokumentu 

 

1) Utajovaný dokument se odesílá ve dvou obálkách takto:  

- na vnitřní obálce se v levé horní části uvede odesílatel, celé číslo jednací utajovaného 

dokumentu, v pravé horní části stupeň utajení a v dolní části adresát. Obálka se zajistí 

tak, že se všechny spoje obálky po celé délce přelepí lepicí páskou a opatří otisky 

razítka a podpisy pověřené osoby, nebo osoby, která provedla zajištění obálky. Otisky 

razítka a podpisy musí přesahovat mimo lepící pásku. Při použití průhledné lepicí 

pásky se otisky razítka a podpisy touto páskou přelepí. 

Obálka s utajovaným dokumentem zasílaná kurýrní poštou se označí nápisem 

„KURÝREM“. Má-li být zásilka otevřena pouze adresátem, označí se obálka nápisem 

„OTEVŘE ADRESÁT“. 

- na vnější obálce v případě odesílání utajovaného dokumentu poštou uvede odesílatel 

číslo jednací utajovaného dokumentu bez uvedení zkratky stupně utajení, a dále 

adresáta. Zásilka je evidována v SSL. Obálka musí být takové kvality, aby údaje na 

vnitřní obálce nebyly čitelné. 

  

2) V případě odeslání utajovaného dokumentu kurýrní službou, je vnější obálkou vždy 

přenosná schránka. Pro tyto účely jsou to všechny druhy aktovek, kufříků, přenosných 

bezpečnostních schránek nebo kurýrních vaků. Podmínkou jejich použití k přepravě 

utajovaných dokumentů je možnost jejich uzamčení, nebo zajištění proti neoprávněné 

manipulaci s jejich obsahem, zejména pečetěním nebo plombováním. Každá přenosná 

schránka musí být opatřena na vhodném místě nápisem: „V případě nálezu 

neotevírejte a předejte neprodleně útvaru Policie ČR nebo Národnímu 

bezpečnostnímu úřadu!“ 

 Kurýr, který bude přepravovat zásilku, se prokáže odesílateli platným osvědčením pro 

 příslušný stupeň utajení. 

 

3) Nosná média (v případě certifikace informačního systému MMPv  NBÚ) a jiné 

materiály, které obsahují utajované informace, se při odesílání opatří průvodním 

listem s náležitostmi jako utajovaný dokument v listinné podobě. 
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4) Přípravu k odesílání utajovaných dokumentů – po předložení spisů včetně obálek, 

zabezpečuje vždy pověřená osoba. Odeslání provádí podatelna MMPv. 
 

 

Článek 22 

Ukládání dokumentů a jejich zabezpečení 

 

1) V průběhu zpracování i po jejich vyřízení se utajované dokumenty ukládají do 

úschovného objektu (trezoru) v zabezpečené oblasti – specializovaná spisovna 

oddělení krizového řízení odboru kancelář primátora MMPv. 

 

2) Vyřízené utajované dokumenty ukládá osoba pověřená vedením jednacího protokolu, 

odděleně od ostatních dokumentů, posloupně podle čísel jednacích utajovaných 

dokumentů do spisových svazků.  Na spisovém svazku s uloženými utajovanými 

dokumenty se vyznačí takový stupeň utajení, který má utajovaný dokument nejvyššího 

stupně utajení v něm uložený. Utajované dokumenty ukládané do spisového svazku se 

průběžně zapisují do seznamu uložených dokumentů, který je jeho součástí 

 

3) Administrativní pomůcky (jednací protokol, pomocný jednací protokol, manipulační 

kniha, zápůjční kniha, doručovací kniha a další administrativní pomůcky), které slouží 

k evidenci utajovaných dokumentů, se ukládají způsobem zajišťujícím jejich 

bezpečnost proti ztrátě nebo zneužití. 

 

4) Utajované dokumenty jsou uloženy a uzamčeny v úschovném objektu (trezoru). 

 

 

Článek 23 

Vyřazování utajovaných dokumentů 
 

1) Vyřazování – skartace utajovaných dokumentů se provádí jedenkrát ročně v souladu 

se zákonem o archivnictví
12

 a příslušnou prováděcí vyhláškou
13

 a podle článku 14 a 15 

tohoto řádu, pokud není stanoveno jinak.  

 

2) Vyřazování zajišťuje tříčlenná skartační komise ustanovená písemným rozhodnutím 

tajemníka MMPv. Členové komise musí být určeni ke styku s utajovanými 

informacemi. Vedoucím skartační komise nesmí být osoba pověřená vedením 

jednacího protokolu. 

 

3) Osoba pověřená vedením jednacího protokolu vypracuje skartační návrh na vyřazení 

utajovaných dokumentů. Komise posoudí utajovaný dokument, u něhož uplynula 

skartační lhůta. U utajovaného dokumentu označeného skartačním znakem V skartační 

komise rozhodne o změně skartačního znaku na A nebo S. U dokumentu označeného 

skartačním znakem A se zruší stupeň utajení, pomine-li důvod utajení. V případě, že 

důvod utajení nepomine, uvede se na utajovaném dokumentu nová skartační lhůta 

anebo, ve výjimečných případech, kdy má být utajovaný dokument uložen v archivech 

zvláštního významu, se na utajovaném dokumentu uvede doba, po kterou je nutné 

tento dokument utajovat, slovy „Utajovat do“. 

 

                                                 
12

 zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisově službě a o změně některých zákonů,  
13

 vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby  
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4) Skartační návrh předá zaměstnanec pověřený vedením specializované spisovny 

oddělení krizového řízení vedoucímu oddělení spisové a archivní služby, který jej 

postoupí Státnímu archivu v Prostějově ke schválení. Po schválení skartačního návrhu 

se utajované dokumenty určené ke zničení za přítomnosti skartační komise zničí 

a jejich zničení potvrdí členové svým podpisem na protokolu o provedeném 

skartačním řízení. 

V příslušném jednacím protokolu se u vyřazeného dokumentu škrtne pořadové číslo a 

uvede záznam o skartaci utajovaného dokumentu – „ZNIČENO“, popř. ARCHIV“, 

datum a podpis pověřené osoby. 

 

5) Nadpočetné výtisky utajovaných dokumentů může zničit pověřená osoba mimo 

skartační řízení.  

 

6) Jednací protokol a další administrativní pomůcky určené k evidenci utajovaných 

dokumentů se mohou vyřadit teprve tehdy, jestliže byly vyřazeny všechny utajované 

dokumenty v nich evidované. 

 

 

Článek 24  

Kontrola a odpovědnost 

 

1) Kontrolu dodržování zákona
14

 a spisového řádu provádí z pověření tajemníka MMPv 

bezpečnostní ředitel nebo jím pověřený pracovník. 

 

2) Za dodržování příslušných ustanovení zákona
15

 odpovídá za Magistrát města 

Prostějova tajemník MMPv spolu s bezpečnostním ředitelem.  

 

 

II. Zvláštní skutečnosti 
 

Článek 25 

Úvodní ustanovení 

 

1) Tato část řádu upravuje postup při příjmu, vzniku, evidenci, přidělování, oběhu, 

vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, označování, ukládání a vyřazování 

(skartaci) dokumentů obsahujících zvláštní skutečnosti.  

 

2) Spisová služba na úseku zvláštních skutečnostní vychází ze zákona
16

 a řídí se 

nařízením vlády
17

. 

 

3) Dokumenty obsahující zvláštní skutečnosti jsou krizové plány a ostatní listiny, nosná 

média a jiné materiály obsahující zvláštní skutečnosti. Zvláštní skutečnost je taková 

informace v oblasti krizového řízení, jejíž zneužití by mohlo vést k ohrožení života, 

                                                 
14

 zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 

předpisů 
15

 zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 

předpisů 
16

 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
17

 nařízení vlády ČR č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
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zdraví, majetku, životního prostředí nebo podnikatelského zájmu právnické osoby, 

nebo fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost. 

 

4) S dokumenty zvláštních skutečností, které MMPv vytvořil, nebo převzal, se smí 

seznamovat pouze zaměstnanci zařazení do MMPv, kteří je nezbytně potřebují ke své 

práci a jsou osobami určenými vedoucím orgánu krizového řízení ke styku se 

zvláštními skutečnostmi. Určení se provádí schválením zvláštního seznamu, ve kterém 

se zaznamenává rozsah oprávnění zaměstnanců zařazených do MMPv a zaměstnanců 

dalších orgánů krizového řízení pro zajišťování připravenosti určené obce na řešení 

krizových situací, zaměstnanců právnických osob, nebo zaměstnanců podnikajících 

fyzických osob oprávněných se seznamovat se se zvláštními skutečnostmi. Osoby, 

které se se zvláštními skutečnostmi seznámily při plnění úkolů krizového řízení,  jsou 

povinny zachovávat mlčenlivost podle zákona. 

 

5) Manipulaci s dokumenty zvláštních skutečností provádí vedoucí oddělení krizového 

řízení odboru kancelář primátora MMPv a osoba pověřená vedením jednacího 

protokolu, která také odpovídá za řádný výkon spisové služby u MMPv na úseku 

zvláštních skutečností.  

             

6) Dokumenty se v průběhu zpracování a po jejich vyřízení ukládají v zabezpečené 

oblasti odděleně od ostatní dokumentace. Dokumenty zvláštních skutečností se 

evidují, vytvářejí, vyřizují, zapůjčují a studují zpravidla v hranicích chráněného 

objektu. Mimo tento objekt je manipulace s dokumenty zvláštních skutečností 

přípustná pouze s vědomím vedoucího oddělení krizového řízení odboru kancelář 

primátora MMPv, při zamezení seznámení osoby, která není oprávněna se s takovou 

skutečností seznámit. 

 

 

Článek 26 

Manipulace s dokumenty  

 

1) Dokumenty zvláštních skutečností se u MMPv evidují v samostatném jednacím 

protokolu zvláštních skutečností, který vede pověřený zaměstnanec oddělení 

krizového řízení. 

 

2) Při předpokládaném větším počtu doručených nebo vlastních dokumentů zvláštních 

skutečností k jedné věci, lze založit k příslušnému číslu jednacímu sběrný arch. 

 

3) Číslo jednací dokumentu zvláštních skutečností tvoří: 

- označení zvláštní skutečnosti zkratkou ZS, 

- pořadové číslo jednacího protokolu a v případě použití sběrného archu se za  

  pořadovým číslem z jednacího protokolu vyznačí spojovník a pořadové číslo ze 

  sběrného archu 

- lomítko 

- rok, ve kterém bylo pořadové číslo přiděleno. 
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Článek 27 

Přeprava, příjem a odesílání dokumentů  

 

1) Veškeré dokumenty zvláštních skutečností doručované do MMPv poštou přejímá 

podatelna, která je pověřena k přebírání zásilek. V případě doručení dokumentů 

zvláštních skutečností kurýrní službou se převzetí zásilky doručiteli potvrdí podpisem 

s uvedením data a otiskem razítka. 

Dokumenty zvláštních skutečností se při příjmu podatelnou neotvírají a předávají se 

nejkratší cestou adresátovi. Adresát předloží dokument zvláštní skutečnosti po jejím 

otevření pověřené osobě k zaevidování v jednacím protokolu zvláštních skutečností. 

 

2) Dokumenty zvláštních skutečností se přepravují poštou způsobem stanoveným pro 

utajované skutečnosti v čl. I. s tím rozdílem, že slovy „Zvláštní skutečnost“ nebo 

zkratkou „ZS“ se v pravém horním rohu označuje i vnější obálka. V jedné obálce, 

která je v době přepravy vložena do přenosné schránky se dokumenty zvláštních 

skutečností přepravují kurýrní službou. 

 

3)  Každá přenosná schránka musí být opatřena na vhodném místě nápisem „V případě 

nálezu neotvírejte a předejte neprodleně útvaru Policie ČR!“ 

 

4)  Závady a zásilky zaslané omylem se řeší jako utajované skutečnosti v článku 9. 

 

5) Dokumenty zvláštních skutečností určené k přepravě vybavuje pověřený zaměstnanec 

oddělení krizového řízení, k odeslání je předává podatelně oproti podpisu 

v doručovací knize. 

 

 

Článek 28 

Vyřizování a oběh dokumentů  

 

1) Dokument zvláštních skutečností se předává prostřednictvím jednacího protokolu 

zvláštních skutečností. Podpisy potvrzující převzetí se dále uvádějí v doručovací 

knize, sběrném archu nebo na dokumentu zvláštních skutečností v rozdělovníku. 

Rozdělovník je vyhotoven na výtisku dokumentu zvláštních skutečností určenému 

k uložení. 

 

2) Způsob vyřízení dokumentu zvláštních skutečností zapíše určená osoba, jíž byl spis 

přidělen k vyřízení, přímo na spis, provede se zápis do jednacího protokolu. 

 

3) Opis, kopii nebo výpis z dokumentu zvláštních skutečností lze pořídit jen se 

souhlasem vedoucího oddělení krizového řízení odboru kancelář primátora MMPv. 

 

4) Na dokument zvláštních skutečností, ze kterého se vyhotovuje opis, kopie nebo výpis 

se vyznačí datum a důvod vyhotovení, počet výtisků a jejich rozdělovník, jméno, 

příjmení a podpis vedoucího oddělení krizového řízení odboru kancelář primátora 

MMPv, který vydal souhlas a dále jméno, příjmení a podpis osoby, která opis, kopii, 

nebo výpis vyhotovila. 

 

5) Na vyhotovený opis nebo kopii dokumentu zvláštních skutečností se v horní části 

přední strany prvního listu vyznačí slovo „Opis“ nebo „Kopie“ a uvede pořadové číslo 
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vyhotoveného opisu nebo kopie. Nesouhlasí-li počet listů opisu s počtem listů 

originálu, vyznačí se na opisu skutečný počet listů. Výpis z dokumentu zvláštních 

skutečností se pořizuje pouze do evidovaného poznámkového sešitu. 

 

 

Článek 29 

Úprava dokumentů 

 

1) Orgány krizového řízení označují krizové plány a ostatní listiny, nosná média a jiné 

materiály obsahující zvláštní skutečnosti slovy „Zvláštní skutečnost“ nebo zkratkou 

„ZS“. Uvedené označení není stupněm utajení. 

 

2) Označení krizových plánů, ostatních listin, nosných médií a jiných materiálů 

obsahujících zvláštní skutečnosti se uvádí na přední straně prvního listu v pravé horní 

části, na popisném štítku nebo obalu. 

 

3) Čistopis dokumentu zvláštních skutečností se vyhotovuje v počtu výtisku uvedeném 

v rozdělovníku. Vadné nebo nadpočetné výtisky dokumentů se předají pověřené 

osobě, která neprodleně zabezpečí jejich zničení. 

 

 

Článek 30 

Ukládání dokumentů 

 

1) Vyřízený dokument zvláštních skutečností, určený k uložení, vybaví ten, kdo ji 

vyřizuje podle tohoto řádu. 

 

2) Dokumenty zvláštních skutečností se ukládají ve specializované spisovně oddělení 

krizového řízení, odděleně od utajovaných dokumentů a ostatních dokumentů. 

 

3) Osoba pověřená vedením jednacího protokolu utajovaných dokumentů je i osobou 

pověřenou zvláštních skutečností. 

 

 

Článek 31 

Vyřazování dokumentů  

 

1) Vyřazování (skartace) dokumentů zvláštních skutečností se provádí podle platného 

Spisového řádu MMPv a MP PV. 

 

2) Vyřazování dokumentů zvláštních skutečností zajišťuje nejméně tříčlenná skartační 

komise ustanovená písemným rozhodnutím tajemníka MMPv nebo jím určené osoby. 

Členové komise musí být určeni ke styku se zvláštními skutečnostmi. Vedoucím 

skartační komise nesmí být osoba pověřená vedením jednacího protokolu zvláštních 

skutečností, která však vypracuje návrh na vyřazení dokumentů zvláštních skutečností 

(skartační návrh). 
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Článek 32 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

1) Za výkon spisové služby na Magistrátu města Prostějova odpovídá tajemník MMPv, 

který rovněž kontroluje plnění povinností stanovených v tomto řádu. Za výkon spisové 

služby na Městské policii Prostějov odpovídá a plnění povinností kontroluje ředitel 

MP PV.  

 

2) Za řádný výkon spisové služby a dodržování tohoto řádu v jednotlivých organizačních 

útvarech odpovídají vedoucí zaměstnanci organizačních útvarů, kteří sledují 

vyřizování dokumentů v SSL a jejich ukládání. Průběžně kontrolují zejména stav 

vyřizování dokumentů, projednávají se zaměstnanci pověřenými jejich vyřízením 

zjištění závady, určují způsob a termíny jejich odstranění. Dále kontrolují užívání 

razítek a zajištění jejich ochrany před zneužitím. 

 

3) Za řádnou spisovou manipulaci dle tohoto řádu, za vedení evidencí a evidenčních 

pomůcek spisové služby odpovídají všichni zaměstnanci organizačních útvarů 

pověření vyřizováním dokumentů a spisů.  

 

4) Dokumentům k veřejným zakázkám vyřízeným do 30. 3. 2012 bude přidělen spisový 

plán SP02, spisový znak 19.91.1, skartační znak a lhůta V 5. Dokumentům k veřejným 

zakázkám vyřízeným od 1. 4. 2012 bude přidělen spisový plán SP03, spisový znak 

19.91.1, skartační znak a lhůta V 10 a to bez ohledu na platnost jiného spisového 

plánu k termínu vyřízení. 

 

5) Povinnosti plynoucí ze spisového řádu se vztahují i na dokumenty a spisy týkající se 

samosprávné působnosti města. 

 

6) Za metodické vedení spisové služby, správu centrální spisovny a vyřazování 

dokumentů v ní uložených ve skartačním řízení odpovídá odbor správy a zabezpečení, 

oddělení spisové a archivní služby. Za správu elektronické spisovny odpovídá odbor 

kancelář tajemníka, oddělení informačních technologií a odbor správy a zabezpečení. 

 

7) Porušení ustanovení tohoto řádu bude považováno za porušení pracovní kázně, 

případně za závažné porušení pracovní kázně nebo zákonem stanovených povinností. 

 

8) Nedílnou součástí tohoto řádu jsou tyto přílohy: 

- příloha č. 1  Seznam spisových uzlů 

- příloha č. 2  Pracovní postupy SSL 

- příloha č. 3  Provozní řád podatelny a výpravny 

- příloha č. 4  Příjem a odesílání dokumentů uskutečněný elektronickou poštou 

- příloha č. 5  Seznam dokumentů nepodléhajících evidenci v SSL 

- příloha č. 6  Seznam agend, jejichž evidence je zajištěna mimo SSL 

- příloha č. 7  Provozní řád centrální spisovny 

- příloha č. 8  Spisový a skartační plán 

- příloha č. 9  Vzory tiskopisů  

- příloha č. 10  Typy dokumentů a způsoby vyřizování spisů 
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9) Tento Spisový řád ruší Spisový řád MěÚ Prostějov a Městské policie Prostějov, který 

nabyl účinnosti dnem 1. 11. 2011 a pokyn tajemníka Městského úřadu v Prostějově 

č.  2/2008 k doručování zásilek, který nabyl účinnosti 17. 9. 2008. 

 

 

Článek 33 

Účinnost 

 

Tento spisový řád, včetně příloh 1, 3 až 10 nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2015. Vztahuje se na 

všechny činnosti spisové služby prováděné s dokumenty a spisy po datu jeho účinnosti, mimo 

případy výslovně uvedené. Příloha č. 2 nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015. 

 

V Prostějově dne 26. 5. 2015 

 

 

 

     Miroslav Pišťák      Ing. Lubomír Baláš 

primátor statutárního města Prostějova      tajemník Magistrátu města Prostějova 
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Příloha č. 1 Spisového řádu Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov 

 

Seznam spisových uzlů 
 

 

Název                       Zkratka Číslo spis.uzlu            
 

 Podatelna a výpravna    POD 
 

Primátor        01 

Interní auditor     IA   08 

Městská policie    MP   13   

Náměstek primátora       02 

Náměstek primátora       03 

Uvolněný člen rady       05   

Náměstkyně primátora      07 

1. náměstkyně primátora      09 

Tajemník magistrátu    TAJ   06 

Právník města     PM   18 

Odbor kancelář tajemníka   OKT   19 

Odbor kancelář primátora   KP   10 

Odbor správy a zabezpečení   OSZ   11 

 Odbor informačních technologií  OIT   15 

 Odbor občanských záležitostí  OOZ   16 

Odbor občanských záležitostí 

- oddělení přestupků    OOZ 2   16A 

Odbor školství, kultury a sportu  OŠKS   20 

Odbor sociálních věcí    OSV   21 

Odbor obecní živnostenský úřad  OŽÚ   30 

Odbor životního prostředí   OŽP    40 

Odbor dopravy    OD   41 

Odbor správy a údržby majetku města OSUMM  50 

Odbor rozvoje a investic   ORI   60 

Stavební úřad     SÚ   61 

Finanční odbor    FO   70 
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Příloha č. 2 Spisového řádu Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov 

 

 
 

Pracovní postupy – Ginis Spisová služba 
 

 

 

 

1) Pracovní postupy budou aktualizovány s datem účinnosti od 1. 9. 2015. 
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Příloha č. 3 Spisového řádu Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov 

        
 

Provozní řád podatelny a výpravny 

Magistrátu města Prostějova 
 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1) Tento provozní řád (dále jen „řád“) je přílohou Spisového řádu Magistrátu města 

Prostějova a Městské policie Prostějov (dále jen „MMPv a MP PV“). 

 

2) Cílem řádu je definovat a upravit činnost podatelny a výpravny MMPv v souladu se 

Spisovým řádem MMPv a MP PV. 

 

3) Řád stanoví pracovní postupy pro činnost podatelny a výpravny v souladu s pravidly 

automatizované centrálně vedené spisové služby (dále jen „SSL“) na MMPv a MP PV. 

Pojmy užité v tomto řádu jsou definovány Spisovým řádem MMPv a MP PV. 

