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Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Spisový a skartační řád Městského úřadu Karolinka je souhrn předpisů pro
vedení spisové služby v úřadu. Je vydáván na základě ustanovení § 110
odst. 4) písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů a § 66 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb. o archivní a
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění později vydaných
předpisů. Má platnost pro Městský úřad v Karolince a je závazný pro
všechny jeho zaměstnance.
2. Spisový řád je závazná vnitřní normativní směrnice úřadu, stanovující
základní pravidla pro manipulaci s dokumenty od jejich doručení, resp.
vzniku, až po vyřazení ve skartačním řízení. Všichni zaměstnanci úřadu,
kteří jsou pověřováni vyřizováním dokumentů, jsou povinni se řídit
pokyny v něm uvedenými a za manipulaci s dokumenty, které vytvořili
nebo převzali, jsou zodpovědní. Spisová služba je nedílnou součástí jejich
pracovní činnosti.
3. Výkonem spisové služby se rozumí zajištění odborné správy dokumentů
vzniklých z činnosti úřadu, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců,
zahrnující jejich řádný příjem, označování, evidenci, rozdělování, oběh,
vyřizování, vyhotovování, podepisování, opatřování razítkem, odesílání,
ukládání, zapůjčování a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně
kontroly těchto činností.
4. Za dokument se považuje každý písemný, obrazový, zvukový,
elektronický nebo jiný záznam v podobě analogové nebo digitální.
5. Spisová služba je zajišťována prostřednictvím agendy Spisová služba od
firmy ALIS Česká Lípa a výpočetní techniky, která zabezpečuje
automatizovanou, centrálně vedenou spisovou službu pracující v síťovém
režimu.
6. Prvotní identifikátor (PID) dokumentu a spisu je v elektronickém systému
jejich jednoznačným identifikačním označením. Je přidělován při podání
nebo vzniku dokumentu a při vzniku spisu, to je při prvotním vzetí do
evidence.
7. Manipulaci s příchozími a odchozími dokumenty zajišťuje hospodářsko
správní odbor prostřednictvím podatelny, která je společná pro celý úřad.
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Článek 2
Základní pojmy
Agendový informační systém – informační systém veřejné správy, který slouží
k výkonu agendy
Autenticita – vlastnost dokumentu charakterizující jeho originální původnost
a hodnověrnost.
Časové razítko – datová zpráva, kterou vydal kvalifikovaný poskytovatel
certifikačních služeb a která důvěryhodným způsobem spojuje data
v elektronické podobě s časovým okamžikem, a zaručuje, že uvedená data
v elektronické podobě existovala před daným časovým okamžikem.
Číslo jednací – evidenční znak (označení) dokumentu v rámci evidence
dokumentů, sloužící k odlišení dokumentů mezi sebou navzájem a uvnitř spisu.
Datová schránka – elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány
veřejné moci, k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci a k dodávání
dokumentů fyzických osob, podnikajících osob a právnických osob, umožňuje-li
to povaha dokumentu.
Datová zpráva – elektronická data, která lze přenášet prostředky pro
elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při
zpracování a přenosu dat elektronickou formou; dokumenty orgánů veřejné moci
(ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb.) doručované
prostřednictvím datové schránky, úkony prováděné vůči orgánům veřejné moci
prostřednictvím datové schránky a dokumenty fyzických osob, podnikajících osob
a právnických osob dodávané prostřednictvím datové schránky mají formu
datové zprávy (datovou zprávu tvoří obálka s metadaty a obsah zprávy).
Obdobně formu datové zprávy mají doručované emaily.
Dokument – rozumí se každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo
jiný záznam, ať již v podobě digitální nebo analogové, který byl úřadu doručen
nebo vznikl z jeho činnosti.
Dokument v digitální podobě – dokument tvořený jedním nebo více záznamy
(soubory, např. dokument s přílohami) a metadaty, uchovávaný v libovolném
datovém formátu na médiu pro uchovávání dokumentů v digitální podobě.
Dokument v analogové podobě – informace zaznamenaná na papírovém nebo
jiném hmotném nosiči.
Elektronická podatelna – zařízení elektronického systému spisové služby,
umožňující příjem, vyhledávání, předávání a odesílání dokumentů v digitální
podobě.
Elektronický podpis – údaje v elektronické podobě, které jsou připojené
k dokumentu v digitální podobě, nebo jsou s logicky spojené a které slouží
k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k dokumentu
v digitální podobě.
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Elektronický systém spisové služby – informační systém pro správu
dokumentů
Evidence dokumentů – nástroj umožňující vedení spisové služby. Je vedena
přírůstkovým způsobem. K evidenci dokumentů ve spisové službě vedené
v elektronické podobě slouží elektronický systém spisové služby.
Identifikátor datové schránky (ID) – označení datové schránky, slouží
k jednoznačné identifikaci datové schránky; není zaměnitelný s jiným
identifikátorem využívaným orgány veřejné moci. Způsob tvorby identifikátoru je
stanoven § 8 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání
a provozování informačního systému datových schránek.
Jednoznačný identifikátor – označení dokumentu, zajišťující jeho jedinečnost
a nezaměnitelnost. Obsahuje zejména označení původce, případně zkratku jeho
označení, ve formě alfanumerického (popřípadě čárového) kódu.
Autorizovaná konverze dokumentů – úplné převedení dokumentu
v analogové podobě do dokumentu v digitální podobě; ověření shody obsahu
těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky (autorizace); a naopak úplně
převedení dokumentů v digitální podobě do dokumentu v analogové podobě
včetně pořízení ověřovací doložky.
Výstup z autorizované konverze dokumentů („konvertovaný dokument“) –
listinný dokument převedený do elektronické podoby a naopak prostřednictvím
autorizované konverze dokumentů.
Metadata – strukturovaná data o dokumentu, popisující souvislosti, obsah
a strukturu a jejich správu v průběhu času.
Označování dokumentu – úkon odborné správy dokumentů, během něhož se
dokumentům během jejich příjmu nebo vzniku přiřazují jednoznačné
identifikátory.
Podací deník – evidenční pomůcka v analogové podobě, sloužící pro evidenci
dokumentů zařazených do samostatných evidencí dokumentů.
Podatelna – pracoviště zřízené v sídle úřadu, sloužící pro příjem, označování
(evidenci) a odesílání dokumentů. Výpravna je útvar, který je součástí podatelny
a slouží k vypravování dokumentů/zásilek.
Převod dokumentu – převádění dokumentu v analogové podobě na dokument
v digitální podobě a změna datového formátu dokumentu v digitální podobě.
Provádí
se
způsobem
zaručujícím
věrohodnost
původu
dokumentu,
neporušitelnost jeho obsahu, čitelnost dokumentu a bezpečnost procesu
převádění nebo změny datového formátu. Postup při převodu dokumentu
obsahuje ustanovení § 69a odst. 5 až 7 zákona č. 499/2004 Sb.
Původce – každý, z jehož činnosti dokument vznikl
Skartační komise – komise jmenovaná většinou vedoucím útvaru úřadu,
odpovědným za výkon spisové služby úřadu a určená k přípravě a provedení
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vyřazení dokumentů ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení. Způsob
zřízení skartační komise se uvede ve spisovém řádu.
Skartační lhůta – doba, po kterou musí být dokument uložen u úřadu. Každý
typ dokumentu má stanovenou skartační lhůtu, která je závazná a až na výjimky
ji nelze zkracovat.
Skartační znak – vyjadřuje hodnotu dokumentu podle jeho obsahu a označuje
způsob, jakým bude posuzován ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení.
Skartační znak „A“ (archiv) označuje typ dokumentu trvalé hodnoty, který bude
ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení navržen k trvalému uložení
v příslušném archivu jako archiválie.
Skartační znak „S“ (stoupa) označuje typ dokumentu bez trvalé hodnoty, který
bude ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení navržen ke zničení.
Skartační znak „V“ (výběr) označuje typ dokumentu, u něhož v okamžiku jeho
vzniku není možné jednoznačně určit jeho hodnotu; teprve po uplynutí skartační
lhůty původce posoudí, zda bude dokument navržen k trvalému uložení nebo ke
zničení.
Spis – soubor dokumentů, vzniklých při jednání o jedné věci nebo vztahující se
k jedné věci, navzájem spolu věcně souvisejících a vyřazovaných většinou pod
stejným spisovým znakem.
Spisová služba – rozumí se jednotné zajišťování úkonů spojených s příjmem,
evidencí, pohybem, vyhotovováním, vyřizováním, odesíláním, ukládáním,
posuzováním a vyřazováním (skartací) dokumentů.
Spisová značka – evidenční znak spisu, sloužící k jeho identifikaci
Spisovna – zařízení úřadu, určené pro ukládání všech vyřízených
dokumentů/spisů do doby uplynutí jejich skartačních lhůt. Úřad zřizuje centrální
spisovnu, sloužící všem útvarům úřadu k ukládání dokumentů a spisů,
k vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřeby zaměstnanců úřadu
a k provádění skartačního řízení. Dále zřizuje útvarové spisovny, sloužící
k ukládání dokumentů a spisů jednotlivých útvarů, a specializované spisovny,
sloužící k ukládání dokumentů a spisů stanovených agend (např. účetní,
technická, stavební aj.). Vztah mezi jednotlivými spisovnami je uveden v tomto
řádu.
Spisový a skartační plán – hierarchické (alespoň trojúrovňové) uspořádání
(schéma) pro ukládání vyřízených dokumentů a uzavřených spisů podle
spisových znaků, doplněné o skartační znaky a skartační lhůty.
Spisový řád – vnitřní předpis úřadu, upravující veškeré úkony spojené
s příjmem, tříděním, označováním, evidencí, rozdělováním, vyřizováním,
oběhem, vyhotovováním, odepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním
dokumentů.
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Spisový znak – číselné označení dokumentů podle jejich obsahu, zařazující je
do věcných skupin spisového a skartačního plánu, sloužící k jejich ukládání,
vyhledávání a vyřazování.
Škodlivý kód – chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý
přivodit škodu na programovém vybavení nebo informacích úřadu, popřípadě
způsobilý poškodit úřad zneužitím informací.
Typový spis – spis týkající se jedné nebo více agend. Má předem danou
strukturu (uspořádání) a je vždy členěn věcně do jednotlivých součástí. Má tedy
obdobný obsah a strukturu jako spis, vzniká však vždy jako výsledek
stejnorodých opakujících se procesů.
Článek 3
Příjem, oběh a vyřizování písemností
1. Příjem dokumentů v digitální podobě
1.1 Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v datových formátech
podle zákona o DS. Dokument v digitální podobě je také možné doručit na
přenosných nosičích dat (CD, DVD, USB). Je-li nosič dat přílohou
dokumentu doručeného v analogové podobě, je nezbytné, aby byl označen
jako jeho nedílná příloha a tak s ním bylo i nakládáno. Je-li doručen pouze
nosič dat, je předán elektronické podatelně ke kontrole. Elektronická
podatelna poté uloží doručený dokument v digitální podobě do úložiště
doručených zpráv a zavede ho do elektronického systému spisové služby.
S dokumentem v digitální podobě se nadále manipuluje shodně jako
s dokumentem v digitální podobě doručeným elektronické podatelně. Úřad
vrací nosiče dat pouze na výslovné vyžádání.
Zaměstnanec podatelny úřadu s přístupovými údaji do datové schránky
úřadu kontroluje obsah datové schránky úřadu během celého
pracovního dne. Pokud zjistí, že datová schránka úřadu obsahuje dodaný
dokument v digitální podobě, neprodleně ho přijme.
1.2 U doručeného dokumentu v digitální podobě podatelna zjišťuje, zda:
- k dokumentu je připojen uznávaný elektronický podpis nebo uznávaná
elektronická značka, případně zda je připojeno kvalifikované časové
razítko,
- zaručený elektronický podpis je platný a jeho kvalifikovaný certifikát
nebyl zneplatněn, nebo uznávaná elektronická značka platná a její
kvalifikovaný systémový certifikát nebyl zneplatněn, případně zda je
platné kvalifikované časové razítko,
- je připojen kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový
certifikát, nebo zda je uveden akreditovaný poskytovatel certifikačních
služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci
- kvalifikovaný certifikát obsahuje údaje, na jejichž základě je možné
osobu, která podepsala datovou zprávu, jednoznačně identifikovat.
Podatelna dále zkontroluje, zda doručený dokument v digitální podobě je
čitelný, v přípustném datovém formátu a neobsahuje chybný datový
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formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na
programovém vybavení příjemce dokumentu, nebo na informacích
zpracovávaných původcem, popřípadě není-li způsobilý poškodit úřad
zneužitím informací (dále jen „škodlivý kód“-viz. základní pojmy).
1.3 Doručený dokument v digitální podobě, který neobsahuje škodlivý kód,
je uložen do úložiště doručených datových zpráv ve tvaru, ve kterém byl
přijat. Je-li k němu připojen kvalifikovaný certifikát a zaručený
elektronický podpis založený na tomto certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb nebo kvalifikovaný systémový
poskytovatelem certifikačních služeb, ukládají se s dokumentem.
1.4 Je-li úřadu doručen na podatelnu dokument v digitální podobě
fyzickou/právnickou osobou na přenosném médiu (např. CD-ROM, DVD,
flash-disk, apod.), pak zaměstnanec podatelny převede dokument
z přenosného média na elektronickou podatelnu, dokument zaeviduje
a fyzické/právnické osobě vrátí přenosné médium a vystaví potvrzení
o doručení dokumentu.
1.5 Pro příjem dotazů, návrhů, podnětů, nabídek apod. je zřízena centrální
e-mailová adresa: podatelna@mukarolinka.cz, jejíž provoz zajišťuje
podatelna.
2. Příjem dokumentů v analogové podobě
2.1 Písemnosti doručené úřadu prostřednictvím držitele poštovní licence,
jakož i od právnických a fyzických osob, jsou přijímány podatelnou úřadu,
která na požádání podateli potvrdí příjem otiskem podacího razítka
s uvedením data na kopii písemnosti. Ve výjimečných případech a za
stejných podmínek může písemnost přijmout i útvar věcně příslušný
k jejímu vyřízení. Systém spisové služby trvale u písemnosti uchovává
informaci, kde a kým byla daná písemnost přijata.
2.2 Zaměstnanec podatelny zkontroluje, zda jsou všechny přebírané
zásilky skutečně adresovány úřadu a zda adresy uvedené na doporučených
zásilkách souhlasí s evidencí na předávací soupisce pošty, kterou poté
svým podpisem a otiskem razítka potvrdí. V případě porušení obalu na
zásilce sepíše s poštou úřední záznam (zásilka je při tom komisionálně
otevřena, aby bylo možné zkontrolovat, zde je úplná).
2.3 Dokumenty doručené úřadu osobně fyzickými/právnickými osobami
přijímá podatelna nebo určený zaměstnanec útvaru, jemuž byl dokument
tímto způsobem doručen. Požádá-li doručitel dokumentu o potvrzení
příjmu doručeného dokumentu na jeho stejnopisu či kopii, kterou s sebou