 
 

Článek 2 

Příjem dokumentů 

 

1) Příjem dokumentů zajišťuje podatelna MMPv (dále jen „podatelna“), která se nachází 

v přízemí dvorního traktu budovy radnice, nám. T. G. Masaryka 130/14. Podatelna je 

hlavním spisovým uzlem ve smyslu SSL. Dokumenty lze také přijímat na jednotlivých 

spisových uzlech organizačních útvarů MMPv a MP PV.  

 

2) Možné způsoby příjmu dokumentů: 

a) služby České pošty, s.p. 

b) kurýrní – doručovatelská služba 

c) osobní podání odesílatele – fyzická nebo právnická osoba 

d) spojové či elektronické prostředky 

 

3) Zásilky od České pošty jsou podatelnou přebírány v pracovní dny zpravidla od 7.30-

8.00 hodin. 

 

4) Zásilky od kurýrů nebo doručovatelských služeb přebírá podatelna v pracovní dny 

pondělí a středa od 7.30 hod. do 17.00 hod., úterý a čtvrtek od 7.30 hod. do 16.00 hod. 

a v pátek od 7.30 hod. do 14.00 hod., přičemž do této skupiny jsou zahrnuty také 

zásilky v rámci vnitřního písemného styku. 

 

5) Zásilky osobního podání přebírá podatelna ve stejný čas jako v odstavci 4, potvrzení 

pro doručitele je realizováno otiskem podacího razítka a podpisem pracovnice na kopii 

dokumentu.  

 

6)  Zásilky přijaté na centrální elektronickou adresu MMPv - posta@prostejov.eu jsou 

přebírány pracovnicemi podatelny během provozní doby podatelny. Po posouzení 

obsahu je v souladu se Spisovým řádem MMPv a MP PV elektronicky přidělí 
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příslušnému organizačnímu útvaru. Odesílateli je zaslána automatizovaná odpověď o 

přijetí podání. 

 

7) Žádosti doručitele na opatření dokumentu razítkem jiného data než je datum 

skutečného doručení nesmí být vyhověno. 

 

8)  Pokud to obsah zásilky vyžaduje, je telefonicky upozorněn adresát nebo organizační 

útvar, jimž je zásilka určena. 

 

9) Zásilky, u nichž podatelna zjistí, že nejsou adresovány MMPv nebo MPV PV se vrátí 

neotevřené České poště, pracovišti DEPO 70 nebo doručiteli. 

 

10)  Zásilky, které jsou adresovány MMPv, avšak z obsahu je zřejmé, že nenáleží MMPv 

přidělí podatelna organizačnímu útvaru, jemuž problematika přísluší. Vrácení nebo 

přeposlání dokumentu s průvodním dopisem zajistí příslušný organizační útvar. 

 

11)  Zásilky přijaté do 10.30 hod. je podatelna povinna předat ještě týž den příslušnému 

odboru k vyřízení nebo je předat do tzv. velké pošty k nahlédnutí tajemníkovi MMPv, 

případně primátorovi nebo 1. náměstkyni. 

 

12)  Zásilky v analogové podobě přijaté po této hodině jsou zaevidovány v SSL se 

skutečným datem podání a připraveny k předání následující pracovní den. Zásilky 

v digitální podobě jsou zpracovávány průběžně po celou provozní dobu na podatelně, 

pouze v pátek je stahování datových zpráv a zpracovávání digitálního podání 

ukončeno ve 12.00 hodin. 

 

13) Podatelna nesmí odepřít příjem zásilky a po přijetí ji nesmí již vydat doručiteli, ani 

jiné k převzetí nepověřené osobě. Příjem nevyplacených nebo jen částečně 

vyplacených zásilek nesmí být odmítnut, pokud je z obálky zřejmé, že byla při předání 

do poštovního doručování vyplacena. V ostatních případech je převzetí odmítnuto. 

 

 

 

Článek 3 

Příjem zásilek obsahujících zvláštní skutečnosti a utajované informace  

 

1) Obálky, z jejichž adresy a údajů na obálce je zřejmé, že obsahují dokumenty se 

zvláštními skutečnostmi či  utajovanými informacemi se neotvírají, jsou pouze 

opatřeny podacím razítkem a PIDem a takto jsou zaevidovány do SSL. Dále se s nimi 

nakládá v souladu s B Zvláštní částí tohoto řádu. 

 

 

 

Článek 4 

Příjem účetních dokumentů 

 

1) Účetní dokumenty jsou definovány ve směrnici oběh účetních dokladů v platném 

znění. 

 

2) Podatelna tyto dokumenty pouze označí podacím razítkem, neeviduje je.  
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3) Účetní dokumenty podatelna uloží odděleně od ostatních a předá finančnímu odboru 

MMPv k zaevidování do modulů Ginis EKO agendy. 

 

 

Článek 5 

Příjem zásilek s dokumenty do výběrových řízení 

 

1) Tyto obálky jsou odesílatelem označeny slovy výběrové řízení a názvem příslušného 

výběrového řízení. 

 

2) Takto označené obálky, ačkoliv jsou adresovány organizačnímu útvaru MMPv nikoliv 

na jméno, nejsou otvírány, opatří se podacím razítkem, do jehož otisku je uveden 

kromě ostatních nezbytných údajů přesný čas přijetí. Takto jsou zaevidovány do SSL. 

 

3) Pokud není obálka označena výše uvedeným způsobem a pracovnice podatelny 

z jiných údajů (např. podle odesílatele) usoudí, že se může jednat o výběrové řízení, 

zaevidují obálku uzavřenou. Ostatní údaje pak doplní příslušný spisový uzel. 

 

 

Článek 6 

Příjem digitálních dokumentů 

 

1) Digitální dokumenty jsou zpracovávány v systému elektronické spisové služby Ginis 

SSL v modulu POD po stažení z datové schránky (dále jen „DS“) nebo z centrální 

elektronické adresy MMPv (dále „adresa elektronické podatelny“) 

posta@prostejov.cz.  

 

2)  U dokumentů doručených do datové schránky není před jejich stažením z datové 

schránky prováděn výběr. Dokumenty, u nichž byl zjištěn škodlivý kód, a které jsou 

vyjmuty při zpracování (nesplňují standardy, nečitelné, poškozené) nejsou evidovány 

v SSL.  

 

3) Dokumenty přijaté na adrese elektronické podatelny jsou před stažením do SSL 

posouzeny dle obsahu. Dokumenty uvedené v příloze č. 5 Spisového řádu MMPv a 

MP PV jsou předány správcům spisových uzlů přímo z e-mailové adresy, mimo 

evidenci v SSL. Dokumenty, které jsou uvedeny v příloze č. 6 Spisového řádu MMPv 

jsou v SSL evidovány a po převzetí správci spisových uzlů jsou stornovány 

s důvodem „evidence v jiné agendě“. 

 

4) Dokumenty, které jsou zaevidovány v SSL, jsou zpracovány v souladu s pracovním 

postupem uvedeným v příloze č. 2 Spisového řádu MMPv a MP PV. Podání se 

přiděluje pouze elektronicky, dokument ani průvodky elektronického podání, které 

obsahují identifikaci digitálního dokumentu, nejsou při zpracování na podatelně 

tisknuty. 

 

5) Skutečnost, zda podání doručené DS nebo elektronickou podatelnou splňuje všechny 

náležitosti dané právními předpisy, posuzuje vždy zpracovatel dokumentu.  

 

mailto:posta@prostejov.cz


Stránka 42 z 91 

 

Článek 7 

Třídění dokumentů a zásilek 

 

1) Přijaté a zkontrolované zásilky jsou roztříděny. Nejprve se roztřídí na zásilky 

podléhající evidenci, zásilky bez evidence a bez evidence v SSL (viz příloha č. 5 a 6 

spisového řádu) a zásilky, které se neotvírají. 

2) Na podatelně jsou otevřeny všechny zásilky vyjma: 

- kde je z obálky zřejmé, že obsahují utajované a zvláštní skutečnosti 

- zásilky adresované na jméno, které je uvedeno na prvním místě adresy před 

názvem právnické osoby 

- zásilky, kde je v adrese uvedeno DO VLASTNÍCH RUKOU, K RUKÁM 

- zásilky adresované odborové organizaci a dalším samostatným subjektům, které 

využívají podatelnu MMPv (Sdružení obcí střední Moravy …) 

- zásilky, u nichž je z obálky zřejmé, že jde o soutěžní nabídku nebo přihlášku do 

výběrového řízení. 

 

3) Takto roztříděné zásilky jsou pak opatřeny podacím razítkem, do jehož otisku 

podatelna uvádí: 

- počet listů dokumentu 

- počet příloh dokumentu 

- počet listů příloh dokumentu, popř. počet svazků listinných příloh dokumentu 

- počet a druh příloh dokumentu, pokud jsou v nelistinné podobě 

- číslo doporučené zásilky 

- číslo útvaru, jemuž dokument přidělí 

U zásilek, které se neevidují (viz příloha č. 5 spisového řádu) se doplní pouze číslo 

útvaru. 

 

4) Poté jsou zásilky roztříděny podle stanovených spisových uzlů. 

 

5) Obálka se vždy ponechává u dokumentů. 

 

6) Se zásilkou, kde z údajů na obálce nebylo zřejmé, že nemá být otevřena, se po 

otevření nakládá podle pravidel vyplývajících z obsahu (soukromá, utajovaná, 

výběrové řízení atd.). 

 

 

Článek 8 

Označování dokumentů 

 

1) Označování dokumentů v analogové podobě se provádí otiskem podacího razítka, 

pokud je možné do horního pravého rohu průvodního dopisu zásilky nebo na první list 

dokumentu. Pokud nelze označit přímo dokument, připojí se spisový lístek, který 

podatelna označí názvem odesílatele, místem odeslání (odesílající poštou) a připojí 

ostatní údaje, které jinak uvádí do otisku razítka na dokument. 

 

2) U zásilek, které se neotvírají, se označení provede přímo na obálku (obal). 

 

3)  Podacím razítkem se označují všechny došlé dokumenty mimo knihy a časopisy. 
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4) Kromě podacího razítka jsou dokumenty označovány identifikátorem čárového kódu, 

tzv. PIDem, který se lepí na dokument nad otisk podacího razítka nebo na spisový 

lístek do vyznačeného místa. 

 

5) U digitálních dokumentů se označování provádí při zpracování a výsledek je součástí 

metadat dokumentu. 

 

 

Článek 9 

Evidence a přidělování dokumentů 

 

1) Podatelna provádí zaevidování dokumentů elektronicky s využitím programu GINIS 

do modulu podatelna (POD). Opatří dokument identifikátorem (PIDem) a uvede o 

dokumentu tyto údaje: 

- datum podání,  

- způsob doručení, 

- druh zásilky, 

- podací číslo, pod kterým je zásilka evidována u podací pošty, 

- datum odeslání, datum ze dne, 

- PSČ, poštu, stát, 

- vybere z kartotéky externích subjektů odesílatele, 

- název dokumentu (věc), 

- číslo jednací odesílatele, 

- počet listů, počet příloh (u analogových dokumentů), počet listů příloh, popř. počet 

  svazků listinných příloh,  

- počet a druh příloh dokumentu, pokud jsou v nelistinné podobě. 

 

2)  Dokumenty, které zařadí pracovnice podatelny do tzv. velké pošty, jsou přiděleny 

přímo na spisový uzel tajemníka MMPv, případně primátora a náměstků s tím, že do 

věci uvede příslušný spisový uzel, tj. vlastníka pro snadnější identifikaci na spisovém 

uzlu, který bude dokument dále přidělovat.   

 

3) Digitální dokumenty doručené prostřednictvím datové schránky nebo na elektronickou 

podatelnu jsou do tzv. velké pošty předávány tak, že pracovnice podatelny vyhotoví 

kopii dokumentu v SSL a přidělí jej na spisový uzel tajemníka MMPv. „Originál“ 

dokumentu v SSL je bez prodlení přidělen příslušnému spisovému uzlu. Stejně tak je 

postupováno, pokud je dokument předkládán primátorovi. 

 

4) Pokud je jeden doručený digitální dokument určen více spisovým uzlům, pracovnice 

podatelny vyhotoví příslušný počet kopií, které přidělí.  

 

5) Zásilky, u nichž je v adrese uvedeno pouze jméno, příjmení a adresa, bez označení 

města či městského úřadu nebo funkce adresáta jsou považovány za soukromou 

korespondenci a nejsou evidovány v SSL. Zásilky k rukám primátora, nebo pokud je 

na prvním místě v adrese funkce nebo jméno a příjmení primátora, také nejsou 

evidovány v SSL. Evidence a předání je zajištěno v pomocné – analogové evidenci, 

kterou vede podatelna. 

6) Předáním dokumentu (spisu) a jeho převzetím příslušným spisovým uzlem končí etapa 

prvotní evidence dokumentu (spisu). 
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7) Pokud správce spisového uzlu zjistí, že dokument přidělený podatelnou nepatří na 

jeho spisový uzel, vrátí ji zpět na POD. Pracovnice podatelny zjistí správného 

vlastníka a dokument tomuto spisovému uzlu v SSL přidělí.   

 

 

Článek 10 

Oběh dokumentů 

 

1) Oběh probíhá v souladu s článkem 5 spisového řádu MMPv. 

 

2) Po prohlédnutí, příp. doplnění a event. změnách v přidělení správce spisového uzlu 

tajemníka předá dokument v SSL vyřizujícímu spisovému uzlu. Nejpozději druhý den 

vrací dokumenty doručené v analogové podobě také fyzicky na podatelnu a zařadí 

dokumenty do poštovních přihrádek pro vyzvedávání pošty. 

 

3) Fyzické předání v rámci vnitřního oběhu dokumentů se provádí přímo, bez účasti 

podatelny jako hlavního spisového uzlu. Vždy však probíhá prostřednictvím 

automatizovaného systému SSL. Mimo SSL jdou vnitřní dokumenty obsahující 

utajované a zvláštní skutečnosti – oběh a potvrzování převzetí je zaznamenáno 

v příslušných podacích denících, které vede oddělení obrany. 

 

4) V rámci vnitřního oběhu dokumentů jsou přijímány i dokumenty určené MP Prostějov 

a to prostřednictvím přidělené poštovní přihrádky v prostorách podatelny MMPv. 

 

5)  Oběh doručených zásilek považovaných za soukromou korespondenci probíhá mimo 

SSL. 

 

 

Článek 11 

Vypravování a odesílání dokumentů  
 

1) Vypravování a odesílání veškeré úřední korespondence organizačních útvarů MMPv a 

MP PV mimo vnitřní poštu probíhá v souladu s článkem 6 10 Spisového řádu  MMPv a 

MP PV.  

 

2) Dokumenty a zásilky odesílané MP Prostějov jsou vypravovány a odesílány podatelnou 

MMPv.  

 

3) Po evidenčním předání – záznam v evidenci SSL jsou zásilky fyzicky předány 

správcem spisového uzlu nebo přímo referentem spisového uzlu (dle zvoleného režimu 

odborů) na výpravnu. 

 

4) Zásilky k odeslání – vypravení jsou předávány v pracovní dny od 10.30 do 13.00 

hodin, v pátek do 12.00 hodin. Mimo tyto hodiny je možné předat zásilky k odeslání po 

domluvě s pracovnicí podatelny. Při předání zásilek na podatelnu jsou počty 

zaznamenány a potvrzeny podpisem předávajícího.  

 

5) Pracovnice výpravny provede elektronické převzetí zásilek, fyzické vypravení a tisk 

poštovního podacího archu s následným předáním držitelům poštovní licence.  
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6) Pošta je předána k doručení pracovišti České poště následující den po převzetí v 7.30 

hodin a je doručována v souladu s poštovními podmínkami. U zásilek převzatých 

dalším provozovatelem poštovních služeb je doručení provedeno buď v den předání 

zásilek na podatelnu, nebo následující den v dopoledních hodinách, nejpozději do 

11.30 hodin. V případě předání zásilky k doručení v pátek nebo den před státním 

svátkem, pokud není zásilka doručena týž den, je doručení provedeno v dopoledních 

hodinách nejbližší příští pracovní den. 

 

7) Výjimečně lze odeslat zásilku ještě týž den. V takovém případě, pokud je předána 

výpravně k vypravení do 11.00 hod., zajistí odeslání a předání České poště v časovém 

rozmezí 11.00 -  12.30 hod. pracovnice výpravny. Pokud je však předána po této době, 

fyzické předání České poště zajišťuje zpracovatel dokumentu. Vždy však musí být 

proveden záznam o odeslání v SSL a vypravení pracovnicí podatelny. 

 

8) Digitální dokumenty podatelna odesílá zpravidla třikrát denně cca v 8.30, 10.30 a půl 

hodiny před koncem provozní doby podatelny. Dokumenty je možné odeslat v jinou 

dobu na vyžádání odesílajícího zaměstnance. 

 

 

Článek 12 

Návrat doručenek 

 

1) Vrácené doručenky evidují v SSL pracovnice podatelny, poté je k založení hromadně 

předají správci příslušného spisového uzlu.  

 

2) O zásilce jsou uváděny údaje o doručení nebo nedoručení zásilky a datum doručení. 

U nedoručené zásilky je vybrán důvod vrácení, datum uložení zásilky k vyzvednutí 

a  datum vrácení zásilky. Doručení zásilky vložením do schránky se uvede do 

poznámky k doručení zásilky označením „schránka“. 

 

 

Článek 13 

Řízení, kontrola a odpovědnost 
 

1) Organizaci a činnost podatelny a výpravny MMPv zajišťuje odbor správy 

a  zabezpečení. 

 

2) Nedodržení nebo porušení ustanovení tohoto provozního řádu je považováno za 

porušení pracovní kázně, případně za závažné porušení pracovní kázně ve smyslu 

platných pracovních předpisů nebo zákonem stanovených povinností. 
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Příloha č. 4 Spisového řádu Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov 

 

        

Příjem a odesílání dokumentů uskutečněné elektronickou poštou 
 

 

Článek 1 

Příjem dokumentů zaslaných datovou schránkou a na adresu elektronické podatelny  

 

1) Dokumenty doručené do datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny 

posta@prostejov.eu  přijímá podatelna MMPv.  

 

2) U dokumentů doručených do elektronické podatelny posoudí pracovnice podatelny 

obsah. Dokumenty dle přílohy č. 5 Spisového řádu MMPv a MP PV předává správci 

spisového uzlu bez evidence v SSL. Potvrzení o přijetí je součástí automatizovaného 

zpracování. 

 

3) Dokumenty úřední povahy zaeviduje do SSL a přidělí příslušným spisovým uzlům. 

Dokument se netiskne, předává se pouze záznam v SSL, který obsahuje elektronický 

obraz, případně přílohy, což jsou dokumenty, které byly doručeny. Průvodku 

elektronického podání tiskne až po převzetí dokumentu správce spisového uzlu, 

případně vyřizující zaměstnanec.  

 

4) Skutečnost, zda podání, přijaté na adrese elektronické podatelny, splňuje všechny 

náležitosti určené právními předpisy, posuzuje vždy zpracovatel dokumentu. 

 

5) Evidenci v elektronické podatelně nepodléhají dokumenty, jejichž příjem nebo 

odesílání je právními předpisy řešeno jiným způsobem. 

 

      

Článek 2 

Příjem dokumentů zaslaných na elektronickou adresu jednotlivým zaměstnancům 

 

1) Příjemce – konkrétní pracovník MMPv a MP PV při vyřizování přímého 

elektronického podání zaslaného bez uznávaného elektronického podpisu (dále jen 

UEP) na adresu  jméno.příjmení@prostejov.eu, je povinen po přijetí podání potvrdit 

doručení zprávy. Pokud je podání vyřízeno do druhého pracovního dne, nemusí přijetí 

odesílateli potvrzovat. Pokud jde o dokument dle odstavce 1 a 5, článku 4, obecné 

části Spisového řádu MMPv a MP PV, který musí být evidován v SSL, provede 

zaevidování včetně přidělení čísla jednacího dokumentu dle pracovních postupů SSL, 

viz příloha č. 2 Spisového řádu MMPv a MP PV. 

 

2) Pokud přijde podání podepsané odesílatelem s uznávaným elektronickým podpisem na 

elektronickou adresu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku, zaměstnanec útvaru, na 

jehož adresu takové podání přišlo, je povinen podání odmítnout upozornit odesílatele 

na nutnost opětovného zaslání na adresu elektronické podatelny, neboť provést 

kontroly na zjištění škodlivých kódů a ověřit uznávaný elektronický podpis, případně 

připojit časové razítko je možné pouze v modulu Podatelna.  

 

 

mailto:posta@prostejov.eu
mailto:jméno.příjmení@
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Článek 3 

Odesílání dokumentů elektronickou poštou bez uznávaného elektronického podpisu 

(UEP) 

 

1) Na korespondenci, přijatou bez UEP na elektronické adrese zaměstnanců, lze 

odpovídat dle uvážení zaměstnance elektronicky, písemně v tištěné podobě, případně 

jiným způsobem. 

 

2) Při odesílání elektronicky zvolí zpracovatel u dokumentů, které jsou evidovány v SSL  

způsob odeslání „e-mail“.  Postup je součástí pracovních postupů SSL, viz příloha č. 2 

Spisového řádu MMPv a MP PV. Adresát dokumentu zasílaného elektronickou poštou 

musí mít vyplněnu v kartotéce ESU položku „mail/www“.  

 

3)  Odesílání dokumentů, které byly přijaty na adrese elektronické podatelny bez UEP,  

se uskutečňuje opět prostřednictvím elektronické podatelny. Dokumenty jsou při 

vypravení podepsány uznávanou elektronickou značkou. Dokumenty musí být 

opatřeny UEP zaměstnance, který je oprávněn jej podepsat. Při odesílání zvolí 

zpracovatel způsob odeslání „e-výpravna“. Adresát dokumentu musí mít vyplněnu 

v kartotéce ESU položku  mail/www“. 

 

 

Článek 4 

Odesílání datovou schránkou a elektronickou podatelnou 

 

1) Právnickým a fyzickým osobám, které mají datovou schránku, musí být doručováno 

do datové schránky, pokud to charakter dokumentu nevylučuje.  