přinesl, zaměstnanec přejímající dokument zkontroluje shodu doručeného
dokumentu s jeho stejnopisem či kopií. Stejnopis nebo kopii poté označí
otiskem podacího razítka úřadu s uvedením data převzetí dokumentu, jeho
rozsahu včetně příloh a svým podpisem.
2.4 Za doručený dokument se považuje také dokument přijatý
zaměstnancem úřadu mimo budovu úřadu (např. při osobním jednání, na
služební cestě atd.). Zaměstnanec, který dokument převzal tímto
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způsobem, je povinen zabezpečit jeho neprodlené předání podatelně
k jeho označení, případné evidenci v systému elektronické spisové služby.
2.5 Osobu požadující sdělit věc ústně (osobně nebo telefonicky) přijímá
vždy věcně příslušný zaměstnanec úřadu, který o věci pořídí písemný
záznam. Zaměstnanec, který o věci pořídil písemný záznam, je povinen
zabezpečit jeho neprodlené předání podatelně k jeho označení, případně
evidenci v systému elektronické spisové služby. Časem doručení
dokumentu je okamžik, kdy je dokument dostupný podatelně a je zaveden
do systému elektronické spisové služby. Jestliže osoba sdělující věc ústně
požaduje potvrzení, vydá mu je příslušný referent.
2.6 Balíky doručené na adresu úřadu se na podatelně otvírají, o dalším
způsobu nakládání s nimi se rozhoduje podle jejich obsahu. Balíky
doručené na jméno a příjmení zaměstnance úřadu se předávají neotevřené
adresátovi.
2.7 Všechny doručené dokumenty v analogové podobě se po přijetí
a zavedení do elektronické spisové služby převedou na digitální podobu
formou neautorizované konverze. U vícestránkových dokumentů se
provádí převod po dohodě s vedoucím odboru, kterému dokument přísluší.
2.8
Zaměstnanec podatelny úřadu rozdělí doručené písemnosti na
neotevírané a otevírané zásilky.
Neotevírají se zásilky:
 adresované starostovi, zástupcům starosty, jednotlivým členům
Rady města Karolinky (pokud je jejich jméno uvedeno v adrese na
prvním místě),
 soukromého charakteru (jméno zaměstnance je uvedeno v adrese
na prvním místě),
 u nichž je z obálky zřejmé, že obsahují skutečnosti tvořící předmět
státního, hospodářského či služebního tajemství,
 označené na obálce „veřejná soutěž“ nebo „veřejná zakázka“ nebo
„výběrové řízení“. Uvedené písemnosti se v podatelně opatří
podacím razítkem na obálce, včetně hodiny a minuty doručení.
Evidují se v sekretariátu adresáta.
2.9 Zaměstnanec, kterému byla úřední písemnost doručena formou
soukromé zásilky, odpovídá za evidenci této písemnosti a její vyřízení.
2.10 V případě manipulace s utajovanými písemnostmi bude postupováno i
individuálně podle pokynů tajemníka/tajemnice úřadu.
2.11 U nabídek do veřejné obchodní soutěže a veřejné zakázky vyznačí
zaměstnanec podatelny na podání kromě data též přesný čas doručení.
2.12 Všechny ostatní zásilky se otevírají. Při otevírání zásilek se vždy
ověří, zda zásilka obsahuje uváděný počet a druh příloh, pokud je to
uvedeno na průvodním listě.
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2.13 Zjištěné nesrovnalosti vyznačí zaměstnanec podatelny na průvodní
písemnost nebo je jiným způsobem oznámí příslušnému zaměstnanci při
předávání písemnosti.
2.14 Vedení evidence písemností se provádí pouze v elektronické podobě
programu Spisová služba v jednom centrálním podacím deníku platném
pro celou organizaci s jednotnou řadou čísel jednacích. V podacím deníku
jsou písemnosti jednoznačně identifikovány (PID) a je dále sledován jejich
oběh v organizaci.
2.15 Ztráta nebo zničení písemností nebo celého spisu se po provedeném
šetření v evidenci zaznamená, o ztrátě či zničení sepíše odpovědný
zaměstnanec záznam, který se vloží místo ztraceného nebo zničeného
dokumentu.
2.16 Doručené písemnosti opatřuje podacím razítkem a zadává do
systému spisové služby zaměstnanec podatelny. Tím se provádí jejich
identifikace pomocí povinných údajů, to je způsob doručení písemnosti,
podací číslo, směrovací číslo podací pošty, přílohy, vznik písemnosti,
adresa odesílatele. Dále určí příslušný odbor (spisový uzel), kterému bude
písemnost předána k evidenci v podacím deníku.
2.17 Obálka dokumentu se ponechává u dokumentu jako jeho součást
tehdy, pokud:
a) dokument je v souladu s jiným právním předpisem doručován do
vlastních rukou,
b) je to nezbytné pro určení, kdy byl dokument podán k poštovní
přepravě nebo kdy byl doručen jiným způsobem,
c) datum podání má význam z hlediska právního (např. pro dodržení lhůt
k vyřízení),
d) dokument má charakter stížnosti, petice nebo odvolání ve správním
řízení, včetně podání mimořádných opravných prostředků,
e) na dokumentu není uvedeno datum nebo se výrazně rozchází s datem
poštovního razítka na obálce,
f) na dokumentu chybí podpis (i když je uvedeno jméno a adresa
pisatele),
g) u dokumentu není uveden žádný odesílatel (jedná se o anonym)
h) je-li to rozhodné pro zjištění adresy odesílatele (adresa je uvedena
pouze na obálce).
V ostatních případech se obálka vyřadí bez skartačního řízení ihned po
jejím otevření.
2.18 Písemnosti, které není nutno zaznamenávat do systému spisové
služby (reklamní letáky, prospekty, pozvánky a tiskoviny) nejsou
označovány číslem jednacím.
2.19 Hromadná podání v téže věci opatří zaměstnanec podatelny otiskem
podacího razítka a datem doručení. Tyto shromažďuje příslušný
zaměstnanec ve sběrném archu, který označí původním číslem jednacím,
pod nímž bylo hromadné podání vyžádáno.
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2.20 Pověření zaměstnanci jednotlivých odborů evidují v souvislosti
s výkonem své agendy písemnosti do systému spisové služby vstupující
nebo v něm vzniklé, a to zápisem do centrálního podacího deníku. V něm
jsou uvedeny písemnosti přijaté z podatelny i písemnosti vzniklé z vlastní
činnosti úřadu, kterým určený zaměstnanec příslušného odboru přidělí
číslo jednací nebo vloží do spisu, kterému již bylo č.j. přiděleno.
2.21 U vlastních písemností je identifikace i evidence písemností
prováděna každým příslušným pracovníkem odboru, kde došlo ke vzniku
vlastní písemnosti a manipuluje se s nimi jako s ostatními písemnostmi.
2.22 Veškeré písemnosti týkající se téže věci tvoří spis. Spis je označen
spisovou značkou, která je číslem jednacím první písemnosti, nad kterou je
spis vytvořen. Odpověď na došlou písemnost se eviduje, vyřizuje a odesílá
pod spisovou značkou této došlé písemnosti.
2.23 Uzavřením spisu se definitivně uzavírá příslušná spisová značka,
uzavřením dokumentu se definitivně uzavírá příslušné číslo jednací. Po
uzavření začíná pro spis a dokument s číslem jednacím od 1. 1.
následujícího roku běžet skartační lhůta.
2.24 Číslo jednací tvoří zkratka úřadu lomené pořadovým číslem v podacím
deníku, lomené letopočtem běžného kalendářního roku, lomené zkratkou
odboru. Pod číslem jednacím se vždy vyřizuje jen jedna věc (písemnost).
Číselná řada v centrálním podacím deníku začíná vždy 1. ledna a končí 31.
prosince téhož roku.
2.25 Zápisy v centrálním podacím deníku elektronické evidence budou
elektronicky archivovány na serveru průběžně.
2.26 Písemnosti, pro něž je předepsán zvláštní způsob evidence, se evidují
samostatně.
2.27 Písemnost předána odboru, který není příslušný k jejímu vyřízení,
vrátí tuto písemnost zpět podatelně.
2.28 V případě postoupení písemnosti jinému věcně příslušnému orgánu,
zaznamená určený zaměstnanec příslušného odboru do poznámky, kdy
a komu byla písemnost postoupena.
2.29 Vyřídí-li zpracovatel záležitost ústně, to je osobně nebo telefonicky,
učiní o tom záznam a přiloží jej ke spisu.
Článek 4
Neautorizovaná konverze dokumentů
1.

Převod doručeného dokumentu z analogové podoby do podoby
digitální nebo naopak se provádí podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Převod dokumentů se provede tehdy, požaduje-li útvar úřadu, aby
převedený dokument měl obdobné právní náležitosti jako doručený
dokument. Výsledkem převodu je digitální nebo analogová kopie
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doručeného dokumentu bez právních účinků doručeného dokumentu,
zaručující pouhou shodu s doručeným dokumentem, tedy věrohodnost
původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost dokumentu.
2. Při převodu doručeného dokumentu v analogové podobě na
dokument v digitální podobě se postupuje takto:
a) doručený dokument v analogové podobě připravený k převodu je ve
formátu A4 a formát výstupu je černobílý dokument v digitální podobě
v datovém formátu PDF. Neprovádí se zejména tehdy, pokud dokument
v analogové podobě obsahuje znaky, které nelze převodem přenést bez
jejich zkreslení nebo potlačení. Dále se neprovádí u dokumentů A3 a
větších.
b) postup převodu:
- ověří se autorizační náležitosti (zejména podpis a úřední razítko),
- provede se převod dokumentu,
- ověří se úplná shoda vstupu a výstupu.
Oba dokumenty, tj. doručený v analogové podobě a vytvořený dokument
v digitální podobě se uloží v elektronickém systému spisové služby. Oba
dokumenty musí být označeny způsobem umožňujícím jejich dohledání.
Článek 5
Vyhotovování dokumentů, podepisování, užívání razítek
1. Dokumenty vzniklé z úřední činnosti městského úřadu a odpovědi na
doručené dokumenty musí být označeny záhlavím s názvem úřadu, sídlem
a číslem jednacím. Dokumenty vyhotovované orgánem obce a týkající se
samostatné působnosti města, se v záhlaví označují „město Karolinka“,
dokumenty vyhotovované orgánem města týkající se přenesené
působnosti města, se v záhlaví označují „Městský úřad Karolinka“
Vypracovávají-li dokumenty odbory městského úřadu, uvedou pod
záhlavím také název odboru (jednotná šablona).
2. Podepisování písemností se řídí Organizačním řádem, kde je upraveno
v Příloze č. 5. Vždy musí být na písemnosti uvedeno jméno, příjmení
a funkce podepisujícího. Stejnopis musí mít stejné náležitosti jako originál.
3. Pro používání razítek se státním znakem České republiky platí zvláštní
předpis pro užívání státních symbolů, z.č. 352/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Město může používat razítko se znakem města.
3.1.