 

2) Odesílání všech dokumentů, které mají být elektronicky podepsány, se uskutečňuje do 

datové schránky nebo prostřednictvím elektronické podatelny. Vlastní soubor musí být 

podepsán uznávaným elektronickým podpisem zaměstnance. Při podpisu je připojeno 

časové razítko.  

 

3) V případě, že součástí odpovědi odesílateli bude zaslání příloh, které nejsou 

v elektronické podobě, musí odpověď zaslaná elektronicky obsahovat sdělení, že 

přílohy budou s kopií odpovědi doručeny na adresu odesílatele. Pokud je to vhodné, 

bude nabídnuta možnost vyzvednout si přílohy osobně na podatelně MMPv. 

 

4) Zaměstnanec odboru, který zpracovává odpověď na podání s UEP nebo jakýkoliv  

dokument, který musí být odeslán s elektronickým podpisem nebo uznávanou 

elektronickou značkou, postupuje dle pracovních postupů SSL uvedených v příloze 

č. 2 Spisového řádu MMPv a MP PV. Při odeslání z elektronické podatelny vybere 

způsob odeslání „e-výpravna“, adresát dokumentu zasílaného e-výpravnou musí mít 

vyplněnu v kartotéce ESU položku „mail/www“. U odeslání do datové schránky je 

způsob odeslání „DS e-výpravna“, adresát musí mít v kartotéce ESU ověřenu a 

dotaženu identifikaci datové schránky („dále jen ID DS“). Ověření ID DS provede ten 

zaměstnanec, který jako první nad daným subjektem odesílá. Pracovní postupy viz 

příloha č. 2 Spisového řádu MMPv a MP PV. 

 

5) Pracovnice podatelny v elektronické podatelně odesílá – vypravuje dokumenty 

zpravidla  třikrát dvakrát denně nebo na vyžádání odesílajícího zaměstnance. 
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Příloha č. 5  Spisového řádu Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov  
      

 
 

Přehled dokumentů nepodléhajících evidenci v SSL 
 

 

 

Noviny a časopisy 

Knihy, brožury a publikace  

Pozvánky (pokud se nevztahují k správnímu, soudnímu nebo jinému úřednímu jednání) 

Pozvánky na semináře, konference 

Dovolenky 

Informační ceníky a nabídky 

Kulturní programy 

Neschopenky 

Požadavky na kurzy a školení 

Propagační a reklamní dokumenty 

Sbírky zákonů a vyhlášek 

Věstníky 

Vyhlášky (pokud není vydavatelem statutární město Prostějov) 

Žádanky služebních cest 

Zprávy ze služebních cest 

Novoročenky 

Blahopřání k životním výročím 

Souhlas jubilantů se zpracováním údajů 

 

Dokumenty a agendy, jejichž evidence je zajištěna jinými softwary, mimo spisovou službu, 

jejichž soupis tvoří přílohu č. 6 Spisového řádu MMPv a MP PV. 
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Příloha č. 6 Spisového řádu Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov 
        

 

 
 

Seznam agend, jejichž evidence je zajištěna mimo SSL 
 

 

 

Mimo automatizovanou, centrálně vedenou spisovou službu („SSL“) je možné evidovat a 

provádět další činnosti spisové služby pouze v těchto případech: 

 

1)  Agendy, které jsou vyřizovány za osobní účasti žadatele v přepážkovém provozu, 

pokud je spis veden mimo SSL. Pokud však je takový dokument přijat podatelnou 

nebo je odesílán, nikoli přímo předán žadateli, je vytvářen záznam v SSL.  

 

Jedná se zejména o agendy níže uvedených organizačních útvarů MMPv:  

- odbor dopravy (oddělení vozidel, oddělení řidičů) 

- odbor občanských záležitostí  (oddělení matriky, oddělení EO, CD a OP) 

- odbor životního prostředí (agenda rybářských lístků) 

 

 

2) Agendy a evidence účetní povahy (seznam dokumentů viz směrnice oběh účetních 

dokladů v platném znění), jsou evidovány v systému Ginis, v jednotlivých modulech 

ekonomického subsystému, který řeší napojení na SSL. Faktury, výpisy z účtů, 

seznamy poukázek apod. jsou předávány podatelnou bez evidence přímo finančnímu 

odboru. 

 

 

3) Dokumenty obsahující zvláštní skutečnosti a utajované informace vede odbor kancelář 

primátora, oddělení krizového řízení v listinné podobě, viz zvláštní část Spisového  

řádu MMPv a MP PV.  
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Příloha č. 7 Spisového řádu Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov 
        

      

 

Provozní řád centrální spisovny 

Magistrátu města Prostějova 
 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1) Tento provozní řád (dále jen „řád“) je přílohou Spisového řádu Magistrátu města 

Prostějova a Městské policie Prostějov (dále jen „MMPv a MP PV“). 

 

2) Cílem řádu je definovat a upravit činnost centrální spisovny MMPv (dále jen „CS“) 

v souladu se Spisovým řádem MMPv a MP PV. 

 

3)  Řád stanoví pracovní postupy pro činnost centrální spisovny MMPv v souladu se 

zákonem o archivnictví a podrobnostech výkonu spisové služby a vyhlášce o 

podrobnostech výkonu spisové služby v platných zněních. Pojmy užité v tomto řádu 

jsou definovány Spisovým řádem MMPv a MP PV. 

 

4) Pravidla stanovená tímto řádem pro manipulaci s dokumenty a spisy ošetřují příjem do 

centrální spisovny, evidenci, ukládání, nahlížení, zapůjčování, vyřazování a předávání 

do Státního okresního archivu v Prostějově. 

 

5) Centrální spisovna se skládá ze: 

-     spisovny stavebního úřadu MMPv 

- spisovny organizačních útvarů zrušeného OkÚ Prostějov 

- spisovny organizačních útvarů MMPv a MP PV, mimo SÚ  

- účetní spisovny finančního odboru MMPv 

- spisovny zrušených organizací, jejichž zřizovatelem byl OkÚ Prostějov nebo 

statutární město Prostějov. 

 

6)  Centrální spisovna je vybavena kovovými regály, do nichž jsou ukládány dokumenty 

do doby uplynutí skartačních lhůt. Regály jsou očíslovány a police označeny písmeny 

v abecedním pořadí. Číslo regálu a označení police tvoří základní údaj pro dohledání 

umístění konkrétního balíku. Tyto údaje a značka balíku pak tvoří základní údaj pro 

dohledání umístění konkrétního dokumentu. 

 

7) Zaměstnankyně jsou povinny sledovat klimatické podmínky prostor centrální spisovny  

a vést o nich evidenci. 

 

8) Centrální spisovna má zpracován lokační plán. Je to přehled o umístění jednotlivých 

spisoven a v rámci nich o umístění skupin skartačních znaků. Konkrétní umístění 

jednotlivých předaných dokumentů je vyznačeno v evidenci SSL.    
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Článek 2 

Příjem dokumentů k uložení v centrální spisovně 
 

1) Dokumenty a spisy, které jsou evidovány v SSL, jsou přebírány v SW Ginis SSL 

modulu Spisovna. V modulu USU je spisovým uzlem vytvořena předávaná jednotka, 

tzv. balík. Předávací protokol tiskne pracovnice CS po převzetí balíků. Před převzetím 

provede kontrolu obsahu balíku, tj. zda balík obsahuje všechny uvedené spisy a 

dokumenty. 

 

2) Dokumenty a spisy, které byly vyřízeny před 1. 1. 2005 a nejsou evidovány v SSL, 

jsou přebírány taktéž v SSL. Obsahem balíku s dokumenty a spisy bez evidence v SSL 

je tzv. „neevidovaný dokument nebo spis“, pomocí něhož jsou dokumenty a spisy 

vloženy do balíku.  

 

3) Odvoz a fyzické předání dokumentů do centrální spisovny si zajišťují předávající 

organizační útvary MMPv sami, v případě většího množství mohou požádat o 

spolupráci oddělení hospodářské správy odboru správy a zabezpečení. 

 

4) Předávání dokumentů je uskutečňováno dle časového harmonogramu předávání do 

CS, za jehož vytvoření odpovídá vedoucí oddělení spisové a archivní služby odboru 

správy a zabezpečení. V mimořádných případech je možné, po dohodě s tímto 

zaměstnancem, předat dokumenty i mimo tento časový harmonogram.  

 

5) Dokumenty a spisy jsou předávány v archivních krabicích (šíře 75 mm, typ dle výběru 

vedoucího odboru správy a zabezpečení MMPv). V archivních krabicích nesmí být 

kov (mimo sponky do sešívačky) a složky z umělé hmoty, event. kopíráky. Předávané 

materiály mohou obsahovat kov a umělou hmotu, pokud jsou tyto materiály součástí 

vazby. Dokumenty nesmí být do archivní krabice pouze volně vloženy, ale pevně 

spojeny např. motouzem, aby v případě otevření nedošlo k rozsypání dokumentů. U 

dokumentů a spisů evidovaných v SSL musí být materiály spojeny tak, aby byl 

umožněn přístup k čárovým kódům při přebírání.  

 

6) Pracovnice CS provede kontrolu údajů uvedených na štítku (vzor č. 8 přílohy č. 9 

spisového řádu) s údaji v předávacím seznamu a dále kontroluje: 

- zda obsah balíku odpovídá názvu balíku a zda jsou v něm fyzicky všechny 

dokumenty v analogové podobě, 

- zda jsou dokumenty a spisy z období, které je uvedeno na balíku, 

- zda mají názvy spisů a dokumentů vypovídající hodnotu, zda nejsou užity zkratky, 

- zda balíky neobsahují kovy a umělé hmoty, 

- zda je obsah balíku vyvázán předepsaným způsobem, 

- v rámci znalostí zkontroluje též, zda byl vybrán odpovídající spisový a skartační 

znak. 

 

7) Případné nesrovnalosti musí být neprodleně odstraněny, jinak je přebírající 

zaměstnanec povinen přijetí odmítnout. Pokud dokument není podepsán, ačkoliv 

z textu je zřejmé, že podpis musí být uveden, nemůže být dokument považován za 

autentický a do CS je možno jej předat pouze jako kopii či opis. Nemůže být spojován 

se záznamem v SSL. 
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8) Předávací seznam je podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno zůstává v evidenci 

CS, druhé obdrží předávající zaměstnanec. Kromě seznamu v tištěné podobě je u 

dokumentů a spisů, které nejsou evidovány v SSL pro další zpracování předávajícím 

zaslán předávací seznam i v elektronické formě. 

 

9) Hromadně se vyskytující dokumenty, které jsou předávány do CS za účelem následné 

skartace, jsou předávány bez předávacího seznamu. O jejich předání se pouze učiní 

záznam do pomocné evidence CS, kde se uvedou údaje o organizačním útvaru 

a  zaměstnanci MMPv, který dokumenty předává, stručný popis dokumentů, z jakého 

období dokumenty jsou a stanoví se přibližné množství. Zaměstnanec CS zkontroluje, 

zda se jedná pouze o hromadně se vyskytující dokumenty, které nepodléhají evidenci 

a  je možné s nimi takto manipulovat. Pokud zjistí, že jsou takto předány i dokumenty 

podléhající evidenci, je povinen přijetí odmítnout. 

 

 

Článek 3 

Ukládání převzatých dokumentů  

 

1) Dokumenty jsou ukládány podle původce do jednotlivých spisoven.  

 

2) Ve spisovně SÚ jsou dokumenty ukládány samostatně za jednotlivá katastrální území  

a dále v členění podle čísel popisných.  

 

3) Ve spisovně organizačních útvarů zrušeného OkÚ Prostějov jsou dokumenty uloženy 

dle stejného ukládacího systému, v němž byly od OkÚ převzaty. K těmto 

dokumentům se již nová agenda nedokládá. 

 

4) Ve spisovně organizačních útvarů MMPv jsou dokumenty všech skartačních znaků 

ukládány podle prvního dvojčíslí spisových znaků, resp. podle organizačních útvarů.  

 

5) V účetní spisovně MMPv jsou dokumenty ukládány taktéž podle spisových znaků, 

rozhodující je zejména druhá skupina těchto znaků. 

 

6) Ve spisovně zrušených organizací jsou dokumenty těch organizací,  jejichž 

zřizovatelem byl OkÚ Prostějov uloženy  dle stejného ukládacího systému, v němž 

byly od OkÚ převzaty. Ve spisovně zrušených organizací jsou dokumenty těch 

organizací, jejichž zřizovatelem bylo statutární město Prostějov uloženo a evidenčně 

číslovány po balících od čísla 1 samostatně za každou organizaci. 

 

Článek 4 

Evidence převzatých dokumentů  

 

1) Evidence převzatých dokumentů je vedena v SSL. Každá předávaná jednotka (balík, 

krabice, složka) je evidována pod samostatným identifikátorem (PIDem). Počet 

předaných jednotek se shoduje s počtem evidovaných položek. 

 

2) U dokumentů a spisů evidovaných v SSL je každá změna stavu podchycena v  SSL. 

Při převzetí se vlastníkem dokumentů a spisů stává přebírající pracovnice centrální 

spisovny.  
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3) V automatizovaném systému spisové služby, modulu spisovna je vedena přírůstková  - 

archivní kniha, v níž zaměstnankyně CS evidují i dokumenty, které vznikly nebo byly 

vyřízeny před 1.1.2005 a nemají vazbu na SSL. 

 

Článek 5 

Postup při nahlížení do dokumentů a pořizování kopií 

 

1) Pravidla pro nahlížení do dokumentů uložených v centrální spisovně stanoví článek 

13, odstavce 11 – 15 Spisového řádu MMPv a MP PV.  

 

2) Pro opakované nahlížení lze vystavit trvalou roční povolenku, která je určena pouze 

jednomu žadateli, který je zaměstnancem organizačního útvaru MMPv. Platnost je 

omezena na kalendářní rok, ve kterém byla vystavena a podepisuje ji vždy vedoucí 

příslušného organizačního útvaru MMPv nebo ředitel MP PV, který je původcem těch 

dokumentů, na které se povolení vydává. 

 

3) Nahlížet do dokumentů je možné během provozní doby centrální spisovny, která je 

stanovena v pondělí a středu od 8.00 – 17.00 hod., úterý a čtvrtek od 8.00 – 12.00 

hod., v pátek od 8.00 – 10.00 hodin.  

 

4) Nahlížení je vždy uskutečňováno ve vyhrazeném prostoru centrální spisovny. Do 

ukládacích prostor spisoven mohou vstupovat jen zaměstnanci centrální spisovny, 

pouze v odůvodněných případech ostatní zaměstnanci organizačních útvarů MMPv a 

MP PV.  

 

5) Po předložení povolení vstupu do centrální spisovny (vzor č. 10 Přílohy č. 9 

Spisového řádu MMPv a MP PV) je žadateli umožněno nahlédnout do požadované 

dokumentace v rozsahu daném tímto povolením. Žadatel se zapíše do návštěvní knihy 

CS (vzor č. 12 přílohy č. 9 Spisového řádu MMPv a MP PV), zaměstnankyně CS 

připojí záznam o příchodu a odchodu a údaj o event. pořízených kopiích. 

 

6) Pořizování kopií je třetím osobám poskytováno za úhradu. Za každý jednostranný list 

formátu A 4 i A 3 je účtována sazba 2,- Kč a za oboustranný list 4,- Kč. V případě, že 

jsou kopie poskytovány dle zákona o správních poplatcích, je účtována sazba  

dle tohoto zákona v platném znění. Druh poplatku, který má být vybrán určuje 

schvalovatel na formuláři povolení ke vstupu do centrální spisovny (vzor č. 10 přílohy 

č. 9 Spisového řádu MMPv a MP PV). Pokud žadatel o nahlížení zašle svou žádost o 

zaslání kopií elektronicky, podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, je 

doklad naskenován a odeslán žadateli prostřednictvím datové schránky nebo 

elektronické podatelny.  

 

7) Zaměstnance CS pověřené příjmem hotovostních plateb za poskytované vyhotovení 

fotokopií dle odst. 6 tohoto řádu určí písemně vedoucí odboru správy a zabezpečení se 

souhlasem tajemníka MMPv v rámci stanovené pracovní náplně a zabezpečí sepsání 

dohody o hmotné odpovědnosti. Odvody finančních prostředků budou zabezpečovány 

dle příslušné směrnice statutárního města Prostějova. 
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Článek 6 

Postup při zapůjčování dokumentů a spisů 

 

1) Zapůjčovat dokumenty a spisy lze zpravidla pouze zaměstnancům organizačních 

útvarů MMPv a se souhlasem vedoucího toho organizačního útvaru, z jehož činnosti 

dokument nebo spis vznikl, s výjimkou materiálů uložených ve spisovně stavebního 

úřadu. Spisy a dokumenty uložené v této spisovně jsou ve velké míře využívány právě 

žadateli z řad fyzických a právnických osob, požadavky na jejich zapůjčování jsou 

častější než v ostatních spisovnách a jsou v kompetenci vedoucího odboru Stavebního 

úřadu MMPv. 

 

2) Před zapůjčením zaměstnankyně CS spočítá listy dokumentu a event. přílohy a 

zápůjčku včetně tohoto počtu zaeviduje do knihy zápůjček (vzor č.13 Přílohy č. 9 

Spisového řádu MMPv a MP PV). Ukládací obal, z něhož byl dokument zapůjčen, 

uloží na vyhrazené místo, odděleně od ostatní dokumentace. Do ukládacího místa 

v regálu, z něhož byl ukládací obal vyjmut, vloží zaměstnankyně CS kopii povolení ke 

vstupu do CS s odkazem na provedené zapůjčení. 

 

3) Zapůjčit dokumenty lze maximálně na dobu tří měsíců, pak musí být vráceny zpět na 

CS, kde je provedena kontrola jejich stavu a úplnosti. Pokud potřeba zápůjčky nadále 

trvá, je dokument znovu zapůjčen. 

 

4) Pokud je nutné zapůjčit dokument mimo pracoviště MMPv na delší dobu, např. pro 

účely soudního řízení je dokument nebo spis vrácen zpět vyřizujícímu odboru. 

Zaměstnanec, který si dokument nebo spis zapůjčuje, pořídí zpravidla ověřenou kopii, 

která se založí do původní dokumentace. Po vrácení původního dokumentu je kopie 

předána žadateli o zapůjčení nebo ponechána u dokumentace.  

 

 

Článek 7 

Příprava skartačního řízení 

 

1) Průběh skartačního řízení je popsán v článku 15,  části A Obecná část Spisového řádu 

MMPv a MP PV.  

 

2) Do skartačního řízení se zařazují kromě všech dokumentů, kterým uplynula skartační 

lhůta i razítka vyřazená z evidence. 

 

3) Do skartačního řízení jsou zahrnuty i hromadně se vyskytující dokumenty. Pracovnice 

CS vyhotoví z pomocné evidence předání hromadně se vyskytujících dokumentů 

skartační seznam. 

 

 

Článek 8 

Příprava dokumentů na skartaci 

 

1) Po obdržení souhlasu Státního okresního archivu v Prostějově ke zničení dokumentů 

označených skartačním znakem „S“, připraví zaměstnankyně CS dokumenty k fyzické 

likvidaci. Dokumenty jsou vyjmuty z archivních krabic, balíky rozbaleny a uloženy do 

papírových pytlů. Archivní krabice se použijí pro uložení dalších dokumentů. 
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2) Fyzická likvidace dokumentů za přítomnosti zaměstnance CS musí být provedena tak, 

aby byla znemožněna jejich rekonstrukce a identifikace obsahu. Při zvážení způsobu 

likvidace je upřednostňován způsob s druhotným využitím surovin. 

  

 

Článek 9 

Předávání dokumentů k trvalé úschově 

 

1) K dokumentům, které pověřený zaměstnanec Státního okresního archivu v Prostějově 

určil v průběhu skartačního řízení k uložení v tomto archivu, vyhotoví zaměstnankyně 

CS předávací seznam.  

 

2)  Na základě tohoto předávacího seznamu a po dohodě s pověřeným zaměstnancem 

výše uvedeného archivu jsou dokumenty předány k trvalému uložení do Státního 

okresního archivu v Prostějově. 

 

 

Článek 10 

Řízení, kontrola a odpovědnost 
 

 

1) Organizaci a činnost centrální spisovny MMPv zajišťuje odbor správy a zabezpečení. 

 

2) Nedodržení nebo porušení ustanovení tohoto řádu je považováno za porušení pracovní 

kázně, případně za závažné porušení pracovní kázně ve smyslu platných pracovních 

předpisů nebo zákonem stanovených povinností. 
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Příloha č. 8 Spisového řádu Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          I.

Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin

Jednotlivé skupiny znaků ukládací znaky

od - do

Znaky všeobecné 51 - 99

Organizace činnosti 101 - 108

Agenda kontroly, přezkumu hospodaření a interního 

auditu 111 - 115

Personální práce 117 - 122

Právní agenda 150 - 155

Finance 176 - 182

Životní prostředí 201 - 250

Živnostenské podnikání 251 - 260

Správa majetku obce 72

Doprava a silniční hospodářství 276 - 283

Obchod a cestovní ruch 302 - 306

Územní plánování a stavební řád 326 - 341

Kultura 401 - 411

Záležitosti církví a náboženských společností 431 - 432

Školství a sport 451 - 457

Sociální péče 552 - 560

Požární ochrana 581 - 585

Všeobecná vnitřní správa, ochrana veřejného pořádku 602 - 624



Stránka 57 z 91 

 

 

II. 

 
Znaky spisového a skartačního plánu 

   

Ukládací znak 

(podznak) Název  (heslo) 

Skartační 

znak a lhůta 

 SP04 

    01.51.1 Dokumenty primátora V 10 

 01.52.1 Součinnost se správními úřady V 5 

 01.52.2 Součinnost s jinými subjekty V 5 

 01.52.3 Členství ve Svazu měst a obcí ČR apod. V 5 

 01.52.5 Mikroregiony, přeshraniční spolupráce V 5 

 01.52.6 Osadní výbory V 5 

 01.53.2 Interní akty řízení a další řídící předpisy A 5 

 01.54.1 Řízení, kontrola a metodická činnost u obecních úřadů A 5 

 01.54.2 Řízení, kontrola a metodická činnost u příspěvkových organizací, jichž je obec     

   zřizovatelem a organizačních složek obce A 5 

 01.54.3.2 Metodické materiály ostatní S 5 

 01.59.0 Petiční právo V 10 

 01.60.1 Stížnosti, podněty, oznámení  - všeobecně V 5 

 01.60.2 Stížnosti, podněty, oznámení  - evidence, rozbory A 5 

 01.60.3 Stížnosti, podněty, oznámení - konkrétní případy V 5 

 01.62.0 Zahraniční styky a cesty V 5 

 01.64.0 Živelní pohromy a mimořádné události A 5 

 01.65.0 Plány, koncepce, programy rozvoje obce A 10 

 01.70.10 Spisový lístek (mimo dokument a spis) S 1 

 01.74.0 Vyznamenání, ceny města, čestné občanství A 5 

 01.79.0 Konference, porady, konzultace V 5 

 01.101 Zasedání zastupitelstva, rady a komisí všeobecně V 5 

 01.101.1 Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu) - zastupitelstva V 5 

 01.101.1.2 Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu) - rady V 5 

 01.101.1.3 Podklad.mat.k jednání (nejsou-li součástí zápisu) - výborů a komisí V 5 

 01.101.2.4 Zápisy z jednání A 5 

 01.101.3 Interpelace členů zastupitelstva V 5 

 01.102.1 Činnost zvláštních orgánů obce V 5 

 01.102.2 Bezpečnostní rada obce V 5 

 01.102.3 Krizový štáb obce V 5 

 01.107 Regionální rozvoj A 10 

 01.115.1 Kontrola plnění usnesení - zastupitelstva A 5 

 01.115.2 Kontrola plnění usnesení - rady A 5 

 01.115.3 Kontrola plnění usnesení - výborů a komisí A 5 

 01.611 Různé hospodářsko - finanční záležitosti S 5 

 01.625.4 Evidence provedených konverzí  S  10 

 01.710.1 Dokumenty - na vědomí S 1 

 01.710.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S 1 

 

     02.51.2 Dokumenty náměstka primátora V 10 

 02.52.1 Součinnost se správními úřady V 5 

 02.52.2 Součinnost s jinými subjekty V 5 

 02.52.3 Členství ve Svazu měst a obcí ČR apod. V 5 

 02.52.5 Mikroregiony, přeshraniční spolupráce V 5 

 02.54.1 Řízení, kontrola a metodická činnost u obecních úřadů A 5 

 



Stránka 58 z 91 

 

02.54.2 Řízení, kontrola a metodická činnost u příspěvkových organizací, jichž je obec     

   zřizovatelem a organizačních složek obce A 5 

 02.54.3.1 Metodické materiály vlastní A 5 

 02.54.3.2 Metodické materiály ostatní S 5 

 02.59.0 Petiční právo V 10 

 02.60.1 Stížnosti, podněty, oznámení  - všeobecně V 5 

 02.60.2 Stížnosti, podněty, oznámení  - evidence, rozbory A 5 

 02.60.3 Stížnosti, podněty, oznámení - konkrétní případy V 5 

 02.62.0 Zahraniční styky a cesty V 5 

 02.64.0 Živelní pohromy a mimořádné události A 5 

 02.65.0 Plány, koncepce, programy rozvoje obce A 10 

 02.70.6 Spisový lístek (mimo dokument a spis) S 1 

 02.79.0 Konference, porady, konzultace V 5 

 02.101 Zasedání zastupitelstva, rady a komisí všeobecně V 5 

 02.101.1 Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu) - zastupitelstva V 5 

 02.101.1.2 Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu) - rady V 5 

 02.101.1.3 Podklad.mat.k jednání (nejsou-li součástí zápisu) - výborů a komisí V 5 

 02.101.2.4 Zápisy z jednání A 5 

 02.101.3 Interpelace členů zastupitelstva V 5 

 02.102.1 Činnost zvláštních orgánů obce V 5 

 02.102.2 Bezpečnostní rada obce V 5 

 02.102.3 Krizový štáb obce V 5 

 02.107 Regionální rozvoj A 10 

 02.115.1 Kontrola plnění usnesení - zastupitelstva A 5 

 02.115.2 Kontrola plnění usnesení - rady A 5 

 02.115.3 Kontrola plnění usnesení - výborů a komisí A 5 

 02.611 Různé hospodářsko-finanční záležitosti S 5 

 02.625.4 Evidence provedených konverzí  S  10 

 02.710.1 Dokumenty - na vědomí S 1 

 02.710.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S 1 

 

     03.51.2 Dokumenty náměstka primátora V 10 

 03.52.1 Součinnost se správními úřady V 5 

 03.52.2 Součinnost s jinými subjekty V 10 

 03.52.3 Členství ve Svazu měst a obcí ČR apod. V 5 

 03.52.5 Mikroregiony, přeshraniční spolupráce V 5 

 03.54.1 Řízení, kontrola a metodická činnost u obecních úřadů A 5 

 03.54.2 Řízení, kontrola a metodická činnost u příspěvkových organizací, jichž je obec     

   zřizovatelem a organizačních složek obce A 5 

 03.54.3.1 Metodické materiály vlastní V 5 

 03.54.3.2 Metodické materiály ostatní A 5 

 03.59.0 Petiční právo V 10 

 03.60.1 Stížnosti, podněty, oznámení  - všeobecně V 5 

 03.60.2 Stížnosti, podněty, oznámení  - evidence, rozbory V 5 

 03.60.3 Stížnosti, podněty, oznámení - konkrétní případy A 5 

 03.62.0 Zahraniční styky a cesty V 5 

 03.64.0 Živelní pohromy a mimořádné události V 5 

 03.65.0 Plány, koncepce, programy rozvoje obce A 10 

 03.70.10 Spisový lístek (mimo dokument a spis) S 1 

 03.79.0 Konference, porady, konzultace A 5 

 03.101 Zasedání zastupitelstva, rady a komisí všeobecně V 5 

 03.101.1 Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu) - zastupitelstva V 5 

 03.101.1.2 Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu) - rady V 5 
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03.101.1.3 Podklad.mat.k jednání (nejsou-li součástí zápisu) - výborů a komisí V 5 

 03.101.2.4 Zápisy z jednání  V 5 

 03.101.3 Interpelace členů zastupitelstva A 5 

 03.102.1 Činnost zvláštních orgánů obce V 5 

 03.102.2 Bezpečnostní rada obce V 5 

 03.102.3 Krizový štáb obce V 5 

 03.107 Regionální rozvoj A 10 

 03.115.1 Kontrola plnění usnesení - zastupitelstva A 5 

 03.115.2 Kontrola plnění usnesení - rady A 5 

 03.115.3 Kontrola plnění usnesení - výborů a komisí A 5 

 03.611 Různé hospodářsko-finanční záležitosti S 5 

 03.625.4 Evidence provedených konverzí S 10 

 03.710.1 Dokumenty - na vědomí S 1 

 03.710.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S 1 

 

     05.51.2 Dokumenty uvolněného člena rady V 10 

 05.52.1 Součinnost se správními úřady V 5 

 05.52.2 Součinnost s jinými subjekty V 10 

 05.52.3 Členství ve Svazu měst a obcí ČR apod. V 5 

 05.52.5 Mikroregiony, přeshraniční spolupráce V 5 

 05.54.1 Řízení, kontrola a metodická činnost u obecních úřadů A 5 

 05.54.2 Řízení, kontrola a metodická činnost u příspěvkových organizací, jichž je obec     

   zřizovatelem a organizačních složek obce A 5 

 05.54.3.1 Metodické materiály vlastní V 5 

 05.54.3.2 Metodické materiály ostatní A 5 

 05.59.0 Petiční právo V 10 

 05.60.1 Stížnosti, podněty, oznámení  - všeobecně V 5 

 05.60.2 Stížnosti, podněty, oznámení  - evidence, rozbory V 5 

 05.60.3 Stížnosti, podněty, oznámení - konkrétní případy A 5 

 05.62.0 Zahraniční styky a cesty V 5 

 05.64.0 Živelní pohromy a mimořádné události V 5 

 05.65.0 Plány, koncepce, programy rozvoje obce A 10 

 05.70.10 Spisový lístek (mimo dokument a spis) S 1 

 05.79.0 Konference, porady, konzultace A 5 

 05.101 Zasedání zastupitelstva, rady a komisí všeobecně V 5 

 05.101.1 Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu) - zastupitelstva V 5 

 05.101.1.2 Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu) - rady V 5 

 05.101.1.3 Podklad.mat.k jednání (nejsou-li součástí zápisu) - výborů a komisí V 5 

 05.101.2.4 Zápisy z jednání  V 5 

 05.101.3 Interpelace členů zastupitelstva A 5 

 05.102.1 Činnost zvláštních orgánů obce V 5 

 05.102.2 Bezpečnostní rada obce V 5 

 05.102.3 Krizový štáb obce V 5 

 05.107 Regionální rozvoj A 10 

 05.115.1 Kontrola plnění usnesení - zastupitelstva A 5 

 05.115.2 Kontrola plnění usnesení - rady A 5 

 05.115.3 Kontrola plnění usnesení - výborů a komisí A 5 

 05.611 Různé hospodářsko-finanční záležitosti S 5 

 05.625.4 Evidence provedených konverzí S 10 

 05.710.1 Dokumenty - na vědomí S 1 

 05.710.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S 1 

 

     06.51.3 Dokumenty tajemníka V 10 
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06.52.1 Součinnost se správními úřady V 5 

 06.52.2 Součinnost s jinými subjekty V 5 

 06.53.1 Systemizace úřadu A 5 

 06.53.2 Interní akty řízení a další řídící předpisy A 5 

 06.54.1 Řízení, kontrola a metodická činnost u obecních úřadů A 5 

 06.54.2 Řízení, kontrola a metodická činnost u příspěvkových organizací, jichž je obec     

   zřizovatelem a organizačních složek obce A 5 

 

06.54.3 

Řízení, kontrola a metodická činnost s ústředními správními úřady pro činnost 

obecního úřadu V 5 

 06.54.3.1 Metodické materiály - vlastní A 5 

 06.54.3.2 Metodické materiály - ostatní S 5 

 06.56.1 Smlouvy všeobecně V 5 

 06.57.2 Statistika - roční výkazy A 5 

 06.57.3 Statistika - výkazy s kratší než roční periodicitou S 5 

 06.57.6 Statistika - podkladový materiál k výkazům S 5 

 06.60.1 Stížnosti, podněty, oznámení - všeobecně V 5 

 06.60.2 Stížnosti, podněty, oznámení - evidence, rozbory A 5 

 06.60.3 Stížnosti, podněty, oznámení - konkrétní případy V 5 

 06.62.0 Zahraniční styky a cesty V 5 

 06.64.0 Živelné pohromy a mimořádné události A 5 

 06.65.0 Plány, koncepce, programy rozvoje obce A 10 

 06.70.10 Spisový lístek (mimo dokument a spis) S 1 

 06.79.0 Konference, porady, konzultace V 5 

 06.84.1 Poskytování informací S 5 

 06.84.2 Poskytování informací - vyhodnocení A 5 

 06.102.1 Činnost zvláštních orgánů obce V 5 

 06.102.2 Bezpečnostní rada obce V 5 

 06.102.3 Krizový štáb obce V 5 

 06.611 Různé hospodářsko-finanční záležitosti S 5 

 06.625.4 Evidence provedených konverzí S 10 

 06.710.1 Dokumenty - na vědomí S 1 

 06.710.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S 1 

 

     07.51.2 Dokumenty náměstkyně primátora V 10 

 07.52.1 Součinnost se správními úřady V 5 

 07.52.2 Součinnost s jinými subjekty V 10 

 07.52.3 Členství ve Svazu měst a obcí ČR apod. V 5 

 07.52.5 Mikroregiony, přeshraniční spolupráce V 5 

 07.54.1 Řízení, kontrola a metodická činnost u obecních úřadů A 5 

 07.54.2 Řízení, kontrola a metodická činnost u příspěvkových organizací, jichž je obec     

   zřizovatelem a organizačních složek obce A 5 

 07.54.3.1 Metodické materiály vlastní V 5 

 07.54.3.2 Metodické materiály ostatní A 5 

 07.59.0 Petiční právo V 10 

 07.60.1 Stížnosti, podněty, oznámení  - všeobecně V 5 

 07.60.2 Stížnosti, podněty, oznámení  - evidence, rozbory V 5 

 07.60.3 Stížnosti, podněty, oznámení - konkrétní případy A 5 

 07.62.0 Zahraniční styky a cesty V 5 

 07.64.0 Živelní pohromy a mimořádné události V 5 

 07.65.0 Plány, koncepce, programy rozvoje obce A 10 

 07.70.10 Spisový lístek (mimo dokument a spis) S 1 

 07.79.0 Konference, porady, konzultace A 5 

 07.101 Zasedání zastupitelstva, rady a komisí všeobecně V 5 
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07.101.1 Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu) - zastupitelstva V 5 

 07.101.1.2 Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu) - rady V 5 

 07.101.1.3 Podklad.mat.k jednání (nejsou-li součástí zápisu) - výborů a komisí V 5 

 07.101.2.4 Zápisy z jednání  V 5 

 07.101.3 Interpelace členů zastupitelstva A 5 

 07.102.1 Činnost zvláštních orgánů obce V 5 

 07.102.2 Bezpečnostní rada obce V 5 

 07.102.3 Krizový štáb obce V 5 

 07.107 Regionální rozvoj A 10 

 07.115.1 Kontrola plnění usnesení - zastupitelstva A 5 

 07.115.2 Kontrola plnění usnesení - rady A 5 

 07.115.3 Kontrola plnění usnesení - výborů a komisí A 5 

 07.611 Různé hospodářsko-finanční záležitosti S 5 

 07.625.4 Evidence provedených konverzí S 10 

 07.710.1 Dokumenty - na vědomí S 1 

 07.710.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S 1 

 

     08.51.4 Dokumenty vedoucího odboru V 10 

 08.52.1 Součinnost se správními úřady V 5 

 08.52.2 Součinnost s jinými subjekty V 5 

 08.54.3.1 Metodické materiály - vlastní A 5 

 08.54.3.2 Metodické materiály - ostatní S 5 

 08.60.1 Stížnosti, podněty, oznámení V 5 

 08.60.2 Stížnosti, podněty, oznámení - evidence, rozbory A 5 

 08.60.3 Stížnosti, podněty, oznámení - konkrétní případy V 5 

 08.70.10 Spisový lístek (mimo dokument a spis) S 1 

 08.84.1 Poskytování informací S 5 

 08.84.2 Poskytování informací - vyhodnocení A 5 

 08.101.2.4 Zápisy z jednání odboru - závažné A 5 

 08.101.2.5 Zápisy z jednání odboru - ostatní S 5 

 08.111 Plány kontrolní činnosti - všeobecně V 5 

 08.111.1 Plány kontrolní činnosti - krátkodobé S 5 

 08.111.2 Plány kontrolní činnosti - dlouhodobé A 10 

 08.111.3 Kontrolní řád A 5 

 08.112.1 Kontroly plánované vlastní V 10 

 08.112.2 Kontroly ve spolupráci s jinými orgány V 10 

 08.112.3 Neplánované kontroly V 5 

 08.112.4 Zápisy, rozbory, vyhodnocení A 5 

 08.112.5 Zprávy z kontrol provedených jinými orgány V 10 

 08.115.1 Kontroly plnění usnesení - zastupitelstva A 5 

 08.115.2 Kontroly plnění usnesení - rady A 5 

 08.115.3 Kontroly plnění usnesení - výborů a komisí A 5 

 08.114.1 Zpráva o interním auditu A 10 

 08.114.2 Podklady k internímu auditu S 10 

 08.611 Různé hospodářsko-finanční záležitosti S 5 

 08.625.4 Evidence provedených konverzí S 10 

 08.710.1 Dokumenty - na vědomí S 1 

 08.710.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S 1 

 

     09.51.2 Dokumenty 1. náměstkyně primátora V 10 

 09.52.1 Součinnost se správními úřady V 5 

 09.52.2 Součinnost s jinými subjekty V 10 

 09.52.3 Členství ve Svazu měst a obcí ČR apod. V 5 
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09.52.5 Mikroregiony, přeshraniční spolupráce V 5 

 09.54.1 Řízení, kontrola a metodická činnost u obecních úřadů A 5 

 09.54.2 Řízení, kontrola a metodická činnost u příspěvkových organizací, jichž je obec     

   zřizovatelem a organizačních složek obce A 5 

 09.54.3.1 Metodické materiály vlastní V 5 

 09.54.3.2 Metodické materiály ostatní A 5 

 09.59.0 Petiční právo V 10 

 09.60.1 Stížnosti, podněty, oznámení  - všeobecně V 5 

 09.60.2 Stížnosti, podněty, oznámení  - evidence, rozbory V 5 

 09.60.3 Stížnosti, podněty, oznámení - konkrétní případy A 5 

 09.62.0 Zahraniční styky a cesty V 5 

 09.64.0 Živelní pohromy a mimořádné události V 5 

 09.65.0 Plány, koncepce, programy rozvoje obce A 10 

 09.70.10 Spisový lístek (mimo dokument a spis) S 1 

 09.79.0 Konference, porady, konzultace A 5 

 09.101 Zasedání zastupitelstva, rady a komisí všeobecně V 5 

 09.101.1 Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu) - zastupitelstva V 5 

 09.101.1.2 Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu) - rady V 5 

 09.101.1.3 Podklad.mat.k jednání (nejsou-li součástí zápisu) - výborů a komisí V 5 

 09.101.2.4 Zápisy z jednání  V 5 

 09.101.3 Interpelace členů zastupitelstva A 5 

 09.102.1 Činnost zvláštních orgánů obce V 5 

 09.102.2 Bezpečnostní rada obce V 5 

 09.102.3 Krizový štáb obce V 5 

 09.107 Regionální rozvoj A 10 

 09.115.1 Kontrola plnění usnesení - zastupitelstva A 5 

 09.115.2 Kontrola plnění usnesení - rady A 5 

 09.115.3 Kontrola plnění usnesení - výborů a komisí A 5 

 09.611 Různé hospodářsko-finanční záležitosti S 5 

 09.625.4 Evidence provedených konverzí S 10 

 09.710.1 Dokumenty - na vědomí S 1 

 09.710.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S 1 

 

     10.51.4 Dokumenty vedoucího odboru V 10 

 10.52.1 Součinnost se správními úřady V 5 

 10.52.2 Součinnost s jinými subjekty V 5 

 10.52.3 Členství ve Svazu měst a obcí ČR apod. V 5 

 10.52.5 Mikroregiony, přeshraniční spolupráce V 5 

 10.52.6 Osadní výbory V 5 

 10.52.7 Agenda projektu Zdravé město V 5 

 10.53.2 Interní akty řízení a další řídící předpisy A 5 

 10.54.1 Řízení, kontrola a metodická činnost u obecních úřadů A 5 

 10.54.2 Řízení, kontrola a metodická činnost u příspěvkových organizací, jichž je obec     

   zřizovatelem a organizačních složek obce A 5 

 

10.54.3 

Řízení, kontrola a metodická činnost s ústředními správními úřady pro činnost 

obecního úřadu V 5 

 10.54.3.1 Metodické materiály vlastní A 5 

 10.54.3.2 Metodické materiály ostatní S 5 

 10.56.1 Smlouvy všeobecně V 10 

 10.56.2 Smlouvy hospodářské V 10 

 10.56.3 Smlouvy nájemní, o dílo S 10 

 10.56.4 Smlouvy majetkoprávní a veřejnoprávní A 10 

 10.56.5 Smlouvy kolektivní A 10 
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10.56.6 Smlouvy ostatní (o výpůjčce, dohody o placení neiv.přísp.) V 10 

 10.56.7 Smlouvy darovací A 10 

 10.56.8 Smlouvy o poskytnutí dotací A 10 

 10.56.8.1 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci V 5 

 10.59.0 Petiční právo V 10 

 10.60.1 Stížnosti, podněty, oznámení  - všeobecně V 5 

 10.60.2 Stížnosti, podněty, oznámení  - evidence, rozbory A 5 

 10.60.3 Stížnosti, podněty, oznámení - konkrétní případy V 5 

 10.61.0 Ochrana obyvatelstva, Integrovaný záchranný systém, krizové řízení V 5 

 10.61.1.1 Organizace ochrany obyvatelstva a zařízení civilní obrany A 5 

 10.61.1.2 Spolupráce s ostatními orgány a organ. (jednotky požární ochrany,občanská sdružení,     

   technické a jiné služby aj.) V 5 

 10.61.1.3 Opatření ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, ukrytí, nouzové přežití aj.) V 5 

 10.61.1.4 Hospodaření s materiálem civilní ochrany S 5 

 10.61.1.5 Zařízení civilní ochrany (odborná příprava, dokumentace) V 5 

 10.61.1.6 Organizace školení fyzických a právnických osob v obci S 5 

 10.61.1.7 Stanoviska obce jako dotčeného orgánu ve stavební a územním řízení z hlediska     

   ochrany obyvatelstva A 5 

 10.61.2.1 Organizace Integrovaného záchranného systému V 5 

 10.61.2.2 Dokumentace IZS (havarij.plánov.,cvičení, vzdělávání) S 5 

 10.61.2.3 Koordinace záchranných a likvidačních prací V 5 

 10.61.2.4 Financování, náhrady S 5 

 10.61.2.5 Zahraniční pomoc A 5 

 10.61.3.1 Organizace krizového řízení (bezpečnostní rada,krizový štáb) A 5 

 10.61.3.2 Zvláštní skutečnosti V 5 

 10.61.3.3 Připravenost na krizové stavy (krizové plánování,cvičení, vzdělávání) S 5 

 10.61.3.4 Krizové situace (mimořádné události, živelní pohromy aj.) A 5 

 10.61.3.5 Financování, náhrady S 5 

 10.61.3.6 Humanitární pomoc V 5 

 10.61.4.1 Organizace systému hospodař.opatření pro krizové stavy V 5 

 10.61.4.2 Příprava hospodářských opatření pro krizové stavy V 5 

 10.61.4.3 Realizace hospodářských opatření pro krizové stavy V 5 

 10.62.0 Zahraniční styky a cesty V 5 

 10.64.0 Živelní pohromy a mimořádné události A 5 

 10.65.0 Plány, koncepce, programy rozvoje obce A 10 

 10.65.1 Dotační programy V 10 

 10.68.0 Ochrana státního a služebního tajemství V 5 

 10.70.2 Podací deník (jednací protokol) A 5 

 10.70.10 Spisový lístek (mimo dokument a spis) S 1 

 10.74.0 Vyznamenání, ceny města, čestné občanství A 5 

 10.75.0 Náhrady cestovních, stěhovacích a jiných výdajů S 5 

 10.76.1 Obecní zpravodaj, jiné tiskoviny vydávané obcí A 5 

 10.76.2 Výstřižková služba o činnosti úřadu V 5 

 10.76.3 Jiné formy prezentace obce V 5 

 10.79.0 Konference, porady, konzultace V 5 

 10.82.1 Reklama - vlastní V 5 

 10.82.2 Reklama - cizí S 5 

 10.84.1 Poskytování informací ze zákona S 5 

 10.84.2 Poskytování informací - vyhodnocení A 5 

 10.101 Zasedání zastupitelstva, rady a komisí všeobecně V 5 

 10.101.1 Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu) - zastupitelstva V 5 