Úředním razítkem je podle odst. 1 z.č. 352/2001 Sb., o užívání
státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o užívání státních
symbolů“) razítko kulatého tvaru, o rozměrech 20 mm, 25 mm nebo
36 mm v jehož středu je vyobrazen malý státní znak ČR a na jehož
obvodu je označení Městský úřad Karolinka. Otisk razítka je
jednobarevný. Toto razítko lze používat pouze na dokumentech
vyhotovených v rámci přenesené působnosti, nestanoví-li zákon
jinak.
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4. Razítkem města se rozumí razítko jiné než úřední, kulaté o průměru 36
mm, se znakem města a textem „Město Karolinka“.
5. Jiným razítkem se rozumí každé razítko, které není kulaté (tzv. „hranaté
razítko“).
6. Všechna razítka mohou dále obsahovat označení útvaru, který s razítkem
disponuje (např. název odboru, oddělení, pracoviště….).
7. Součástí každého úředního razítka a razítka města musí být pořadové
číslo, které musí být při každém otisku čitelné.
8. Pořadové číslo musí mít i jiné razítko, pokud obsahuje text „Město
Karolinka“ nebo „Městský úřad Karolinka“.
9. Razítka města se používají v případech, kdy zvláštním zákonem není
stanoveno povinné užívání úředního razítka s malým státním znakem
(zákon č. 128/2000 Sb., o obcích). Jedná se o všechny případy, kdy město
Karolinka jedná v samostatné působnosti.
10. Při používání razítek je nutné rozlišovat o jaký úkon a v jaké působnosti
má být konkrétní razítko použito.
11. Postavení právnické osoby ve všech právní vztazích má pouze město
(Zákon o obcích č. 128/2000Sb.), Městský úřad Karolinka právní
subjektivitu nemá (plní úkoly zadané mu městem v samostatné působnosti
nebo vykonává přenesenou působnost.
12.Text uvedený na použitém razítku musí odpovídat textu v záhlaví
písemnosti (je-li v záhlaví Město Karolinka, musí být použito razítko Město
Karolinka, nikoliv Městský úřad Karolinka).
13. Úřední razítka mohou být používána oprávněnými osobami na
rozhodnutích a jiných úředních aktech nebo na listinách osvědčujících
důležité skutečnosti vydávaných při výkonu zákonem stanovené přenesené
působnosti.
14. Úřední razítka se nepoužívají v běžné korespondenci.
15. Jiná razítka se používají zejména pro běžný vnitřní provoz a v případech
uvedených v odst. 16
16. Při objednávkách a fakturaci je používáno jiné razítko – hranaté razítko
s textem Město Karolinka, kdy součástí razítka je i IČ a DIČ.
17. Má-li být písemnost opatřovaná razítkem doručována elektronicky uvede
se v elektronické verzi písemnosti na místo otisku razítka poznámka „
Otisk úředního razítka “ (jedná-li se o dokument opatřován kulatým
razítkem s malým státním znakem), „ Otisk razítka města “ (jedná-li se
o dokument opatřovaný kulatým razítkem se znakem města) nebo „ Otisk
razítka “, jedná-li se o dokument opatřovaný hranatým razítkem).
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18. Požadavky na razítka předávají odbory na útvar tajemnice .
19. Opisy jsou zhotovovány pořizováním fotokopií na kopírovacích strojích.
Pokud by takto zhotovený opis měl sloužit jako úřední doklad, musí být
úředně ověřen.
20. Za zabezpečení razítek proti zneužití nebo odcizení odpovídá každý
zaměstnanec sám. Evidenci razítek, v níž musí být zachycen otisk razítka
s uvedením jména, příjmení, funkce, data a podpisu zaměstnance, který
razítko převzal a užívá vedoucí za jednotlivé odbory, centrálně pak útvar
tajemnice, za evidenci razítek zodpovídá pověřený zaměstnanec, který je
před zajištěním zhotovení evidovaného razítka zodpovědný za přidělení
pořadového čísla tak, aby razítko stejného typu se stejným bylo
nezaměnitelné. Případnou ztrátu převzatého razítka oznámí zaměstnanec
svému vedoucímu, ten tajemnici, která učiní příslušná opatření.
21. Každý zaměstnanec – držitel konkrétního evidovaného razítka dle ELR
nesmí toto razítko předat jinému zaměstnanci bez souhlasu svého
vedoucího odboru a bez provedení příslušného zápisu na ELR u pracovníka
hospodářsko správního odboru, a to osobní účastí a předložením razítka.
22. Při rozvázání pracovního poměru zaměstnance musí být evidované razítko
(při spoluzodpovědnosti vedoucího odboru) zaměstnancem vráceno.
23. Razítka se vyřazují v rámci běžného skartačního řízení
24. Likvidace probíhá za účasti komise složené nejméně ze tří zaměstnanců, a
to vždy po jednom zaměstnanci z HSO, OV a útvaru tajemníka.
25. Likvidace spočívá minimálně v úplném fyzickém znehodnocení obtiskové
části evidovaného razítka před členy komise.
26. O provedené likvidaci musí být proveden záznam (na zadní straně
aktuálního ELR) podepsaný všemi členy komise.
27. ELR s provedeným zázname o likvidaci jsou předány do spisovny
Městského úřadu Karolinka k archivaci.
Článek 6
Odesílání písemností
1. Písemnosti jsou podatelnou odesílány poštou (obyčejné zásilky,
doporučené zásilky, doporučené zásilky s dodejkou, doporučené zásilky
s dodejkou do vlastních rukou, doporučené zásilky s dodejkou zmocněnci
a cenná psaní doručovaná na území České republiky a do ciziny),
elektronickou poštou (na e-mailovou adresu adresáta), v digitální
podobě prostřednictvím informačního systému datových schránek,
faxem.
2. O způsobu odeslání dokumentů rozhoduje zaměstnanec pověřený jeho
vyřízením podle charakteru odesílaného dokumentu a podle adresáta
(např. orgán veřejné moci, právnická osoba, jiný subjekt, který je
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držitelem datové schránky). Před rozhodnutím o konečné formě
zpracování dokumentu je tedy nutné stanovit, kam a jakým způsobem
má být odeslán.
3. Při odesílání dokumentů musí zaměstnanec úřadu 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 veřejné datové sítě
do datové schránky, přičemž odesílatel ještě rozhodne, zda zvolí obecné
doručení dokumentu do datové schránky nebo doručení datové zprávy do
vlastních rukou.
4. Odesílá-li se dokument adresátovi, který nemá zřízenu datovou schránku,
ale má e-mailovou adresu určenou pro příjem dokumentů, charakter
odesílaného dokumentu do umožňuje a adresát s tím souhlasil, odešle se
na tuto e-mailovou adresu.
5. Nepotvrdí-li adresát převzetí dokumentu odeslaného na e-mailovou
adresu nejpozději následující pracovní den po odeslání zprávy, která se
nevrátila jako nedoručitelná, doručí se dokument, jako by adresát o
doručení na elektronickou adresu nepožádal. Pokud nebylo možno doručit
dokument doručovaný na elektronickou adresu adresáta, protože se
datová zpráva vrátila jako nedoručitelná, učiní úřad další pokus o jeho
doručení. Bude-li další pokus o doručení neúspěšný, doručí dokument
jiným způsobem.
6. Není-li možné převzetí dokumentu v analogové podobě adresátem na
místě (při jednání nebo jiném úředním úkonu), nebude-li mít adresát
dokumentu zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, nebo není-li možné
dokument doručit prostřednictvím veřejné sítě internet, protože to
neumožňuje povaha dokumentu nebo adresát nesvolí, aby mu byl
dokument doručen e-mailem, nebo nemá-li zřízenu e-mailovou adresu,
dokument se doručí v listinné podobě.
7. Dokumenty lze předat adresátu osobně.
8. Nelze-li dokument v analogové podobě doručit jinak, může být v zákonem
stanovených případech doručen prostřednictvím policejního orgánu
příslušného podle místa doručení.
9. Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně
nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších
případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou.
10.Postup při zasílání matričních dokladů do ciziny upravuje §26 vyhlášky
č. 207/2011 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů.
11.Soukromé dokumenty zaměstnanců úřadu se prostřednictvím podatelny
úřadu neodesílají.
12.Dokument odeslaný prostřednictvím informačního systému datových
schránek je doručený okamžikem, kdy se do datové schránky adresáta
přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah oprávnění přístup
k dodanému dokumentu. Dokument odeslaný na e-mailovou adresu
adresáta je doručen v okamžiku, kdy převzetí doručovaného dokumentu
potvrdí adresát.
13.V elektronickém systému spisové služby nebo v samostatné evidenci
dokumentů se vždy poznamená datum a způsob odeslání dokumentu.
14.Určený zaměstnanec příslušného útvaru je povinen ověřit správnost
a úplnost písemnosti a adresu příjemce, opatřit písemnou obálkou
s vyplněnou adresou subjektu, jemuž je vypravovaná písemnost určena,
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opatřenou číslem jednacím. Takto zpracovanou písemnost předá v
zalepené obálce podatelně k odeslání v pondělí, středa do 14:00 hod,
v úterý a čtvrtek do 13:00 hod. a v pátek do 12:00 hod. Později
předaná pošta je odesílána až následující pracovní den.
15.Současně s fyzickým předáním dokumentu je každý zpracovatel povinen
provést i elektronické odeslání v programu spisové služby s vyznačením
způsobu doručení.
16.Dokumenty, u nichž je nutno ověřovat doručení, jsou zasílány na
doručenku, která se po vrácení připojí ke spisu.
17.Zaměstnanec podatelny písemnosti určené k odeslání zpracuje v systému
spisové služby a odnese písemnosti na místní pobočku České Pošty s.p.
Článek 7
Tvorba spisu, označování spisu
1. Při vyřizování dokumentů se všechny dokumenty týkající se téže věci
spojují ve spis. Spis je vytvářen spojováním dokumentů nebo pomocí
sběrného archu. Dokumenty v listinné podobě se vzájemně spojí fyzicky,
dokumenty v digitální podobě se vzájemně spojí prostřednictvím metadaty
(metadaty se rozumí data popisující souvislosti, obsah a strukturu
dokumentů a jejich správu v průběhu času).
2. Spisy se označují spisovými značkami.
3. Spis tvoří zejména podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení
rozhodnutí a další dokumenty, které se vztahují k dané věci. Jeho přílohou
jsou zejména důkazní prostředky, obrazové a zvukové záznamy a je-li spis
veden v analogové podobě, rovněž záznamy na elektronických médiích. Spis
musí obsahovat soupis všech svých součástí, včetně příloh, s určením data,
kdy byly do spisu vloženy a jejich čísel jednacích.
Přidělování spisového znaku, skartačního znaku a skartační lhůty
1. Spisový znak, skartační znak a skartační lhůtu, případně rok zařazení
dokumentu do skartačního řízení, přiděluje dokumentu vždy zaměstnanec do
jehož kompetence dokument spadá.
2. Spisový znak, skartační znak a skartační lhůta se přidělí dokumentu podle
spisového a skartačního plánu úřadu, platného v době vyřízení dokumentu
nebo uzavření spisu.
3. Spisový znak, skartační znak a skartační lhůta dokumentu, popřípadě rok
jeho zařazení do skartačního řízení, se vždy poznamenají v elektronickém
systému spisové služby nebo v samostatné evidenci dokumentů.
Článek 8
Ukládání písemností
1. Vyřízené písemnosti v analogové podobě se ukládají v příručních
spisovnách po dobu jednoho roku od vyřízení. Jednotliví pracovníci mají u
sebe pouze dokumenty, které nejsou dosud vyřízeny a písemnosti
a dokumenty týkající se rozestavěných staveb. Po uplynutí této doby se
písemnosti předávají do centrální spisovny. Písemnosti jednoho spisového
znaku se zbaví duplicit a vloží se do papírové složky nebo desek, na něž se
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napíše spisový znak, název písemnosti, časový rozsah a skartační lhůta.
Takto upravené písemnosti se vloží do archívní krabice. Na archívní krabici
se nalepí štítek s údaji: název útvaru, spisový znak, název písemnosti,
časový rozsah, skartační znak, skartační lhůta a pořadové číslo archívní
krabice.
2. Dokumenty a spisy v analogové podobě se před uložením vždy zkontrolují,
jsou-li úplné. Kontrolu úplnosti provádí zaměstnanec úřadu, který spis
vyřizoval a uzavřel, popřípadě, z jehož činnosti dokument nebo spis
vznikl, a poté rovněž zaměstnanec úřadu určený ke správě spisovny.
3. Před předáním dokumentů a spisů v analogové podobě do spisovny jsou
zaměstnanci odpovědní za jejich vyřízení povinni připravit je k předání.
Provedou kontrolu úplnosti dokumentů (zejména jejich příloh) a spisů.
Každý spis musí obsahovat soupis všech svých součástí, včetně příloh
a čísel jednacích (soupis dokumentů zařazených ve spisu). Za úplnost
dokumentů a spisů odpovídá zaměstnanec pověřený jejich vyřízením.
4. K předávaným písemnostem se sepíše dvojmo předávací protokol. Údaje
uvedené na štítku archívní krabice musí být stejné jako údaje
v předávacím protokolu. Písemnosti předává do centrální spisovny jednou
ročně, každý zaměstnanec, který je zodpovědný za svou agendu. Po
kontrole označení (název úřadu a ukládajícího útvaru, spisový znak,
název s obsahem dokumentů a spisů, rok vzniku a vyřízení
dokumentů a spisů, skartační znak a skartační lhůta, případně rok
zařazení do skartačního řízení) ukládacích jednotek, v nichž jsou
dokumenty a spisy předávány k uložení (pořadače, kartóny aj.) a shodě
předávacího protokolu s předávanými dokumenty a spisy potvrdí
předávající zaměstnanec a správce spisovny předání a převzetí dokumentů
podpisem předávacích protokolů. Předávající zaměstnanec obdrží jedno
vyhotovení předávacího protokolu, druhé vyhotovení založí správce
spisovny do evidence dokumentů uložených ve spisovně.
5. Ve spisovně jsou dokumenty uloženy po dobu trvání jejich skartační lhůty.
6. Smíšené spisy, tj. spisy, jejichž část je v digitální a část v analogové
podobě, se ukládají tak, že dokumenty spisu v digitální podobě se ukládají
v elektronické spisovně úřadu a dokumenty spisu v analogové podobě se
ukládají ve spisovně úřadu. Obě části spisu přitom musí obsahovat soupis
všech dokumentů spisu a jejich jednoznačné označení, zdali jsou
v digitální nebo analogové podobě.
7. Skartační znak se označuje písmeny A, V, S, která stanoví, jak bude
s písemnostmi po uplynutí skartační lhůty naloženo:
 A – písemnosti trvalé hodnoty (archiválie), která bude předána
k trvalému uložení do archívu,
 V – písemnost určená k výběru, po uplynutí skartační lhůty se posoudí,
zda písemnost má trvalou hodnotu či nikoliv a podle toho bude
zařazena do skupiny A nebo S,
 S – písemnost bezvýznamná, která bude zničena.
8. Skartační lhůta určuje dobu vyjádřenou v letech, po kterou musí být
vyřízená písemnost uložena ve spisovně. Je vyjádřena číslicí ze skartačním
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znakem. Skartační lhůta začíná běžet dne 1. ledna následujícího roku po
vyřízení písemnosti nebo uzavření spisu.
9. O vypůjčených spisech vede pracovník ústřední spisovny zvláštní evidenci
ve výpůjční knize. Výpůjční lhůta je 3 měsíce. Po uplynutí doby má
zaměstnanec povinnost spis vrátit do centrální spisovny.
10.Dokumenty a spisy v digitální podobě se ukládají v elektronických
spisovnách úřadu a předávají se do nich k uložení prostřednictvím
elektronického systému spisové služby.
11.Dokumenty a spisy v digitální podobě se před uložením vždy zkontrolují,
jsou-li úplné. Kontrolu úplnosti provádí zaměstnanec úřadu, který
dokument nebo spis vyřizoval a uzavřel, a poté rovněž zaměstnanec
úřadu, určený ke správě elektronické spisovny úřadu.
12.Dokumenty a spisy v digitální podobě musí být nejpozději před jejich
vyřízením, resp. uzavřením v datových formátech požadovaných podle
§ 23 vyhlášky č. 259/2012 Sb.
Článek 9
Předkládání dokumentů uložených ve spisovně
1. Pro nahlížení do dokumentů uložených ve spisovně úřadu platí obecná
ustanovení o nahlížení do spisů před správním orgánem (nahlížení do spisů
a o úkonech ve správním řízení je upraveno v § 38 zákona č. 500/2004
Sb.), to neplatí, jestliže dokumenty před uložením ve spisovně byly
veřejně přístupné. Pracovníci mohou nahlížet pouze do dokumentů svého
útvaru, nahlížení do dokumentů jiného útvaru je vázáno na souhlas
vedoucího
příslušného
útvaru.
Nahlížení
do
dokumentů
obsahujících
utajované informace, poskytování jejich opisů, výpisů a kopií se řídí
zákonem
č.
412/2005
Sb.,
o
ochraně
utajovaných
informací
a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
2. Nahlížení do dokumentů v digitální podobě oprávněným žadatelům
(zejména zaměstnancům úřadu) je umožněno prostřednictvím elektronického
systému spisové služby, který zabezpečuje rovněž evidence přístupů
(zapůjčování a nahlížení do dokumentů). Oprávněnému žadateli se zobrazí
požadovaný dokument nebo spis. Pokud není možné předložit mu k nahlížení celý
dokument nebo spis, je možné ho vytisknout (vytvořit neověřenou kopii),
znečitelnit pasáže, s nimiž se žadatel nesmí seznámit, a poté ho předložit.
3. Dojde-li k nevratnému poškození nebo zničení dokumentu v digitální podobě
během nahlížení nebo nelze-li digitální dokument zobrazit, poznamená se tato
skutečnost v elektronickém systému spisové služby včetně čísla jednacího
dokumentu, ke kterému se poškození nebo zničení vztahuje.
4. Dokumenty a spisy v analogové podobě uložené ve spisovně mohou být
předkládány k nahlížení oprávněným žadatelům. Těmi jsou zejména zaměstnanci
úřadu. Dokumenty a spisy se předkládají k nahlížení většinou v prostorách
určených k nahlížení.
5. Dokumenty a spisy v analogové podobě se zapůjčují. Vypůjčovatel je
povinen zabezpečit jejich ochranu před poškozením, zneužitím nebo ztrátou a
dodržet určený termín vrácení. Do zapůjčených dokumentů se nesmí nic
dopisovat, opravovat, vymazávat ani provádět jiné nezákonné úpravy.
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O zapůjčení dokumentů v analogové podobě vede správce spisovny evidenci –
„Knihu výpůjček“. Žádný dokument nebo spis uložený ve spisovně nemůže být
nikomu vydán k trvalému užívání. Při ztrátě, zničení nebo poškození zapůjčeného
dokumentu nebo spisu v analogové podobě je nutné vyhotovit zápis, obsahující
příčiny, míru zavinění a eventuální následky ztráty nebo zničení dokumentu nebo
spisu.
Článek 10
Vyřazování písemností – skartační řízení
1. Skartační řízení je souhrn úkonů prováděných při plánovitém vyřazování
písemnosti, které jsou po uplynutí skartačních lhůt pro činnost úřadu dále
nepotřebné. Při skartačním řízení se oddělují bezvýznamné písemnosti od
písemností s trvalou hodnotou.
2. Skartační řízení se provádí zpravidla jednou za rok podle pokynů Státního
okresního archívu. Jeho předmětem jsou všechny písemnosti, u nichž
uplynuly skartační lhůty a úřední razítka vyřazená z evidence z důvodu
ztráty jejich platnosti nebo opotřebování. U dokumentů, které úřad i po
uplynutí skartační lhůty nadále potřebuje pro svoji činnost, se skartační
lhůta po dohodě s archivem prodlouží.
3. Skartaci připraví zaměstnanec centrální spisovny ve spolupráci
s vedoucími útvarů. Skartační návrh a seznamy vyřazovaných písemností
rozdělených do skupin A a S se zašlou ve dvojím vyhotovení Státnímu
okresnímu archívu k odbornému posouzení. O výsledku skartačního řízení
se sepíše protokol, v němž se uvede, jak se s vyřazenými písemnostmi
naloží a Státní okresní archív udělí písemný souhlas se zničením
bezvýznamných písemností.
4. Úřad na základě souhlasu ke zničení dokumentů označených skartačním
znakem „S“, zabezpečí po uplynutí lhůty pro podání námitek a v případě
podání námitek po ukončení řízení o námitkách jejich zničení. Zničením se
rozumí jejich znehodnocení tak, aby byla znemožněna jejich rekonstrukce
a identifikace obsahu. Při převozu a ničení dokumentů musí být zajištěn
dohled ze strany úřadu, který také nese veškeré náklady vynaložené na
zničení dokumentů.
5. Písemnosti určené jako archiválie k trvalému uložení předá zaměstnanec
spisovny Státnímu okresnímu archívu protokolárně v dohodnutém termínu.
Článek 11
Řízení a kontrola
1. Za odbornou péči o písemnosti a jejich řádné vyřazování skartačním
řízením odpovídá tajemník/tajemnice Městského úřadu v Karolince.
2. Garantem spisového a skartačního řádu je tajemník/tajemnice, který jej
navrhuje, doplňuje a eviduje.
3. Za metodickou činnost v oblasti spisové služby odpovídá pracovník
centrální spisovny.
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Článek 12
Závěrečná ustanovení
1. Spisový a skartační řád se vztahuje i na písemnosti, týkající se
samosprávné působnosti města.
2. Za vedení spisové služby odpovídá vedoucí HSO. Vedoucí jednotlivých
odborů jsou povinni kontrolovat výkon spisové služby na jejich úseku.
3. Porušování povinností stanovených touto směrnicí je posuzováno ve
smyslu platného Pracovního řádu Městského úřadu v Karolince.
4. Ruší se Spisový a skartační řád Městského úřadu
(SM 03/04/15), který nabyl účinnosti dne 01.02.2015.