 10.101.1.2 Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu) - rady V 5 

 10.101.1.3 Podklad.mat.k jednání (nejsou-li součástí zápisu) - výborů a komisí V 5 
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10.101.2.1 Zápisy z jednání včetně programu, usnesení a příloh - zastupitelstva A 10 

 10.101.2.2 Zápisy z jednání včetně programu, usnesení a příloh - rady A 10 

 10.101.2.3 Zápisy z jednání včetně programu, usnesení a příloh - výborů a komisí A 10 

 10.101.2.4 Zápisy z jednání odboru - závažné A 5 

 10.101.2.5 Zápisy z jednání odboru - ostatní S 5 

 10.101.2.6 Zápisy z porady vedení A 10 

 10.101.3 Interpelace členů zastupitelstva V 5 

 10.101.4 Evidence členů zastupitelstva, rady, výborů a komisí A 5 

 10.102.1 Činnost zvláštních orgánů obce V 5 

 10.102.2 Bezpečnostní rada obce V 5 

 10.102.3 Krizový štáb obce V 5 

 10.104.1 Obecně závazné vyhlášky obce A 5 

 10.104.2 Nařízení obce V 5 

 10.106 Dobrovolné svazky obcí A 5 

 10.107 Regionální rozvoj A 10 

 10.108 Evropská unie V 10 

 10.113.1 Kontrola plnění usnesení - zastupitelstva A 5 

 10.113.2 Kontrola plnění usnesení - rady A 5 

 10.113.3 Kontrola plnění usnesení - výborů a komisí A 5 

 10.176.5 Poskytování veřejné finanční podpory V 5 

 10.408 Tisk, rozhlas, televize a film V 5 

 10.581.3 Spolupráce s ostatními orgány a organizacemi (HZS ČR, sbory dobrovol.hasičů aj.) V 5 

 10.582.4 Školení a odborná příprava pracovníků o požární ochraně S 5 

 10.582.5 Prevence požární ochrany S 5 

 10.582.6 Bezpečnostní a jiná opatření S 5 

 10.583.1 Stavby a rekonstrukce požárních zbrojnic a stanic V 5 

 10.583.2 Odborná příprava jednotek požární ochrany S 5 

 10.583.3 Výzbroj jednotek požární ochrany S 5 

 10.585 Všeobecné prostředky požární ochrany S 5 

 10.603.3 Vojenské újezdy A 5 

 10.603.4 Příprava občanů k obraně státu V 5 

 10.604.3 Slučování a rozdělování obcí A 10 

 10.609 Ověřování opisů listin a podpisů na listinách (ověřovací kniha) S 10 

 10.611 Různé hospodářsko-finanční záležitosti S 5 

 10.617.3.2 Razítka V 5 

 10.620 Ztráty a nálezy S 3 

 10.625.1 Evidence vydaných ověřených výstupů S 5 

 10.625.2 Žádost o vydání výstupu z informačních systémů veřejné správy S 5 

 10.625.3 Žádost o vydání výstupu z rejstříku trestů S 10 

 10.625.4 Evidence provedených konverzí S 10 

 10.710.1 Dokumenty - na vědomí S 1 

 10.710.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S 1 

 

     11.51.4 Dokumenty vedoucího odboru V 10 

 11.54.1 Řízení, kontrola a metodická činnost u obecních úřadů V 5 

 11.54.3.1 Metodické materiály - vlastní A 5 

 11.54.3.2 Metodické materiály - ostatní S 5 

 11.56.1 Smlouvy všeobecně V 10 

 11.56.2 Smlouvy hospodářské V 10 

 11.56.3 Smlouvy nájemní, o dílo S 10 

 11.56.4 Smlouvy majetkoprávní a veřejnoprávní A 10 

 11.56.5 Smlouvy kolektivní A 10 

 11.56.6 Smlouvy ostatní (o výpůjčce, dohody o plac.neinvest.přísp.) V 10 
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11.56.7 Smlouvy darovací A 10 

 11.56.8 Smlouvy o poskytnutí dotací A 10 

 11.60.1 Stížnosti, podněty, oznámení - všeobecně V 5 

 11.60.2 Stížnosti, podněty, oznámení - evidence, rozbory A 5 

 11.60.3 Stížnosti, podněty, oznámení - konkrétní případy V 5 

 11.69.0 Fotografování, filmování (povolení aj.) S 5 

 11.70.0 Spisová služba - všeobecně S 10 

 11.70.1 Skartační řízení A 5 

 11.70.2 Podací deník  (jednací protokol) A 5 

 11.70.3 Doručovací knížka S 5 
6)

 

11.70.4 Rejstříky A 5 

 11.70.5 Seznamy dokumentů předaných do centrální spisovny S 10 

 11.70.6 Návštěvní knihy centrální spisovny A 10 

 11.70.7 Knihy zápůjček z centrální spisovny S 10 

 11.70.8 Povolení ke vstupu do centrální spisovny S 5 

 11.70.10 Spisový lístek (mimo dokument a spis) S 1 

 11.72.10 Výběrová řízení V 10 

 11.101.2.4 Zápisy z jednání odboru - závažné A 5 

 11.101.2.5 Zápisy z jednání odboru - ostatní S 5 

 11.122.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, odškodňov.prac.úrazů V 5 

 11.122.1.1 Úrazy těžké a smrtelné V 10 

 11.121.1.2 Úrazy ostatní S 5 

 11.122.1.3 BOZP - pravidelná školení S 5 

 11.122.6 Ochranné oděvy a jiné součásti, služební oděvy S 5 

 11.581.3 Spolupráce s ostatními orgány a organizacemi  V 5 

 11.582.4 Školení a odborná příprava pracovníků o PO S 5 

 11.582.5 Prevence požární ochrany S 5 

 11.582.6 Bezpečností a jiná mimořádná opatření S 5 

 11.583.1 Stavby a rekonstrukce požárních zbrojnic a stanic V 5 

 11.583.3 Výzbroj jednotek požární ochrany S 5 

 11.585 Všeobecné prostředky PO S 5 

 11.602 Shromažďování V 5 

 11.611 Různé hospodářsko-finanční záležitosti  S 5 

 11.611.4 Telefonní stanice, rozhlas, televize a jiné věci spojů S 5 

 11.611.5 Kancelářská technika S 5 

 11.611.8 Plyn, elektrická energie S 5 

 11.611.7 Vozový park S 5 

 11.611.9 Objednávky pro zajištění hospodářsko-provozní činnosti S 5 

 11.612 Názvy obcí, ulic a veřejných prostranství A 5 

 11.613.1 Číslování domů A 5 

 11.613.2 Informace o číslování domů S 3 

 11.617.1 Používání státních a obecních znaků a symbolů V 5 

 11.617.2 Znaky, barvy a prapory obce A 5 

 11.617.3.1 Pečetidla A 5 
12)

 

11.617.3.2 Razítka V 5 

 11.619.1 Veřejné sbírky V 5 

 11.624 Evidence dokumentů zveřejněných na úřední desce S 1 

 11.625.4 Evidence provedených konverzí S 10 

 11.710.1 Dokumenty - na vědomí S 1 

 11.710.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S 1 

 

     13.51.4 Dokumenty ředitele městské policie V 10 
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13.52.1 Součinnosti s ústředními správními orgány V 5 

 13.53.2 Interní akty řízení a další řídící předpisy A 5 

 
13.54.1 Řízení, kontrola a metodická činnost o obecních úřadů V 5 

 13.54.3.2 Metodické materiály - ostatní S 5 

 13.56.1 Smlouvy všeobecně V 10 

 13.56.2 Smlouvy hospodářské V 10 

 13.56.3 Smlouvy nájemní, o dílo S 10 

 13.56.4 Smlouvy majetkoprávní a veřejnoprávní A 10 

 13.56.5 Smlouvy kolektivní A 10 

 13.56.6 Smlouvy ostatní (o výpůjčce, dohody o placení neiv.přísp.) V 10 

 13.56.7 Smlouvy darovací A 10 

 13.56.8 Smlouvy o poskytnutí dotací A 10 

 13.57.2 Statistika - roční výkazy A 5 

 13.57.3 Statistika - výkazy s kratší než roční periodicitou S 5 

 13.57.6 Statistika - podkladový materiál k výkazům S 5 

 13.60.1 Stížnosti, podněty, oznámení - všeobecně V 5 

 13.60.2 Stížnosti, podněty, oznámení - evidence, rozbory A 5 

 13.60.3 Stížnosti, podněty, oznámení - konkrétní případy V 5 

 13.70.10 Spisový lístek (mimo spis) S 1 

 13.72.10 Výběrová řízení V 10 

 13.84.1 Poskytování informací S 5 

 13.84.2 Poskytování informací - vyhodnocení A 5 

 13.101.2.4 Zápisy z jednání odboru - závažné A 5 

 13.101.2.5 Zápisy z jednání odboru - ostatní S 5 

 13.611 Různé hospodářsko-finanční záležitosti S 5 

 13.614.1 Organizační a věcné problémy veř.pořádku na jednotlivých úsecích V 5 

 13.614.2.1 Kniha fonogramů a protokolů událostí A 10 

 13.614.2.2 Úřední záznamy o výkonu městské policie V 10 

 13.614.2.3 Dokumenty ve věci výkonu rozhodnutí S 5 

 13.614.2.4 Osvědčení strážníků městské policie (vydání, pozastavení platnosti, odejmutí, vrácení S 5 

 13.614.3 Součinnost s jinými orgány a organizacemi S 5 

 13.615 Záležitosti bezpečnostně správní S 5 

 13.616 Zprávy a informace o občanech S 5 

 13.616.1 Vyjádření k osobě žádajícího (žádost o zbrojní průkaz aj.) S 5 

 13.617.3.2 Razítka V 5 

 13.625.4 Evidence provedených konverzí S 10 

 13.710.1 Dokumenty - na vědomí S 1 

 13.710.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S 1 

 

     15.51.4 Dokumenty vedoucího odboru V 10 

 15.52.1 Součinnost se správními úřady V 5 

 15.52.2 Součinnost s jinými subjekty V 5 

 15.53.2 Interní akty řízení  a další řídící předpisy A 5 

 15.54.1 Řízení, kontrola a metodická činnost u obecních úřadů A 5 

 15.54.2 Řízení, kontrola a metod.činnost u přísp.organ.,jichž je obec zřizov.a org.slož.obce A 5 

 

15.54.3 

Řízení, kontrola a metodická činnost s ústředními správními úřady pro činnost 

obecního úřadu V 5 

 15.54.3.1 Metodické materiály - vlastní A 5 

 15.54.3.2 Metodické materiály - ostatní S 5 

 15.56.1 Smlouvy všeobecně V 10 

 15.56.2 Smlouvy hospodářské V 10 

 15.56.3 Smlouvy nájemní, o dílo S 10 
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15.56.4 Smlouvy majetkoprávní a veřejnoprávní A 10 

 15.56.5 Smlouvy kolektivní A 10 

 15.56.6 Smlouvy ostatní (o výpůjčce, dohody o placení neiv.přísp.) V 10 

 15.56.7 Smlouvy darovací A 10 

 15.56.8 Smlouvy o poskytnutí dotací A 10 

 15.58.0 Automatizace, výpočetní technika V 5 

 15.58.1 Informační systém úřadu A 5 

 15.58.2 Grafické systémy A 15 
4)

 

15.58.3 Programová dokumentace S 5 
4)

 

15.58.4 Provozní dokumentace, operační systémy S 5 

 15.60.1 Stížnosti, podněty, oznámení - všeobecně V 5 

 15.60.2 Stížnosti, podněty, oznámení - evidence, rozbory A 5 

 15.60.3 Stížnosti, podněty, oznámení - konkrétní případy V 5 

 15.70.10 Spisový lístek (mimo dokument a spis) S 1 

 15.72.10 Výběrová řízení V 10 

 15.84.1 Poskytování informací S 5 

 15.84.2 Poskytování informací - vyhodnocení A 5 

 15.101.2.4 Zápisy z jednání odboru - závažné A 5 

 15.101.2.5 Zápisy z jednání odboru - ostatní S 5 

 15.611 Různé hospodářsko-finanční záležitosti  S 5 

 15.611.4 Telefonní stanice, rozhlas, televize a jiné věci spojů S 5 

 15.611.5 Kancelářská technika S 5 

 15.617.3.2 Razítka V 5 

 15.625.4 Evidence provedených konverzí S 10 

 15.710.1 Dokumenty - na vědomí S 1 

 15.710.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S 1 

 

     16.51.4 Dokumenty vedoucího odboru V 10 

 16.52.1 Součinnost se správními úřady V 5 

 16.52.2 Součinnost s jinými subjekty V 5 

 16.54.1 Řízení, kontrola a metodická činnost u obecních úřadů V 5 

 16.54.3.1 Metodické materiály - vlastní A 5 

 16.54.3.2 Metodické materiály - ostatní S 5 

 16.56.1 Smlouvy všeobecně V 10 

 16.56.2 Smlouvy hospodářské V 10 

 16.56.3 Smlouvy nájemní, o dílo S 10 

 16.56.4 Smlouvy majetkoprávní a veřejnoprávní A 10 

 16.56.5 Smlouvy kolektivní A 10 

 16.56.6 Smlouvy ostatní (o výpůjčce, dohody o placení neiv.přísp.) V 10 

 16.56.7 Smlouvy darovací A 10 

 16.56.8 Smlouvy o poskytnutí dotací A 10 

 16.57.2 Statistika - roční výkazy A 5 

 16.57.3 Statistika - výkazy s kratší než roční periodicitou S 5 
2)

 

16.57.4 Statistika, výkaznictví - pom.materiál ke statistice o sčítání lidí, domů a bytů V 5 
2)

 

16.57.6 Statistika - podkladový materiál k výkazům S 5 

 16.60.1 Stížnosti, podněty, oznámení - všeobecně V 5 

 16.60.2 Stížnosti, podněty, oznámení - evidence, rozbory A 5 

 16.60.3 Stížnosti, podněty, oznámení - konkrétní případy V 5 

 16.63.1 Zápis o průběhu a výsledku hlasování referenda A 10 

 16.63.2 Ostatní dokumentace V 5 
4)

 

16.63.3 Použité hlasovací lístky a úřední obálky S 5 

 16.63.4.1 Návrh na konání místního referenda, podpisové listiny, usnesení o vyhlášení       
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  referenda, zápisy okrskových a místních komisí, vyhlášení výsledků hlasování A 10 

 16.63.4.2 Ostatní dokumentace ke konání místního referenda V 5 
5)

 

16.66 Pokutování ve správě S 5 

 16.67.1 Přestupky - rozbory, hodnocení A 5 

 16.67.2 Evidence přestupků A 5 

 16.67.3 Přestupky - konkrétní případy V 5 

 16.67.4 Přestupky - správní delikty právnických osob V 5 

 16.67.5 Přestupky - správní delikty podle zákona o obcích V 5 

 16.70.10 Spisový lístek (mimo dokument a spis) S 1 

 16.77 Volby do zastupitelských sborů – všeobecně V 5 

 16.77.1 Kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci,      

   prohlášení kandidáta vč.podkladů ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice,     

   dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí o registraci     

   kandidátní listiny, rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci, rozhodnutí soudu ve     
7)

 

  věci registrace přihlášky k registraci A 10 

 16.77.2 Zápisy o výsledku hlasování, hlášení výsledků voleb v obci A 10 

 16.77.3 Organizačně technické zabezpečení voleb S 5 

 16.77.4 Ostatní volební dokumentace V 5 

 16.77.5 Seznamy voličů S 5 
7)

 

16.77.6 Použité hlasovací lístky a volební obálky S   
8)

 

16.84.1 Poskytování informací S 5 

 16.84.2 Poskytování informací - vyhodnocení A 5 

 16.84.3 Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel S 10 

 16.86.2 Sdělení oprávněným organizacím A 5 

 16.101.2.4 Zápisy z jednání odboru - závažné A 5 

 16.101.2.5 Zápisy z jednání odboru - ostatní S 5 

 

16.605.1.1 

Hlášení evidence obyvatel (zbavení nebo omezení způsobilosti k práv.úkonům, zákaz 

pobytu V 5 

 16.605.1.2 Ostatní hlášení (narození,manželství,úmrtí,rozvody,stěhování aj.) S 1 

 16.605.2 Národnostní menšiny V 5 

 16.605.3 Uprchlíci V 5 

 16.605.4 Rozhodování o zrušení trvalého pobytu V 5 

 16.605.5 Přihlašovací lístek k trvalému pobytu S 75 

 16.605.6 Evidence vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu S 1 

 16.606.3 Státní občanství - stanoviska a vyjádření V 10 

 16.606.4 Žádosti o osvědčení státního občanství ČR (kopie) S 1 

 16.606.5 Identifikace dle zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti S 10 

 16.607.1.1 Knihy narození A 100 
6)

 

16.607.1.2 Knihy manželství A 75 
6)

 

16.607.1.3 Knihy úmrtí A 75 

 16.607.1.4 Opisy matričních dokladů, výpisy z matrik S 3 

 16.607.1.5 Oznámení pro zápisy do zvláštních matrik S 3 

 16.607.1.6 Potvrzení z matriční knihy nebo sbírky listin S 3 

 16.607.2 Matriční doklady do ciziny S 3 

 16.607.3 Osvědčování způsobilosti k uzavření manželství S 3 

 16.607.4 Rozhodování v matričních věcech V 5 

 16.607.5 Dozor a kontrola vedení matrik V 5 

 16.607.6 Záležitosti matrikářů a matriční obvody V 5 

 16.608 Změna jména a příjmení A 20 

 16.609 Ověřování opisů listin a podpisů na listinách (ověř. kniha) S 10 

 16.611 Různé hospodářsko-finanční záležitosti S 5 
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16.617.3.2 Razítka V 5 

 16.622.1 Cestovní doklady - všeobecná agenda V 5 

 16.622.2 Rozhodování v oblasti cestovních dokladů V 10 

 16.622.3 Žádost o vydání cestovního dokladu S 15 

 16.622.4 Změny údajů v cestovních dokladech S 15 

 16.622.5 Vstupní protokol, výstupní protokol (pasy) S 5 

 16.622.6 Zpráva vstupní dávky (pasy) S 5 

 16.623.1.1 Rozhodování v oblasti občanských průkazů S 10 

 16.623.1.2 Žádost o vydání občanského průkazu S 20 

 16.623.1.3 Ohlášení ztráty, odcizení, poškození  zničení občanského průkazu S 20 

 16.623.1.4 Evidence odcizených a ztracených občanských průkazů S 20 

 16.623.1.5 Evidence vydaných potvrzení o občanském průkazu S 5 

 16.623.1.6 Protokol o ukončení platnosti občanských průkazů S 20 

 16.623.1.7 Vstupní protokol, výstupní protokol  S 5 

 16.623.1.8 Zpráva vstupní dávky  S 5 

 16.623.1.9 Potvrzení o změně trvalého bydliště, o změně stavu sňatkem,změně příjmení a o OP S 1 

 16.624 Evidence dokumentů zveřejněných na úřední desce S 1 

 16.625.4 Evidence provedených konverzí S 10 

 16.710.1 Dokumenty - na vědomí S 1 

 16.710.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S 1 

 

     18.52.1 Součinnost se správními úřady V 5 

 18.52.2 Součinnost s jinými subjekty V 5 

 18.53.2 Interní akty řízení a další řídící předpisy A 5 

 18.54.1 Řízení, kontrola a metodická činnost u obecních úřadů A 5 

 18.54.2 Řízení, kontrola a metod.činnost u přísp.organ.,jichž je obec zřizov.a org.slož.obce A 5 

 

18.54.3 

Řízení, kontrola a metodická činnost s ústředními správními úřady pro činnost 

obecního úřadu V 5 

 18.54.3.1 Metodické materiály - vlastní A 5 

 18.54.3.2 Metodické materiály - ostatní S 5 

 18.56.1 Smlouvy všeobecně V 10 

 18.56.2 Smlouvy hospodářské V 10 

 18.56.3 Smlouvy nájemní, o dílo S 10 

 18.56.4 Smlouvy majetkoprávní a veřejnoprávní A 10 

 18.56.5 Smlouvy kolektivní A 10 

 18.56.6 Smlouvy ostatní (o výpůjčce, dohody o placení neiv.přísp.) V 10 

 18.56.7 Smlouvy darovací A 10 

 18.56.8 Smlouvy o poskytnutí dotací A 10 

 18.60.3 Stížnosti, podněty, oznámení - konkrétní případy V 5 

 18.70.10 Spisový lístek (mimo dokument a spis) S 1 

 18.84.1 Poskytování informací S 5 

 18.84.2 Poskytování informací - vyhodnocení A 5 

 18.101.2.4 Zápisy z jednání odboru - závažné A 5 

 18.101.2.5 Zápisy z jednání odboru - ostatní S 5 

 18.105.1 Řízení podle správního řádu soudního A 10 

 18.105.2 Řízení podle občanského soudního řádu (správní žaloby) A 10 

 18.105.3 Právní zastupování ve finančních záležitostech V 5 

 18.118.6 Náhrada škody S 5 

 18.150.1 Korespondence se soudy S 10 

 18.150.2 Návrh na zahájení řízení v prvním stupni S 10 

 18.150.3 Návrh soudu před nařízením výkonu rozhodnutí S 10 

 18.150.4 Návrh ve věci výkonu rozhodnutí S 10 

 18.604.3 Slučování a rozdělování obcí A 10 
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18.611 Různé hospodářsko-finanční záležitosti S 5 