v Karolince

5. Spisový a skartační řád Městského úřadu v Karolince (SM/05/05/15)
nabývá účinnosti dnem 01.05.2015.
Přílohou č. 1 tohoto Spisového a skartačního řádu je Spisový a skartační plán.
Přílohou č. 2 tohoto Spisového a skartačního řádu je Seznam osobních
elektronických certifikátů.

V Karolince dne 20.4.2015

PhDr. Lenka Denkocy
tajemnice Městského úřadu v Karolince
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Příloha č.1 Spisového a skartačního řádu
Spisové znaky spisového a skartačního plánu
ZNAKY VŠEOBECNÉ

Spisový znak
(podznak)

Heslo

51.1
51.2
51.3
51.3.1
51.4

Dokumenty vedoucích útvarů, které nelze zařadit do jiných věcných
skupin:
Dokumenty starosty
Dokumenty místostarosty
Dokumenty tajemníka
Podjatosti
Dokumenty vedoucích odborů

52

Spolupráce se státními orgány a jinými subjekty:

52.1
52.2
52.3
52.5
53
53.1
53.2
54
54.1

Součinnost se správními úřady
Součinnost s jinými subjekty
Členství ve Svazu měst a obcí ČR apod.
Mikroregiony, přeshraniční spolupráce
Organizace členění a působnost úřadu:
Systemizace úřadu
Interní akty řízení (řády, směrnice, příkazy) a další řídící předpisy
Řízení, kontrola a metodická činnost:
u obecního úřadu
u příspěvkových organizací, jichž je obec zřizovatelem, a organizačních složek
obce
ústředními správními úřady pro činnost obecního úřadu
Metodické materiály:
vlastní
ostatní
Rehabilitace
Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů)
Smlouvy - všeobecné
Smlouvy - hospodářské
Smlouvy - nájemní
Smlouvy - majetkoprávní
Smlouvy - kolektivní
Smlouvy - ostatní
Smlouvy o dílo
Statistika, výkaznictví
Časové řady ukazatelů
Roční výkazy, výroční zprávy
Výkazy s kratší než roční periodicitou
Pomocný materiál ke statistice o sčítání lidí, domů a bytů
Jednorázové soupisy
Podkladový materiál k výkazům
Automatizace, výpočetní technika
Informační systém úřadu
Programová dokumentace
Provozní dokumentace, licence
Petiční právo
Stížnosti, podněty a oznámení občanů
Stížnosti, podněty a oznámení občanů
Hodnocení, rozbory, evidence

51

54.2
54.3
54.4
54.4.1
54.4.2
55
56
56.1
56.2
56.3
56.4
56.5
56.6
56.7
57
57.1
57.2
57.3
57.4
57.5
57.6
58
58.1
58.3
58.4
59
60
60.1
60.2
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Skartační
znak/lhůta

V/10
V/10
V/10
V/10
V/10

V/5
V/5
V/5
V/5
A/5
A/5
A/5
A5
V/5
A/5
S/5
A/10
V/5
V/5
S/5
A/5
A/5
V/5
V/5
V/5
A/5
S/5
V/5
V/5
S/5
A/5
S/5
S/5
V/10
V/5
A/5
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61
61.1
61.1.1
61.1.2
61.1.3
61.1.4
61.1.5
61.1.6
61.1.7
61.2
61.2.1
61.2.2
61.2.3
61.2.4
61.2.5
61.3
61.3.1
61.3.2
61.3.3
61.3.4
61.3.5
61.3.6
61.4.1
61.4.2
61.4.3
62
63
63.1
63.2
63.3
63.4
63.4.1

Ochrana obyvatelstva, Integrovaný záchranný systém, krizové řízení
Ochrana obyvatelstva:
Organizace ochrany obyvatelstva a zařízení civilní obrany
Spolupráce s ostatními orgány a subjekty (jednotky požární ochrany,
občanská sdružení, technické a jiné služby aj.)
Opatření ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, ukrytí, nouzové přežití
aj.)
Hospodaření s materiálem civilní obrany
Zařízení CO
Organizace školení fyzických a právnických osob
Stanoviska obce jako dotčeného orgánu ve stavebním a územním řízení z
hlediska ochrany obyvatelstva
Integrovaný záchranný systém:
Organizace Integrovaného záchranného systému
Dokumentace Integrovaného záchranného systému (havarijní plánování,
cvičení, vzdělávání)
Koordinace záchranných a likvidačních prací
Financování, náhrady
Zahraniční pomoc
Krizové řízení:
Organizace krizového řízení (bezpečnostní rada, krizový štáb)
Zvláštní skutečnosti
Připravenost na krizové stavy
Krizové situace
Financování, náhrady
Humanitární pomoc
Organiz. syst. hosp. opatření pro krizové stavy
Příprava hosp. opatření pro krizové stavy
Realizace hospodář. opatření pro krizové stavy
Zahraniční styky a cesty
Referendum, místní referendum
Vyhlášení, průběh a výsledek referenda
Ostatní dokumentace referenda
Použité hlasovací lístky a úřední obálky referenda
Místní referendum:
Návrh na konání místního referenda, podpisové listiny, usnesení o vyhlášení
referenda, zápisy okrskových a místních komisí, vyhlášení výsledků hlasování