 18.617.3.2 Razítka V 5 

 18.625.4 Evidence provedených konverzí S 10 

 18.710.1 Dokumenty - na vědomí S 1 

 18.710.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S 1 

 

     19.51.4 Dokumenty vedoucího odboru V 10 

 19.52.1 Součinnost se správními úřady V 5 

 19.52.2 Součinnost s jinými subjekty V 5 

 19.53.2 Interní akty řízení  a další řídící předpisy A 5 

 19.54.1 Řízení, kontrola a metodická činnost u obecních úřadů A 5 

 19.54.2 Řízení, kontrola a metod.činnost u přísp.organ.,jichž je obec zřizov.a org.slož.obce A 5 

 

19.54.3 

Řízení, kontrola a metodická činnost s ústředními správními úřady pro činnost 

obecního úřadu V 5 

 19.54.3.1 Metodické materiály - vlastní A 5 

 19.54.3.2 Metodické materiály - ostatní S 5 

 19.56.1 Smlouvy všeobecně V 10 

 19.56.2 Smlouvy hospodářské V 10 

 19.56.3 Smlouvy nájemní, o dílo S 10 

 19.56.4 Smlouvy majetkoprávní a veřejnoprávní A 10 

 19.56.5 Smlouvy kolektivní A 10 

 19.56.6 Smlouvy ostatní (o výpůjčce, dohody o placení neiv.přísp.) V 10 

 19.56.7 Smlouvy darovací A 10 

 19.56.8 Smlouvy o poskytnutí dotací A 10 

 19.57.2 Statistika - roční výkazy A 5 

 19.57.3 Statistika - výkazy s kratší než roční periodicitou S 5 

 19.57.6 Statistika - podkladový materiál k výkazům S 5 

 19.60.1 Stížnosti, podněty, oznámení - všeobecně V 5 

 19.60.2 Stížnosti, podněty, oznámení - evidence, rozbory A 5 

 19.60.3 Stížnosti, podněty, oznámení - konkrétní případy V 5 

 19.70.10 Spisový lístek (mimo dokument a spis) S 1 

 19.72.10 Výběrová řízení V 10 

 19.75 Náhrady cestovních, stěhovacích a jiných výdajů S 5 

 19.77.3 Organizačně technické zabezpečení voleb S 5 

 19.77.4 Ostatní volební materiály S 5 

 19.83 Obecně prospěšné práce V 5 

 19.84.1 Poskytování informací S 5 

 19.84.2 Poskytování informací - vyhodnocení A 5 

 19.88.1. Dotace, grantová podpora V 10 

 19.91.1 Veřejné zakázky V 10 

 19.91.2 Veřejné zakázky s dotací V 10 

 19.101.2.4 Zápisy z jednání odboru - závažné A 5 

 19.101.2.5 Zápisy z jednání odboru - ostatní S 5 

 19.105.1 Řízení podle správního řádu soudního A 10 

 19.105.2 Řízení podle občanského soudního řádu (správní žaloby) A 10 

 19.105.3 Právní zastupování ve finančních záležitostech V 5 

 19.117.1 Kvalifikace a vzdělávání pracovníků V 10 

 19.117.2 Hmotné zabezpečení S 5 

 19.117.3 Ověřování odborné způsobilosti S 5 

 19.118 Pracovní poměr – všeobecně V 5 

 19.118.1.1 Osobní spisy vedoucích zaměstnanců A 10 

 19.118.1.2 Osobní spisy ostatních zaměstnanců S 50 

 19.118.2 Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas) S 5 

 



Stránka 71 z 91 

 

19.118.3 Snížení pracovního úvazku S 5 

 19.118.4 Evidenční listy S 5 

 19.118.5 Vedlejší činnost, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti S 5 

 19.118.6 Náhrada škody S 5 

 19.118.7 Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků S 10 

 19.118.8 Zdravotní pojištění S 10 

 19.118.9 Způsobilost zaměstnanců k výkonu činnosti - pověřování,akreditace, zmocnění apod. S 5 

 19.118.10 Postihy podle zákoníku práce S 5 

 19.118.11 Výběrová řízení na obsazení pracovních míst S 5 

 19.118.12 Žádosti o zaměstnání S 5 

 19.119 Záležitosti pracovně právní všeobecně S 5 

 19.119.1 Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu S 5 

 19.119.2 Zaměstnanci obce zařazení do organizačních složek obce S 5 

 19.119.5 Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců aj.) A 5 

 19.120 Záležitosti členů měst.zastupit.,členů komisí a výborů S 5 

 19.120.1 Vztahy vyplývající z výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva S 5 

 19.120.2 Záležitosti důchodového zabezpečení S 5 

 19.120.3 Odměny včetně odvodů z odměn S 5 

 19.120.4 Náhrady (kromě cestovních a stěhovacích výdajů) S 5 
10)

 

19.120.5 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů S 5 

 19.121 Příjmy z pracovního poměru všeobecně S 5 

 19.121.1 Platový řád V 5 

 19.121.2 Katalog funkcí a mzdových tarifů S 5 

 19.121.4 Odměňování S 5 

 19.121.5 Náhrady za dovolenou S 5 

 19.121.6 Věcná plnění S 5 

 19.121.8 Mzdové listy S 50 

 19.121.9 Daň z příjmu S 10 

 19.121.10 Sociální pojištění S 10 

 19.121.11 Výplatní lístky S 5 

 19.121.12 Půjčky zaměstnancům S 5 

 19.122 Péče o pracovníky všeobecně V 5 

 19.122.2 Pracovní podmínky žen S 5 

 19.122.3 Pracovní podmínky mladistvých S 5 

 19.122.4 Osoby se změněnou pracovní schopností S 5 

 19.122.5 Závodní stravování S 5 

 19.150 Vymáhání pohledávek  S 15 

 19.150.1 Korespondence se soudy S 10 

 19.150.2 Návrh na zahájení řízení v prvním stupni S 10 

 19.150.3 Návrh  soudu před nařízením výkonu rozhodnutí S 10 

 19.150.4 Návrh ve věci výkonu rozhodnutí S 10 

 19.604.3 Slučování a rozdělování obcí A 10 

 19.611 Různé hospodářsko-finanční záležitosti S 5 

 19.617.3.2 Razítka V 5 

 19.625.4 Evidence provedených konverzí S 10 

 19.710.1 Dokumenty - na vědomí S 1 

 19.710.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S 1 

  

20.51.4 Dokumenty vedoucího odboru V 10 

 20.54.1 Řízení, kontrola a metodická činnost u obecních úřadů V 5 

 20.54.3.1 Metodické materiály - vlastní A 5 

 20.54.3.2 Metodické materiály - ostatní S 5 
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20.56.1 Smlouvy všeobecně V 10 

 20.56.2 Smlouvy hospodářské V 10 

 20.56.3 Smlouvy nájemní, o dílo S 10 

 20.56.4 Smlouvy majetkoprávní a veřejnoprávní A 10 

 20.56.5 Smlouvy kolektivní A 10 

 20.56.6 Smlouvy ostatní (o výpůjčce, o placení neinvest.příspěvku) V 10 

 20.56.7 Smlouvy darovací A 10 

 20.56.8 Smlouvy o poskytnutí dotací A 10 

 20.56.8.1 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci V 5 

 20.57.3 Statistika - výkazy s kratší než roční periodicitou S 5 
2)

 

20.57.6 Statistika - podkladový materiál k výkazům S 5 

 20.60.1 Stížnosti, oznámení, podněty - všeobecně V 5 

 20.60.2 Stížnosti, oznámení, podněty - evidence, rozbory A 5 

 20.60.3 Stížnosti, oznámení, podněty - konkrétní případy V 5 

 20.70.9 Spisová služba - pomocná evidence V 5 

 20.70.10 Spisový lístek (mimo spis) S 1 

 20.72.2 Inventarizace majetku S 10 

 20.72.10 Výběrové řízení o zadávání veřejných zakázek V 10 

 20.101.2.4 Zápisy z jednání odboru - závažné A 5 

 20.101.2.5 Zápisy z jednání odboru - ostatní S 5 

 20.401 Záležitosti kultury – všeobecně V 5 

 20.401.1 Péče o občanské záležitosti S 5 

 20.401.2 Slavnosti, vzpomínkové akce, koncerty, výchovné, kulturní a jiné veřejné produkce V 5 

 20.401.3 Vzdělávací kursy a jiné kulturně výchovné akce V 5 

 20.401.4 Granty v oblasti kultury V 5 

 20.401.5 Osobní spisy ředitelů kultur. zařízení A 10 

 20.401.6 Výběrová řízení na obsazení ředitelů zařízení S 5 

 20.402 Organizační záležitosti kulturních zařízení V 5 

 20.403.1 Divadla V 5 

 20.403.2 Knihovny V 5 

 20.403.3 Muzea a galerie V 5 

 20.403.4 Ostatní kulturní instituce a zařízení V 5 

 20.405 Autorský zákon (odvolací řízení) V 5 

 20.408 Tisk, rozhlas, televize a film V 5 

 20.409 Neprofesionální umělecké aktivity V 5 
6)

 

20.410 Kroniky A 10 

 20.410.1 Neperiodické publikace A 10 

 20.451.1 Školy a školská zařízení zřízená obcí V 5 

 20.451.3 Zúčtování ve státním rozpočtem V 5 

 20.451.5 Osobní spisy ředitelů škol a zařízení A 10 

 20.451.6 Konkursní řízení na obsazení ředitelů škol a zařízení zřizovaných obcí V 5 

 20.451.7 Zřizovací listiny škol a školských zařízení V 5 

 20.451.8 Podpora výchovy a vzdělávání V 5 

 20.453.1 Školský rejstřík - žádosti o zápis, změnu zápisu a výmaz, rozhodnutí V 5 

 20.453.2 Vyjádření k udělení výjimek z počtu škol, dětí a žáků ve škole S 5 

 20.453.3 Výkazy škol a školských zařízení V 5 

 20.453.4 Výroční zprávy škol, jejichž zřizovatelem je obec A 5 

 20.455 Pasportizace škol A 10 

 20.456.1 Česká školní inspekce - inspekční zprávy a protokoly o činnosti škol a zařízení S 10 

 20.456.2 Opatření přijatá na základě výsledků kontroly ČŠI u škol a školských zařízení S 10 

 20.457.1 Rozvoj sportu a aktivit dětí a mládeže S 10 

 20.457.2 Provozování zařízení sloužících dětem a mládeži S 10 
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20.457.3. Sportovní aktivity - všeobecně V 5 

 20.611 Různé hospodářsko-finanční záležitosti S 5 

 20.617.3.2 Razítka V 5 

 20.625.4 Evidence provedených konverzí S 10 

 20.710.1 Dokumenty - na vědomí S 1 

 20.710.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S 1 

 

     21.51.4 Dokumenty vedoucího odboru V 10 

 21.54.1 Řízení, kontrola a metodická činnost u obecních úřadů V 5 

 21.54.3.1 Metodické materiály - vlastní A 5 

 21.54.3.2 Metodické materiály - ostatní S 5 

 21.56.1 Smlouvy všeobecně V 10 

 21.56.2 Smlouvy hospodářské V 10 

 21.56.3 Smlouvy nájemní, o dílo S 10 

 21.56.4 Smlouvy majetkoprávní a veřejnoprávní A 10 

 21.56.5 Smlouvy kolektivní A 10 

 21.56.6 Smlouvy ostatní (o výpůjčce, dohody o placení neiv.přísp.) V 10 

 21.56.7 Smlouvy darovací A 10 

 21.56.8 Smlouvy o poskytnutí dotací A 10 

 21.56.8.1 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci V 5 

 21.57.2 Statistika - roční výkazy A 5 

 21.57.3 Statistika - výkazy s kratší než roční periodicitou S 5 
2)

 

21.57.6 Statistika - podkladový materiál k výkazům S 5 

 21.60.1 Stížnosti, podněty, oznámení - všeobecně V 5 

 21.60.2 Stížnosti, podněty, oznámení - evidence, rozbory A 5 

 21.60.3 Stížnosti, podněty, oznámení - konkrétní případy V 5 

 21.70.2 Podací deník (jednací protokol) A 5 

 21.70.10 Spisový lístek (mimo dokument a spis) S 1 

 21.101.2.4 Zápisy z jednání odboru - závažné A 5 

 21.101.2.5 Zápisy z jednání odboru - ostatní S 5 

 21.552.1 Výkon opatrovnictví S 5 

 21.552.2 Sociální služby pro zdravotně postižené a seniory S 5 

 21.552.3 Mimořádné výhody pro občany zdravotně postižené S 5 

 21.552.4 Pečovatelská služba, kluby důchodců S 10 

 21.552.5 Ustanovení zvláštního příjemce důchodu S 5 

 21.553.1 Řízení, kontrola a rozvoj na úseku sociálních služeb V 10 

 21.553.2.1 Zařízení sociálních služeb - zřizování A 5 

 21.553.2.2 Zařízení sociálních služeb - školení zaměstnanců S 5 

 21.553.2.3 Zařízení sociálních služeb - organizační a provozní záležitosti, metodika S 5 

 21.553.2.4 Přijímání osob do zařízení sociálních služeb S 5 

 21.553.4 Provozní záležitosti S 5 

 21.553.3 Odvolání proti rozhodnutí na úseku sociálních služeb S 10 

 21.555.1 Sociální péče o rodinu V 10 

 21.555.1.1 Sociální služby pro rodiny a nezaměstnané S 5 

 21.555.2.1 Dokumenty postoupené, dokumentace u dětí, které dosáhly zletilosti S 3 

 21.555.2.2 Odvolání proti rozhodnutí na úseku sociálních služeb V 10 

 21.555.2.3 Dokumentace se spisovými značkami Om, Nom, Pon V 15 
11)

 

21.555.3 Pěstounská péče S 15 

 21.555.8 Příspěvek na výživu dítěte S 5 
 21.555.9 Komise sociálně právní ochrany dětí V 5 

 21.555.10 Stanovení úhrad za stravu a péči pro  děti ve zvláštních zařízeních S 5 

 21.556.1 Péče o společensky nepřizpůsobené občany - peněžité a věcné dávky S 15 
10)
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21.556.2 Péče o společensky nepřizpůsobené občany - pomocná evidence S 5 

 21.556.3 Opatrovnictví osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům S 5 

 21.557 Záležitosti národnostních menšin V 5 

 21.560 Komise prevence kriminality V 5 

 21.560.1 Poskytování dotací V 5 

 21.560.2 Komise sociální a zdravotní V 5 

 21.561.1 Korespondence mezi odbory S 5 

 21.561.2 Korespondence ostatní V 5 

 21.562.1 Porady oddělení a jiné V 5 

 21.581.3.1 Spolupráce s ostatními orgány a organizacemi S 5 

 21.611 Různé hospodářsko-finanční záležitosti S 5 

 21.617.3.2 Razítka V 5 

 21.625.4 Evidence provedených konverzí S 10 

 21.710.1 Dokumenty - na vědomí S 1 

 21.710.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S 1 

 

     30.51.4 Dokumenty vedoucího odboru V 10 

 30.53.3 Zvýšení efektivnosti výkonu veřejné správy V 10 

 30.54.1 Řízení, kontrola a metodická činnost u obecních úřadů V 5 

 30.54.3.1 Metodické materiály - vlastní A 5 

 30.54.3.2 Metodické materiály - ostatní S 5 

 30.54.5 Zvýšení efektivnosti výkonu veřejné správy a služeb V 10 

 30.56.1 Smlouvy všeobecně V 10 

 30.56.2 Smlouvy hospodářské V 10 

 30.56.3 Smlouvy nájemní, o dílo S 10 

 30.56.4 Smlouvy majetkoprávní a veřejnoprávní A 10 

 30.56.5 Smlouvy kolektivní A 10 

 30.56.6 Smlouvy ostatní (o výpůjčce, dohody o placení neiv.přísp.) V 10 

 30.56.7 Smlouvy darovací A 10 

 30.56.8 Smlouvy o poskytnutí dotací A 10 

 30.70.10 Spisový lístek (mimo dokument a spis) S 1 

 30.101.2.4 Zápisy z jednání odboru - závažné A 5 

 30.101.2.5 Zápisy z jednání odboru - ostatní S 5 

 30.253.1 Živnostenský úřad - ostatní dokumenty S 5 

 30.253.1.1 Metodické a organizační pokyny a stanoviska V 10 

 30.253.1.3 Organizační záležitosti V 10 

 30.253.2 Živnostenská oprávnění včetně sankcí a kontrolní činnosti V 10 

 30.253.3.1 Živnostenský rejstřík A 10 
 30.253.3.2 Živnostenský rejstřík - výpis, opis, potvrzení V 10 
 30.253.3.3 Statistiky, rozbory V 10 

 30.253.6 Vymáhání pohledávek V 5 

 30.253.5.4 Ostatní dokumenty S 10 

 30.302 Tržní agenda S 5 

 30.302.1 Zemědělský podnikatel V 10 

 30.611 Různé hospodářsko - finanční záležitosti S 5 

 30.617.3.2 Razítka V 5 

 30.624 Evidence dokumentů zveřejněných na úřední desce S 1 

 30.625.4 Evidence provedených konverzí S 10 

 30.710.1 Dokumenty - na vědomí S 1 

 30.710.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S 1 

 

     40.51.4 Dokumenty vedoucího odboru V 10 

 40.54.1 Řízení, kontrola a metodická činnost u obecních úřadů V 5 
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40.54.3.1 Metodické materiály - vlastní A 5 

 40.54.3.2 Metodické materiály - ostatní S 5 

 40.56.1 Smlouvy všeobecně V 10 

 40.56.2 Smlouvy hospodářské V 10 

 40.56.3 Smlouvy nájemní, o dílo S 10 

 40.56.4 Smlouvy majetkoprávní a veřejnoprávní A 10 

 40.56.5 Smlouvy kolektivní A 10 

 40.56.6 Smlouvy ostatní (o výpůjčce, dohody o placení neiv. přísp.) V 10 

 40.56.7 Smlouvy darovací A 10 

 40.56.8 Smlouvy o poskytnutí dotací A 10 

 40.56.8.1 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci V 5 

 40.60.1 Stížnosti, podněty, oznámení - všeobecně V 5 

 40.60.2 Stížnosti, podněty, oznámení - evidence, rozbory A 5 

 40.60.3 Stížnosti, podněty, oznámení - konkrétní případy V 5 

 40.70.10 Spisový lístek (mimo dokument a spis) S 1 

 40.72.11.1 Korespondence mezi odbory S 5 

 40.101.2.4 Zápisy z jednání odboru - závažné A 5 

 40.101.2.5 Zápisy z jednání odboru - ostatní S 5 

 40.201 Půdní fond – všeobecně V 5 

 40.201.1 Vynětí ze zemědělského půdního fondu A 15 

 40.201.1.1 Rozhodnutí o odvodech za vynětí půdy ze zem.půd.fondu A 15 

 40.201.1.2 Dočasné odnětí ze zemědělského půdního fondu A 30 

 40.201.2 Ochrana využití zemědělského půdního fondu V 5 

 40.201.3 Změny kultur a využití půdního fondu V 10 

 40.201.4 Převod a nájmy zemědělských a lesnických pozemků A 5 

 40.201.5 Použití zeměděl. půdy k nezem. účelům na dobu 1 roku S 5 

 40.201.7 Návrhy dobývacích prostorů A 10 

 40.201.8 Návrhy tras nadzemních a podzemních vedení V 5 

 40.201.9 Ohlášení výsadby rychle rostoucích dřevin A 30 

 40.202 Pozemkové úpravy, stanoviska k územně plán.dokumentaci V 5 

 40.203 Zemědělská výroba všeobecně V 5 

 40.203.1 Užívání půdy a jiného zemědělského majetku, podnikání v zemědělství V 5 

 40.203.1.1 Evidence soukromě hospodařícího rolníka - fyzické osoby V 10 

 40.203.1.2 Evidence zemědělského podnikatele - fyzické osoby, právnické osoby, zahraniční os. V 10 

 40.203.2 Ochrana proti škůdcům, chorobám a plevelům S 5 

 40.203.3 Vinařství V 5 

 40.203.4 Zrušení chmelnic S 5 

 40.203.5 Veterinární opatření V 5 

 40.203.6 Plemenitba S 5 

 40.203.7 Včelařství V 5 

 40.203.8 Chov zvířat V 5 

 40.204 Zemědělské práce (zajištění) S 5 

 40.205 Zemědělské organizace a podniky V 5 

 40.206 Myslivost - rozhodnutí V 5 

 40.206.1 Uznání honiteb A 5 

 40.206.2 Nájemní smlouvy V 5 

 40.206.3 Myslivecké plánování a statistika V 5 

 40.206.4 Oblasti pro chov zvěře V 5 
10)

 

40.206.5 Lovecké lístky (evidence) S 
5
 

 40.206.6 Náhrada škod V 5 

 40.206.7 Myslivecký hospodář, myslivecká stráž V 5 

 40.206.8 Evidence honebních společenstev A 10 
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40.206.9 Nehonební pozemky V 5 

 40.206.10 Chov zvěře v zajetí, lovečtí dravci V 10 

 40.206.11 Myslivost - stanoviska S 5 

 40.207.1 Rybářské revíry A 5 

 40.207.2 Rybníky rybníkářsky neobhospodařované A 5 

 40.207.3 Plánování a rybářské hospodaření A 5 

 40.207.4 Rybářský hospodář a rybářská stráž V 5 
10)

 

40.207.5 Evidence rybářských lístků S 5 

 40.207.6 Náhrady škod V 5 
10)

 

40.208 Posuzování vlivů na životní prostředí  V 10 

 40.208.1 Informace k projektovým dokumentacím S 5 

 40.280.2 Sdělení a žádosti mimo spis S 5 

 40.221 Lesní hospodářství - rozhodnutí V 5 

 40.221.1.1 Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkce lesa A 5 

 40.221.1.2 Rozhodnutí v pochybnostech A 5 

 40.221.1.3 Souhlasy k návrhům územně plánovací dokumentace a k vydání územního rozhodnutí A 5 

 40.221.1.4 Dělení lesních pozemků A 5 

 40.221.1.5 Odnětí pozemků k plnění funkcí lesa A 5 

 40.221.1.6 Omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa A 10 

 40.221.1.7 Změny lesních kultur A 10 

 40.221.1.8 Lesní hospodářství - stanoviska S 5 

 40.221.1.9 Evidence reprodukčního materiálu lesních dřevin V 5 

 40.221.2.1 Dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesů V 5 

 40.221.2.2 Výjimka ze zákazu některých činností v lese V 5 

 40.221.2.3 Stanovení podmínek sportovní akce V 5 

 40.221.2.4 Opatření k zabezpečení osob a majetku V 10 

 40.221.3.1 Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov V 5 

 40.221.4.1 Uznání výběrových stromů a lesních porostů pro sběr semen A 10 

 40.221.4.2 Uložení opatření v případě mimořádných okolností V 5 

 40.221.4.3 Výjimka z velikosti či šíře holé seče V 5 

 40.221.4.4 Povolení delších lhůt pro zalesnění a zajištění kultur V 10 

 40.221.4.5 Nesouhlas s těžbou v lesích bez převzaté lesní hospodářské osnovy V 5 

 40.221.4.6 Výjimka ze zákazu mýtní těžby v porostech do osmdesáti let věku V 10 

 40.221.4.7 Podmínky a výše náhrady lesní dopravy po cizích pozemcích V 5 

 40.221.4.8 Pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře A 10 

 40.221.4.9 Udělení nebo odnětí licencí pro výkon funkce lesního hospodáře A 10 

 40.221.7 Souhlas s těžbou uznaných stromů nebo porostů V 5 

 40.221.5.1 Opatření k odvrácení hrozícího nebezpečí V 5 

 40.221.5.2 Opatření proti rozšíření škůdců V 5 

 40.221.5.3 Ustanovení a zrušení lesní stráže A 10 

 40.221.6.1 Opatření k odstranění zjištěních nedostatků V 10 

 40.230 Vodohospodářské plánování A 5 

 40.231.1 Realizace zákona o vodách a souvisejících předpisů V 5 

 40.231.2 Vodoprávní povol. souhlasy a vyjádření, evid. vydaných rozh. A 5 

 40.231.4 Opravné prostředky proti rozhodnutí S 5 

 40.231.5.1 Vodní toky, čistota toků a odpad.vod, vypouštění nebezp. V 20 

 40.231.5.2 Rybníky, nádrže, vodní rekreace (vyjádření, rozhodnutí o povol.kolaudace, revize) V 20 

 40.231.6 Vodní stráž V 5 

 40.231.7 Vodohospodářský dozor A 10 
10)

 

40.231.8 Vodoprávní evidence (včetně vodních toků) A 50 

 40.231.9.1 Povodňový plán obce A 5 

 40.231.10 Hraniční vody A 20 
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40.231.11 Důlní vody V 10 

 40.231.12 Revitalizace vodních toků A 20 

 40.233.1 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací A 10 

 40.233.2 Územně plánovací dokumentace vodovodů a kanalizací A 10 

 40.233.3.1 Evidence vodovodů a kanalizací - majetková A 10 

 40.233.3.2 Evid.vodovodů a kanalizací - provozní (záznamy o zdrojích povrchových a      

   podzemních vod, výkresová dokumentace, nákladové listy, cenové kalkulace, plán     

   kontrol jakosti vod, plán kontrol míry znečištění odpadních vod, provozní deník a     

   provozní řády) V 10 

 40.233.4.1 Ochranná pásma vodovod.řadů a kanaliz.stok A 10 

 40.233.4.2 Výjimky z ochranných pásem A 10 

 40.233.5 Vodné a stočné S 5 

 40.233.6 Čistírny odpadních vod a kanalizace V 20 

 40.233.7 Technický audit vodovodů a kanalizací A 5 

 40.245 Ochrana ovzduší – všeobecně V 5 

 40.245.1 Rozhodnutí podle právních předpisů na ochranu ovzduší A 5 

 40.245.2 Snižování emisí, stanovení emisních limitů S 5 

 40.245.3 Poplatky za znečištění ovzduší S 5 

 40.245.4 Regulační opatření při inverzních stavech ovzduší S 5 

 40.245.5 Evidence stacionárních zdrojů V 5 

 40.245.6 Dozor nad ochranou ovzduší S 5 

 40.246 Ochrana přírody - stanoviska V 5 

 40.246.1 Realizace vyhlášky o chráněných částech území A 5 

 40.246.2 Rozhodnutí o výjimkách z chráněných částí přírody A 5 

 40.246.3 Chráněné části přírody V 5 

 40.246.4 Ochrana krajinného rázu, zásahy do význ. krajin.prvků A 5 

 40.246.5 Rozhodnutí podle právních předpisů na ochranu přírody A 5 

 40.246.6 Vyjádření ke stavbám pro územní řízení V 5 

 40.246.7 Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) A 5 

 40.246.8 Mezin. konvence o ochraně živočichů a rostlin (CITES) V 5 

 40.246.9 Geograficky nepůvodní druhy V 5 

 40.246.10 Kácení dřevin rostoucích mimo les V 5 

 40.246.11 Stráž ochrany přírody V 5 

 40.246.12 Rozhodnutí o přestupcích podle zákona o ochraně přírody a krajiny V 5 

 40.246.13 Rozhodnutí o rychlerostoucích dřevinách A 30 

 40.249 Odpadové hospodářství - hlášení o produkci, kontroly V 5 

 40.249.1 Rozhodnutí dle práv.předpisů upravujících odpadové hosp. A 5 

 40.249.4 Evidence skládek odpadu A 5 

 40.249.6 Dozor na obecní skládce odpadu S 5 

 40.249.8 Evidence hlášení S 5 

 40.249.9 Nakládání s odpady - stanoviska, vyjádření S 5 

 40.250.1 Obnova území (rekultivace, revitalizace, regenerace, sanace) A 10 

 40.250.2 Dobývání výhradního ložiska A 10 

 40.250.4 Povol.staveb a zaříz.v chráněných ložiskových územích A 10 

 40.250.5 Změna a rušení dobývacího prostoru A 5 

 40.250.7 Skládky odpadních hmot V 5 

 40.250.8 Omezení vlastnických práv k nemovitosti při provádění geologických prací S 5 

 40.250.9 Náhrady škod způsobených geologickými pracemi S 5 

 40.250.3.1 Souhlas s důlní činností A 10 

 40.250.3.2 Náhrada škod způsobených důlní činností V 5 

 40.611 Různé hospodářsko-finanční záležitosti S 5 

 40.617.3.2 Razítka V 5 

 40.624 Evidence dokumentů zveřejněných na úřední desce S 1 
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40.625.4 Evidence provedených konverzí S 10 

 40.710.1 Dokumenty - na vědomí S 1 

 40.710.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S 1 

 

     41.51.4 Dokumenty vedoucího odboru V 10 

 41.54.1 Řízení, kontrola a metodická činnost u obecních úřadů V 5 

 41.54.3.1 Metodické materiály - vlastní A 5 

 41.54.3.2 Metodické materiály - ostatní S 5 

 41.56.1 Smlouvy všeobecně V 10 

 41.56.2 Smlouvy hospodářské V 10 

 41.56.3 Smlouvy nájemní, o dílo S 10 

 41.56.4 Smlouvy majetkoprávní a veřejnoprávní A 10 

 41.56.5 Smlouvy kolektivní A 10 

 41.56.6 Smlouvy ostatní (o výpůjčce, dohody o placení neiv.přísp.) V 10 

 41.56.7 Smlouvy darovací A 10 

 41.56.8 Smlouvy o poskytnutí dotací A 10 

 41.60.1 Stížnosti, podněty, oznámení - všeobecně V 5 

 41.60.2 Stížnosti, podněty, oznámení -evidence, rozbory A 5 

 41.70.10 Spisový lístek (mimo dokument a spis) S 1 

 41.101.2.4 Zápisy z jednání odboru - závažné A 5 

 41.101.2.5 Zápisy z jednání odboru - ostatní S 5 

 41.276.1.1 Koordinace dopravy, zabezpečení dopravní obslužnosti - IDOS A 10 

 41.276.1.2 Dopravní průzkumy A 10 

 41.276.2 Jízdní řády S 5 

 41.276.3 Mechanizace nakládky a vykládky S 5 

 41.276.4 Provozní obj., pom.objekty (čekárny, zastávky,stanoviště) V 5 

 41.276.5 Státní odb.dozor na dodržov.podm.provozu voz.na poz.kom. S 5 

 41.276.6 Rozvoj motorismu S 5 

 41.276.7.1 Registrace provoz.autoškol,odvolání k registraci provoz.autoškol,změny a odnění V 10 

 41.276.7.2 Státní dozor ve věcech upravených zákonem V 5 

 41.276.7.3 Odborná způsobilost učitelů autoškol V 10 

 41.276.7.4 Kontrola zkušebních komisařů S 10 

 41.276.7.5 Odvolání proti rozhodnutí ve věci odborné způsobilosti k řízení motor.vozidel S 10 

 41.276.7.6 Schvalování výcvik.vozidla pro použití k výcviku v autoškole a změny v jeho užívání S 5 

 41.276.7.7 Zařazení žadatelů o řidičské oprávnění k závěrečným zkouškám S 5 

 41.276.7.8 Osvědčení profesní způsobilosti řidiče S 5 

 41.276.7.9 Protokoly o zkouškách žadatelů o řidičská oprávnění S 20 

 41.276.9 Eurolicence S 5 

 41.276.10 Bezpečnost silničního provozu V 5 

 41.277 Silniční doprava – všeobecně S 5 

 41.277.1.1 Nákladní přeprava - stanovisko k vydání a odebrání koncese S 10 

 41.277.1.2 Nákladní přeprava - povolení pro dopravní činnost, která není živností S 5 

 41.277.2.1 Přeprava osob - stanovisko k vydání koncese S 10 

 41.277.2.2 Licence k provozování pravidelné autobusové dopravy V 5 

 41.277.2.3 Povolení k přepravě osob, která není živností S 5 

 41.277.2.4 Osvědčení o zkouškách odborné způsobilosti k dopravě osob S 5 

 41.277.2.5 Smlouvy o závazku veřejné služby S 5 

 41.277.2.6. Finanční způsobilost k provozování dopravy osob S 5 

 41.277.2.7 Sdělení o vozidlech k vykonávání dopravy S 5 

 41.277.3.1 Taxislužba - odborná způsobilost, zkoušky S 15 

 41.277.3.2 Taxislužba - místopis, zkoušky S 15 

 41.277.3.3 Taxislužba - odvolání proti rozhodnutí S 5 

 41.277.4 Nemotorová doprava S 5 
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41.278 Technika silniční dopravy – všeobecně S 5 

 41.278.3 Hospodárnost provozu vozidel S 5 

 41.278.5. Osvědčení k provozování stanic technické kontroly S 10 

 41.278.6 Osvědčení k provozování stanic měření emisí S 10 

 41.278.7 Odvolací řízení ve věci osvědčení k provozování stanic měření emisí S 10 

 41.279 Městská doprava – všeobecně S 5 

 41.279.1 Osvědčení o oprávnění podnikání v městské hromadné dopravě S 15 

 41.279.2 Odvolací řízení - městská doprava S 5 

 41.280 Silniční hospodářství – všeobecně S 5 

 41.280.3 Investiční stavby A 10 

 41.280.1 Stavby a rušení silnice nebo místní komunikace A 10 

 41.280.2 Příprava plánů investic a velkých oprav V 10 

 41.280.4 Dopravní inženýrství (stanovení dopravního značení) S 5 

 41.280.6 Běžná údržba pozemních komunikací a mostů S 5 

 41.280.7 Zimní údržba pozemních komunikací S 5 

 41.280.8 Objížďky, uzavírky pozemních komunikací a jiná rozhodnutí S 5 

 41.280.9 Odvolání proti rozhodnutí týkajících se pozemních komunikací V 10 

 41.280.5 Stanovení dopravního značení S 5 

 41.280.10 Zvláštní užívání pozemních komunikací S 5 

 41.280.13 Stavební a kolaudační řízení pozemních komunikací A 20 

 41.280.14 Evidence, kategorizace a změny v síti pozemních komunikací A 10 

 41.280.15 Cyklostezky V 5 

 
41.280.16 

Připoj.pozem.komun.či sousední nemov.na pozem.komun.a zřizování věcných 

břemen A 10 

 41.280.17 Reklamní zařízení S 5 

 41.280.18 Kontrolní vážení S 5 

 41.280.21 Pověření osob oprávněných k zastavování vozidel S 5 

 

41.280.22 

Udělení, podmínění,omezení,odnětí a vrácení řidičského oprávnění,zrušení jeho 

podmínění nebo omezení S 5 

 41.280.23 Přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění S 5 

 41.280.24 Přezkoušení držitele řidičského oprávnění z odborné způsobilosti S 5 

 41.280.25 Registr řidičů a vydávání dat z registru řidičů a z evidenčních karet řidičů S 20 

 41.280.26 Neplatné řidičské průkazy S 1 

 41.281.1 Železniční doprava V 5 

 41.281.2 Letecká doprava V 5 

 41.281.3 Vodní doprava V 5 

 41.281.4 Ostatní doprava (pásová, potrubní, lanová atd.) V 5 

 41.282.1 Státní odborný dozor v nákladní dopravě V 5 

 41.282.2 Státní odborný dozor v osobní dopravě V 5 

 41.282.3 Státní odborný dozor na pozemních komunikacích V 5 

 41.283.3 Záznamník schvalování technické způsobilosti a přidělování úředních čísel S 15 

 

41.283.4 

Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených, přestavěných nebo 

jednotlivě dovezených vozidel S 10 

 41.283.6 Dokumentace evidence vozidel S 5 

 41.283.7 Vyřazení vozidla S 5 

 41.283.8 Zánik vozidla S 5 

 41.611 Různé hospodářsko-finanční záležitosti S 5 

 41.617.3.2 Razítka V 5 

 41.625.4 Evidence provedených konverzí S 10 
 41.710.1 Dokumenty - na vědomí S 1 

 41.710.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S 1 

 

     50.51.4 Dokumenty vedoucího odboru V 10 
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50.54.1 Řízení, kontrola a metodická činnost u obecních úřadů V 5 

 50.54.3.1 Metodické materiály - vlastní A 5 

 50.54.3.2 Metodické materiály - ostatní S 5 

 50.56.1 Smlouvy všeobecně V 10 

 50.56.2 Smlouvy hospodářské V 10 

 50.56.3 Smlouvy nájemní, o dílo S 10 

 50.56.4 Smlouvy majetkoprávní a veřejnoprávní A 10 

 50.56.5 Smlouvy kolektivní A 10 

 50.56.6 Smlouvy ostatní (o výpůjčce, o placení neinvest.příspěvku) V 10 

 50.56.7 Smlouvy darovací A 10 

 50.56.8 Smlouvy o poskytnutí dotací A 10 

 50.60.1 Stížnosti, podněty, oznámení V 5 

 50.60.2 Stížnosti, podněty, oznámení - evidence, rozbory A 5 

 50.60.3 Stížnosti, podněty, oznámení - konkrétní případy V 5 

 50.70.10 Spisový lístek (mimo dokument a spis) S 1 

 50.72 Hospodaření a správa majetku V 5 

 50.72.1 Evidence majetku A 10 

 50.72.1.1 Evid.majetku - městské pozemky A 5 

 50.72.1.2 Evid.majetku - městské budovy, stavby A 5 

 50.72.1.3 Evid.majetku - komunální organizace a zařízení A 5 

 50.72.1.5 Evid. majetku - hmotný majetek A 5 

 50.72.2 Inventarizace majetku V 5 
 50.72.2.1 Inventarizace majetku - výsledná zpráva A 5 

 50.72.2.2 Inventarizace majetku - dílčí inventurní soupisy, podklady S 5 

 50.72.3 Správa majetku A 10 

 50.72.3.1 Správa majetku - zřizovací listiny A 10 

 50.72.3.2 Správa majetku - delimitační protokoly A 10 

 50.72.3.3 Správa majetku - znalecké posudky A 10 

 50.72.3.4 Návrhy na vklad do katastru nemovitostí S 10 

 50.72.3.5 Výpisy z katastru nemovitostí A 10 

 50.72.3.6 Soudní spory, evidence, rozsudky A 10 

 50.72.3.7 Správa majetku - statistické výkazy za období roční a delší A 5 

 50.72.3.7.1 Správa majetku - ostatní S 10 

 50.72.4 Nabývání majetku obce A 5 

 50.72.5 Vyřazování majetku S 5 

 50.72.6 Rekonstrukce a modernizace majetku V 5 

 50.72.6.1 Nová výstavba V 5 

 50.72.7 Opravy a údržba majetku S 5 

 50.72.7.1 Opravy a údržba bytů a nebyt.prostor S 5 

 50.72.8 Pohledávky S 5 

 50.72.9 Majetkové restituce A 10 

 50.72.10 Výběrové řízení o zadávání veřejných zakázek V 10 

 50.72.10.1 Výběr.řízení o zadávání veře.zakázek - byty a nebyt.prostor V 10 

 50.72.11.1 Korespondence mezi odbory S 5 

 50.72.12.1 Nebytové prostory - přidělování S 10 

 50.72.12.2 Nebytové prostory - nájemné S 5 

 50.72.11.2 Korespondence ostatní V 5 

 50.83 Obecně prospěšné práce V 5 
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50.101.2.4 Zápisy z jednání odboru - závažné A 5 

 50.101.2.5 Zápisy z jednání odboru - ostatní S 5 

 50.256 Veřejné osvětlení S 5 

 50.257 Majetková účast obce V 10 

 50.611 Různé hospodářsko-finanční záležitosti S 5 

 50.617.3.2 Razítka V 5 

 50.624 Evidence dokumentů zveřejněných na úřední desce S 1 

 50.625.4 Evidence provedených konverzí S 10 

 50.710.1 Dokumenty - na vědomí S 1 

 50.710.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S 1 

 

     60.51.4 Dokumenty vedoucího odboru V 10 

 60.52.1 Součinnost se správními úřady V 5 

 60.52.2 Součinnost s jinými subjekty V 5 

 60.52.3 Poskytování informací S 5 

 60.52.4 Vyjádření, stanoviska k majetkoprávním záležitostem S 5 

 60.52.5 Vyjádření, stanoviska k investičním akcím V 5 

 60.54.1 Řízení, kontrola a metodická činnost u obecních úřadů V 5 

 60.54.3.1 Metodické materiály - vlastní A 5 

 60.54.3.2 Metodické materiály - ostatní S 5 

 60.56.1 Smlouvy všeobecně V 10 

 60.56.2 Smlouvy hospodářské V 10 

 60.56.3 Smlouvy nájemní, o dílo S 10 

 60.56.4 Smlouvy majetkoprávní a veřejnoprávní A 10 

 60.56.5 Smlouvy kolektivní A 10 

 60.56.6 Smlouvy ostatní (o výpůjčce, o placení neinvest.příspěvku) V 10 

 60.56.7 Smlouvy darovací A 10 

 60.56.8 Smlouvy o poskytnutí dotací A 10 

 60.56.8.1 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci V 5 

 60.57.2 Statistika - roční výkazy A 5 

 60.57.3 Statistika - výkazy s kratší než roční periodicitou S 5 
2)

 

60.57.6 Statistika - podkladový materiál k výkazům S 5 

 60.60.1 Stížnosti, podněty, oznámení - všeob. V 5 

 60.60.2 Stížnosti, podněty, oznámení - evidence, rozbory A 5 

 60.60.3 Stížnosti, podněty, oznámení - konkrétní případy V 5 

 60.70.10 Spisový lístek (mimo dokument a spis) S 1 

 60.72.6 Rekonstrukce a modernizace majetku V 5 

 60.72.7 Opravy a údržba majetku S 5 

 60.72.10 Výběrové řízení o zadávání veřejných zakázek V 10 

 60.101.1.3 Podkladové materiály k jednání výborů a komisí V 5 

 60.101.2.3 Zápisy z jednání vč. programu, usnesení a příloh výborů a komisí A 10 

 60.101.2.4 Zápisy z jednání odboru - závažné A 5 

 60.101.2.5 Zápisy z jednání odboru - ostatní S 5 

 60.107 Regionální rozvoj A 10 

 60.108 Evropská unie V 10 

 60.330.2 Stavební dokumentace majetku V 5 

 60.611 Různé hospodářsko - finanční záležitosti S 5 

 60.617.3.2 Razítka V 5 

 60.624 Evidence dokumentů zveřejněných na úřední desce S 1 

 60.625.4 Evidence provedených konverzí S 10 
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60.710.1 Dokumenty - na vědomí S 1 

 60.710.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S 1 

 

     61.51.4 Dokumenty vedoucího odboru V 10 

 61.52.1 Součinnost se správními úřady V 5 

 61.52.2 Součinnost s jinými subjekty V 5 

 61.54.1 Řízení, kontrola a metodická činnost u obecních úřadů V 5 

 61.54.3.1 Metodické materiály - vlastní A 5 

 61.54.3.2 Metodické materiály - ostatní S 5 

 61.56.1 Smlouvy všeobecně V 10 

 61.56.2 Smlouvy hospodářské V 10 

 61.56.3 Smlouvy nájemní, o dílo S 10 

 61.56.4 Smlouvy majetkoprávní a veřejnoprávní A 10 

 61.56.5 Smlouvy kolektivní A 10 

 61.56.6 Smlouvy ostatní (o výpůjčce, dohody o placení neiv. přísp.) V 10 

 61.56.7 Smlouvy darovací A 10 

 61.56.8 Smlouvy o poskytnutí dotací A 10 

 61.56.8.1 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci V 5 

 61.56.9. Smlouvy v režimu de minimis V 10 

 61.57.2 Statistika - roční výkazy A 5 

 61.57.3 Statistika - výkazy s kratší než roční periodicitou S 5 
2)

 

61.57.6 Statistika - podkladový materiál k výkazům S 5 

 61.60.1 Stížnosti, podněty, oznámení - všeobecně V 5 

 61.60.2 Stížnosti, podněty, oznámení - evidence, rozbory A 5 

 61.70.10 Spisový lístek (mimo dokument a spis) S 1 

 61.72.10 Výběrové řízení o zadávání veřejných zakázek V 10 

 61.60.3 Stížnosti, podněty, oznámení - konkrétní případy V 5 

 61.84.1 Poskytování informací S 5 

 61.84.2 Poskytování informací - vyhodnocení A 5 

 61.101.2.4 Zápisy z jednání odboru - závažné A 5 

 61.101.2.5 Zápisy z jednání odboru - ostatní S 5 
10)

 

61.260.3 Evidence válečných hrobů A 5 

 61.328.1 Územní rozhodnutí o chráněném území A 5 

 61.328.2 Územní rozhodnutí o stavební uzávěře A 5 

 61.328.3 Územní rozhodnutí o umístění stavby A 5 

 61.328.4 Územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků V 5 

 61.328.5 Odvolání proti územnímu rozhodnutí V 5 

 61.329 Oprávnění k projektové činnosti A 10 

 61.330 Stavební dokumentace - stavební povolení a další spisy, včetně dokumentace,      

   týkající se stavby (kolaudace, změny stavby, změny v užívání stavby, udržovací     
1)

 

  práce, odstranění stavby) V 5 

 61.331 Povolení terénních úprav, některých prací a zařízení V 5 

 61.332 Státní stavební dohled S 20 

 61.333 Vyvlastnění (stanoviska a vyjádření) A 5 

 61.334 Stavební úřady V 10 

 61.335 Vstup na cizí nemovitosti S 5 

 61.336 Souhlas k vydání stavebního povolení pro speciální stavby A 10 

 61.337 Rozhodování stavebních úřadů podle zvláštních předpisů V 10 

 61.338 Sankce podle stavebního zákona S 5 

 61.339 Přezkum pravomoc. správ. rozhodnutí mimoř. oprav. prostř. V 5 

 61.341.1. Program regenerace městské památkové zóny V 10 

 61.420 Památková péče - všeobecně V 5 
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61.420.1 Vyjádř. k návrhu na prohláš. a zruš. prohl. věci za KP A 5 

 61.420.2 Správní rozhodnutí (závazná stanoviska) k obnovám kulturních památek a stavbám,     

   stavebním změnám a udržovacím pracem na nemovitostech, které nejsou kulturní     

   památkou a nachází se v památkových územích A 20 

 61.420.3 Správní rozhodnutí o uložení opatření, která je povinen vlastník kulturní     

   památky učinit ve stanovené lhůtě A 20 

 61.420.4 Správní rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu KP A 20 

 61.420.5 Správní rozhodnutí o uložení sankcí práv. a fyz. osobám S 5 

 61.420.6 Ostatní správní rozhodnutí V 20 

 61.420.7 Stanoviska k uplatnění a neupl. práva státu na přednostní koupi KP A 20 

 61.420.8 Návrhy na vyvlastnění nemovitých kulturních památek A 20 

 61.420.9 Ostatní dokumenty S 5 

 61.604.1 Územní změny A 10 

 61.604.2 Městské obvody, městské části A 10 

 61.604.3 Slučování a rozdělování obcí A 10 

 61.617.3.2 Razítka V 5 

 61.624 Evidence dokumentů zveřejněných na úřední desce S 1 

 61.625.4 Evidence provedených konverzí S 10 

 61.611 Různé hospodářsko-finanční záležitosti S 5 

 61.710.1 Dokumenty - na vědomí S 1 

 61.710.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S 1 

  

70.51.4 Dokumenty vedoucího odboru V 10 

70.54.1 Řízení, kontrola a metodická činnost u obecních úřadů V 5 

70.54.3.1 Metodické materiály - vlastní A 5 

70.54.3.2 Metodické materiály - ostatní S 5 

70.56.1 Smlouvy všeobecně V 10 

70.56.2 Smlouvy hospodářské V 10 

70.56.3 Smlouvy nájemní, o dílo S 10 

70.56.4 Smlouvy majetkoprávní a veřejnoprávní A 10 

70.56.5 Smlouvy kolektivní A 10 

70.56.6 Smlouvy ostatní (o výpůjčce, dohody o placení neiv.přísp.) V 10 

70.56.7 Smlouvy darovací A 10 

70.56.8 Smlouvy o poskytnutí dotací A 5 

70.57.1 Statistika, výkaznictví - časové řady ukazatelů S 5 

70.57.2 Statistika, výkaznictví - roční výkazy A 5 

70.57.3 Statistika, výkaznictví - výkazy s kratší než roční period. S 5 

70.57.6 Statistika, výkaznictví - podklad.materiál k výkazům S 5 

70.60.1 Stížnosti, podněty, oznámení - všeobecně V 5 

70.60.2 Stížnosti, podněty, oznámení - evidence, rozbory A 5 

70.60.3 Stížnosti, podněty, oznámení - konkrétní případy V 5 

70.70.10 Spisový lístek (mimo dokument a spis) S 1 

70.72.2 Inventarizace majetku V 5 

70.101.2.3 Zápisy z jednání vč. programu, usnesení, příloh a podkladů výborů a komisí A 5 

70.101.2.4 Zápisy z jednání odboru - závažné A 5 

70.101.2.5 Zápisy z jednání odboru - ostatní S 5 

70.111 Plány kontrolní činnosti - všeobecně V 5 

70.111.1 Plány kontrolní činnosti - krátkodobé S 5 

70.111.2 Plány kontrolní činnosti - dlouhodobé A 10 

70.111.3 Kontrolní řád A 5 

70.112.1 Kontroly plánované vlastní V 10 

70.112.2 Kontroly ve spolupráci s jinými orgány V 10 
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70.112.3 Neplánované kontroly V 5 

70.112.4 Zápisy, rozbory, vyhodnocení A 5 

70.112.5 Zprávy z kontrol provedených jinými orgány V 10 

70.113.1 Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření vykonaném krajským úřadem V 10 

70.113.2 Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce V 10 

70.113.3 Přezkoumání hospodaření ÚSC - podklady S 10 

70.115.1 Kontrola plnění usnesení - zastupitelstva A 5 

70.115.2 Kontrola plnění usnesení - rady A 5 

70.115.3 Kontrola plnění usnesení - výborů a komisí A 5 

70.150 Vymáhání pohledávek S 15 

70.176 Rozpočty - všeobecné údaje a dílčí podklady V 5 

70.176.1 Rozpočtový výhled A 10 

70.176.2 Roční rozpočty, rozpočtová opatření A 10 

70.176.3 Rozbory o plnění rozpočtů a finančního hospodaření A 10 

70.176.4 Účetní doklady a ostatní dokumenty finančního hospodaření S 10 

70.176.5 Veřejné finanční podpory S 10 

70.177 Finanční plány hospod.org.a rozpočty přísp.org.všeobecně V 5 

70.177.1 Finanční plány a rozpočty A 10 

70.177.3.1 Rozbory hospodaření roční A 10 

70.177.3.2 Rozbory hospodaření kratší než 1 rok S 10 

70.177.4 Ostatní písemn. o fin. hospodaření příspěvkových organizací S 5 

70.178 Daně, dávky, poplatky všeobecně V 5 

70.178.1 Všeobecné záležitosti státních příjmů a příjmů obcí S 5 

70.178.2 Jiné příjmy (s výjimkou níže uvedených) S 5 

70.178.3 Rejstříky, katastry, výkazy apod., likvidace nedoplatků V 5 

70.178.4 Místní daně a poplatky S 5 

70.178.5 Katastr domovní daně V 5 

70.178.7 Daň z přidané hodnoty S 10 

70.178.8 Pokutové bloky S 5 

70.179 Právní zastupování obce ve finančních záležitostech V 5 

70.180 Konfiskační záležitosti A 10 

70.181.1 Roční účetní výkazy, roční uzávěrky a výroční zprávy, audit A 10 

70.181.1.2 Měsíční účetní výkazy, měsíční účetní závěrky S 10 

70.181.2 Doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S 10 

70.181.3 Inventární karty hmotného majetku (kromě zásob nebo účet.dokum.je nahrazující S 5 

70.181.4 Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S 5 

70.181.5 Účetní doklady a jiné úč.písem. týkající se daňov.,správ.,trest.,občans.,soudního řízení V 5 

70.181.6 Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nespl.závazků S 10 

70.181.7 Knihy analytické evidence pohledávek a závazků, účetní doklady a jiné účetní      

  dokumenty vzniklé z přímého styku s cizinou před 1.1.1949 a účetní závěrka     

  vztahující se k převodu majetku na jiné právnické nebo fyzické osoby provedené dle     

  zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů S 10 

70.181.8 Účetní doklady týkající se pohybu majetku S 10 

70.181.9 Úvěry, záruky a dokumenty s obdobnou funkcí S 5 

70.181.10 Cenné papíry V 10 

70.181.11 Ostatní účetní dokumenty (přezkum hospodaření, rating aj.) S 10 

70.181.13 Výherní hrací přístroje (vyúčtování) S 5 

70.181.13.1 Výherní hrací přístroje - rozhodnutí S 5 

70.181.14 Tomboly (vyúčtování) S 5 

70.181.14.1 Tomboly - rozhodnutí S 5 

70.181.15 Pojištění S 5 

70.181.16 Pojistné události města V 5 
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70.611 Různé hospodářsko-finanční záležitosti S 5 

70.617.3.2 Razítka V 5 

70.624 Evidence dokumentů zveřejněných na úřední desce S 1 

70.625.4 Evidence provedených konverzí S 10 

70.710.1 Dokumenty - na vědomí S 1 

70.710.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S 1 

    

    Poznámky: 

   1) Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po ukončení platnosti 

  

 

dokumentu, u smluv po uplynutí doby platnosti smlouvy či po jejím ukončení, zrušení 

  

 

nebo zániku. 

  

2) 

Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po vyhodnocení 

dokumentu 

 3) Skartační lhůta začíná běžet dnem 1. ledna roku následujícího po roce, v němž byla 

  

 

výpočetní a jiná technika naposledy použita. 

  4) Použité hlasovací lístky a úřední obálky se vyřadí po vyhlášení výsledků referenda 

  

 

prezidentem republiky ve Sbírce zákonů, popřípadě po vyhlášení nálezu Ústavního 

  

 

soudu, kterým rozhodl, že postup při provádění referenda nebyl v souladu s ústavním 

  

 

zákonem o referendu o přistoupení ČR k EU nebo zákonem vydaným k jeho provedení, 

 

 

s povinností zachování tří nepoužitých hlasovacích lístků pro referendum pro uložení 

  

 

v příslušném archivu. 

  5) Použité hlasovací lístky a úřední obálky se vyřadí po vyhlášení výsledků hlasování 

  

 

s povinností zachování tří nepoužitých hlasovacích lístků pro referendum pro uložení 

  

 

v příslušném archivu. 

  6) Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po uzavření dokumentu. 

 

7) 

Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna následujícího roku po vyhlášení výsledků 

voleb. 

 8) Použité hlasovací lístky a úřední obálky se vyřadí po uplynutí třicetidenní lhůty od 

  

 

uveřejnění výsledků voleb Státní volební komisí s povinností zachování tří sad 

  

 

nepoužitých hlasovacích lístků pro jednotlivé volby k uložení v příslušném archivu. 

  9) Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po vyřazení všech 

  

 

dokumentů, v nichž byly použity. 

  10) Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po pořízení nové evidence. 

 11) Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po dovršení plnoletosti 

 

 

dítěte. 

  

12) 

Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna následujícího roku po zrušení platnosti 

starých. 
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Příloha č. 9 Spisového řádu Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov 
 

 

 

Vzory tiskopisů  
 

 
 

Vzor č. 1 Spisový lístek 

Vzor č. 2 Číslo jednací MMPv a MP PV a identifikátor čárového kódu 

Vzor č. 3 Podací deník 

Vzor č. 4.1 Sběrný arch spisu 

Vzor č. 4.2 Sběrný arch spisu se strukturovaným zápisem příloh 

Vzor č. 5 Spisová obálka 

Vzor č. 6 Seznam dokumentů uložených v příruční spisovně 

Vzor č. 7.1 Předávací seznam dokumentů do centrální spisovny 

Vzor č. 7.2 Předávací seznam dokumentů do spisovny stavebního úřadu 

Vzor č. 8 Štítek balíku 

Vzor č. 9 Archivní kniha 

Vzor č. 10 Povolení vstupu do centrální spisovny 

Vzor č. 11 Trvalá roční povolenka 

Vzor č. 12 Návštěvní kniha 

Vzor č. 13 Kniha zápůjček v SSL 

Vzor č. 14 Skartační návrh 

 

 

 

Poznámka: 

Grafické vyobrazení vzorů je uvedeno v samostatném souboru. 
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Příloha č. 10 Spisového řádu Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov 

 

Typy dokumentů a způsoby vyřízení spisů 

 

 

Typ dokumentu Lhůta k vyřízení 

Avízo 30 

Dodatek ke smlouvě 30 

Dohoda 0 

Dokument VITA přestupkové oddělení 0 

Dokument VITA stavební úřad 0 

Dokument VITA životní prostředí 0 

Dožádání 30 

Duplikáty RL, OL, ÚL 30 

Elektronický nosič 0 

Evidence 0 

Faktura 0 

Hospodaření a správa majetku 0 

Informace 30 

Interní sdělení 30 

Intervence veřejného ochránce práv 0 

Komise 0 

Konkurz 0 

Kontrola plnění navrhovaných opatření z VSK 30 

Kopie přihlašovacího lístku 30 

List o prohlídce mrtvého 30 

Metodické pokyny 0 

MPE 30 

Nabídka 0 

Nález osobního dokladu 30 

Námitky ke kontrole 30 

Návrh na projednání přestupku 60 

Objednávky 0 

Odhlášené spisy vozidel 0 

Odložení věci 30 

Odpor 60 

Odvolání 30 

Ohlášení stavebních prací 30 

Ohlášení živnosti 15 

Oprava a údržba 30 

Osvědčení 30 

Osvědčení o státním občanství 30 

Oznámení 30 

Oznámení o vzdání se řidičského oprávnění 30 

Oznámení o zahájení kontroly 0 

Oznámení o zahájení řízení 30 

Oznámení o zahájení řízení 60 

Oznámení o změně řidičského oprávnění 30 

Oznámení o změně zdravotního stavu 30 

Oznámení podezření z porušování zák. o  pozemních komunikacích 30 
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Oznámení pokračování provozování živnosti 5 

Oznámení přestupku 30 

Oznámení změn 15 

Péče o nezaměstnané 30 

Peněžité příspěvky 30 

Petice 60 

Plány kontrol 0 

Platový výměr 0 

Plná moc 0 

Podací deník 0 

Podání odboru či odvolání 30 

Podklad 30 

Podnět 30 

Podněty a připomínky 30 

Pohledávky 30 

Porady 0 

Postoupení věci 30 

Postoupení žádosti 30 

Posudek 30 

Pověření 0 

Pověření ke kontrole 0 

Povolení 30 

Pozvánka 0 

Pozvánka na místní šetření 30 

Protokol 0 

Protokol z veřejnoprávní kontroly 0 

Průvodní list ke smlouvě 0 

Prvopis 30 

Předávací protokol 0 

Předvolání 0 

Přerušení 15 

Příkaz 60 

Příkaz k odstranění nedostatků 0 

Připomínka a podnět 60 

Příspěvek 30 

Příspěvek na bezbariérový byt 30 

Příspěvek na dorovnání hranice soc. potřebnosti 30 

Příspěvek na individuální dopravu 30 

Příspěvek na kompenzační pomůcky 30 

Příspěvek na ortopedické kompenzační pomůcky 30 

Příspěvek na provoz motorového vozidla 30 

Příspěvek na provoz telefonní stanice 30 

Příspěvek na úhradu pobytu a péče dítěte 30 

Příspěvek na úpravu bytu 30 

Příspěvek na výživu dítěte 30 

Příspěvek na zakoupení, opravu a úpravu motor.  vozidla 30 

Příspěvek nevidomým občanům 30 

Příspěvek při péči o osobu blízkou 30 

Rodiny s nezaopatřenými dětmi 30 

Rozbor 30 

Rozhodnutí 30 
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Rozhodnutí 60 

Rozhodnutí FÚ o souhlasu se zánikem oprávnění 0 

Rozpočet 0 

Rozpočtové opatření 30 

Rozsudek 0 

Sdělení 30 

Sdělení soudu k exekučním řízením 15 

Smlouva 0 

Soudní spory 0 

Souhlas 30 

Správní rozhodnutí - městská památková zóna 30 

Správní rozhodnutí - ochranné pásmo KP 30 

Stanoviska orgánů ke koncesi 30 

Stanovisko 30 

Statistický výkaz 0 

Stížnost 30 

Stížnost 60 

Stížnosti, podněty ke kontrole 30 

Účetní doklad 15 

Úřední záznam 0 

Usnesení 30 

Usnesení o zápisu do obchodního rejstříku 0 

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít dokument 15 

Vnitřní sdělení 0 

Výběrová řízení 30 

Vyjádření 30 

Výkaz 0 

Výpis 0 

Výpis z živnostenského rejstříku 5 

Výroční zpráva 30 

Vyrozumění 30 

Vyřazování majetku 0 

Vyúčtování 15 

Výzva 30 

Výzva a přerušení řízení 30 

Výzva k podání vysvětlení 0 

Zadán podatelnou 0 

Zákaz řízení od soudu nebo obce s rozšířenou působností 30 

Zápis 0 

Zpráva o provedené vnitřní kontrole 0 

Zápis o provedeném interním auditu 0 

Zápis o seznámení s protokolem z veřejnoprávní kontroly 0 

Zápis o seznámení s výsledkem interního auditu 0 

Zápis z jednání 0 

Zaslání protokolu 0 

Závazné stanovisko 60 

Závazné stanovisko 30 

Záznam 0 

Změna příjmení 30 

Změny v údaji o provozovnách 15 

Zpráva 30 
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Zpráva o pověsti 30 

Zpráva o řešení zjištěných nedostatků 0 

Zřizovací listina školských zařízení 0 

ZPT 30 

Zúčtování 30 

Zvláštní matrika 30 

Žádost 30 

Žádost o informace 15 

Žádost o kolaudaci 30 

Žádost o koncesi 60 

Žádost o odhlášení vozidla 30 

Žádost o písemné vyjádření 30 

Žádost o poskytnutí informace 15 

Žádost o povolení provozování SME 30 

Žádost o povolení připojení ke komunikaci 30 

Žádost o povolení splátek 30 

Žádost o povolení zvláštního užívání - přeprava a nad rozměr 30 

Žádost o povolení zvláštního užívání - stavebních prací 30 

Žádost o povolení zvláštního užívání - umístění inžen. sítí 30 

Žádost o povolení zvláštního užívání - reklamního zařízení 30 

Žádost o povolení zvláštního užívání - umístění věcí 30 

Žádost o povolení zvláštního užívání - vyhrazené parkoviště 30 

Žádost o povolení zvláštního užívání - akce 30 

Žádost o povolení zvláštního užívání - prodej 30 

Žádost o prominutí zbytku trestu 30 

Žádost o provedení výslechu 30 

Žádost o provedení zkoušek OZ provozovatele taxislužby 30 

Žádost o provedení změny v registraci autoškoly 30 

Žádost o registraci autoškoly 30 

Žádost o schválení JŘ MHD 30 

Žádost o schválení TZ individ. dovezeného vozidla 30 

Žádost o schválení TZ jednotlivě vyrobeného vozidla 30 

Žádost o schválení TZ přestavěného vozidla 30 

Žádost o součinnost 30 

Žádost o stanovení dopravního značení 30 

Žádost o stanovisko k licenci autobusové linky 30 

Žádost o stanovisko k vydání koncesní listiny 30 

Žádost o stanovisko ke koncesi 30 

Žádost o stavební povolení 30 

Žádost o udělení licence MHD 30 

Žádost o uzavírku 30 

Žádost o VFP 30 

Žádost o vrácení řidičského oprávnění 30 

Žádost o vydání osvědčení SME 30 

Žádost o vydání řidičského oprávnění 30 

Žádost o vyjádření k projektu 30 

Žádost o výjimku ze zákon. činnosti v silničním ochran. pásmu 30 

Žádost o výpis z registru řidičů 30 

Žádost o výpis z registru vozidel 30 

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku 15 

Žádost o závazné stanovisko 30 
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Žádost o změnu statutárního orgánu 15 

Žádost o změnu údajů v ohlášení živnosti 15 

Žádost o změnu údajů v žádosti o koncesi 30 

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění 30 

Žádost pojišťovny 30 

Žádost, podněty ke kontrole 30 

Živnostenský list 30 

 

 

 

Způsoby vyřízení spisů 

Bezúplatný převod 

Doporučeno 

Nález vrácen majiteli 

Nerealizováno 

Odejmuto 

Odloženo 

Odpovědí - na vědomí 

Podáno vysvětlení 

Pouze na vědomí - bez odpovědi 

Poskytnutí informace 

Postoupeno 

Povoleno 

Prodej 

Pronájem 

Přerušení řízení 

Přiděleno 

Přiznáno 

Realizováno 

Snížení 

Ukončeno 

Vráceno 

Vydán souhlas 

Vydáno rozhodnutí 

Vydáno stanovisko 

Vydán výpis 

Vydáno vyrozumění 

Vydáno závazné stanovisko 

Vyvěšeno 

Zamítnuto 

Zastavení řízení 

Zveřejněno 

Zvýšení 

Žádost stažena 

 