A/5
V/5
V/5
S/5
V/5
S/5
A/5
V/5
S/5
V/5
S/5
A/5
A/5
V/5
S/5
A/5
S/5
V/5
V/5
V/5
V/5
V/5
A/10
V/5
S/10

A/10

63.4.2
63.4.3
65
66
67
67.1

Referendum - ostatní dokumentace
Použité hlasovací lístky a úřední obálky
Plány, koncepce, programy rozvoje obce
Pokuty (ukládání, hrazení)
Přestupky, správní delikty
Rozbory, hodnocení

V/5
S/10
A/10
S/5

67.2

Evidence přestupků

V/5

67.3
67.4
67.5
68
69
70
70.1
70.2
70.3
70.4
70.5
73

Konkrétní případy
Správní delikty podnikajících právnických osob a fyzických osob
Správní delikty podle zákona o obcích
Ochrana státního a služebního tajemství
Fotografování, filmování (povolení) aj.
Spisová služba
Skartační řízení
Podací deník (jednací protokol)
Doručovací knížka
Rejstříky k podacím deníkům
Jiná pomocná evidence
Privatizace

V/5
V/5
V/5
V/5
S/5
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74
75
76
76.1
76.2
76.3
77

77.1

77.2
77.3
77.4
77.5
77.6
78
79
82.1
82.2
83
83.1
83.2
84.1
84.2
87
87.1
87.2
88
88.1
88.2
89.3
89.4
91
91.1
91.2
93
95
96
97
99
ORGANIZACE
ČINNOSTI
101
101.1
101.1.1
101.1.2
101.1.3
101.2
101.2.1
101.2.2
101.2.3
101.3

Vyznamenání, ceny obce, čestné občanství
Náhrady cestovních, stěhovacích a jiných výdajů
Propagační činnost
Obecní zpravodaj, jiné tiskoviny vydávané obcí (v příslušném archivu se
ukládá jeden exemplář)
Monitoring tisku, výstřižková služba
Jiné formy prezentace obce
Volby
Kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta
včetně 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 věci registrace přihlášky k registraci
Zápisy o výsledku hlasování, hlášení výsledků voleb v obci
Organizačně technické zabezpečení voleb
Ostatní volební dokumentace
Seznamy voličů
Použité hlasovací lístky a volební obálky
Volby přísedících u soudu
Konference, porady, konzultace
Reklama - vlastní
Reklama - cizí
Obecně prospěšné práce
Obecně prospěšné práce - výkon trestu
Veřejně prospěšné práce
Poskytování informací ze zákona
Poskytování informací - vyhodnocení
Dokumenty, které nejsou podnětem k úřednímu jednání nebo
nepřísluší k vyřízení obecnímu úřadu
Dokumenty na vědomí
Postoupené věcně nebo místně nepříslušné záležitosti
Dotace, grantová podpora
Dotace, grantová podpora
Vyjádření, stanoviska ke grantům a dotacím
Návrhy zákonů
Stanoviska k návrhům právních předpisů
Veřejné zakázky, výběrové řízení
Veřejné zakázky
Výběrové řízení
Předběžná ochrana orgánem státní správy
Ukládání sankcí
Vymáhání pohledávek
Úkony v rámci nečinnosti správních úřadů
Nadace, nadační fondy

Činnost zastupitelstva, rady, výborů a komisí
Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu):
Podkladové materiály k jednání zastupitelstva
Podkladové materiály k jednání rady
Podkladové materiály k jednání výborů a komisí
Zápisy z jednání včetně programu, usnesení, příloh a podkladů:
zastupitelstva
rady
výborů a komisí
Evidence členů zastupitelstva, rady, výborů a komisí
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A/5
S/5
A/5
V/5
V/5

A/10

A/10
S/5
V/5
S/5
S/5
A/5
V/5
V/5
S/5
V/5
V/5
S/5
A/5

S/1
S/1
V/10
V/5
V/5
V/5
V/5
V/5
V/5
V/5
S/15
S/5
A/5

V/5
V/5
V/5
A/10
A/10
A/10
A/5

23

102.1
102.2
102.3
104.1
104.2
105.1
105.2
105.3
106
107
108.1
108.2
108.3
108.4

Činnost zvláštních orgánů obce
Bezpečnostní rada obce
Krizový štáb obce
Obecně závazné vyhlášky obce
Nařízení obce
Řízení podle správního řádu soudního
Řízení podle občan.soudního řádu(správní žaloby)
Právní zastupování ve finančních záležitostech
Dobrovolné svazky obcí
Regionální rozvoj
Region soudržnosti
Národní rozvojový plán
Operační programy
Regionální rada

V/5
V/5
V/5
A/5
V/5
A/10
A/10
V/5
A/5
A/10
A/10
V/10
V/10
A/10

AGENDA KONTROLY,
PŘEZKUMU
HOSPODAŘENÍ A
INTERNÍHO AUDITU

111
111.1
111.2
111.3
112
112.1
112.2
112.3
112.4
113

Plány kontrolní činnosti a interního auditu:
krátkodobé
dlouhodobé
Kontrolní řád
Kontroly
Kontroly vlastní
Kontroly ve spolupráci s jinými orgány
Zprávy z kontrol provedených jinými orgány
Rozbory a vyhodnocení
Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků

113.1

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření vykonaném krajským úřadem

V/10

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Přezkoumání hospodaření ÚSC- podklady
Interní audit
Zpráva o interním auditu
Interní audit - podklady
Kontrola plnění usnesení - zastupitelstva
Kontrola plnění usnesení - rady
Kontrola plnění usnesení - výborů a komisí

V/10
S/10

113.2
113.3
114
114.1
114.2
115.1
115.2
115.3
PERSONÁLNÍ
PRÁCE
117
117.1
117.2
117.3
118
118.1
118.2
118.3
118.4

Kvalifikace a vzdělávání pracovníků:
Kvalifikace a vzdělávání
Hmotné zabezpečení
Ověřování odborné způsobilosti
Pracovní poměr
Osobní spisy a dokumenty s obdobnou funkcí včetně dotazníků
Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas)
Snížení pracovního úvazku
Evidenční listy

S/5
A/10
A/5
V/10
V/10
V/10
A/10

A/10
S/10
A/5
A/5
A/5

V/10
S/5
S/5
S/50
S/5
S/5
S/3

118.5

Vedlejší činnost, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti

S/5

118.6
118.7
118.8
118.9
118.10
118.11
118.12
119
119.1

Náhrada škody
Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků
Zdravotní pojištění
Způsobilost zaměstnanců k výkonu činnosti
Postihy podle zákoníku práce
Výběrová řízení na obsazení pracovních míst
Žádosti o zaměstnání
Záležitosti pracovně právní
Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu

S/5
S/10
S/10
S/5
S/5
S/5
S/5
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119.2
119.5
120
120.1
120.2
120.3
120.4
120.5
121
121.1
121.2
121.4
121.5
121.6

Zaměstnanci obce zařazení do organizačních složek obce
Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců aj.)
Záležitosti členů obce, výborů a komisí
Vztahy vyplývající z výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva
Záležitosti důchodového zabezpečení
Odměny včetně odvodů z odměn
Náhrady (kromě cestovních a stěhovacích výdajů)
Evidence čest. prohl. podle zákona o stř.zájmů
Mzdy, půjčky zaměstnancům
Platový řád
Katalog funkcí a mzdových tarifů
Odměňování
Náhrady za dovolenou
Věcná plnění

121.8

MZDOVÉ LISTY, vzhledem k potřebě mzdových listů pro účely důchodového
zabezpečení a nemocenského pojištění se doporučuje skartační znak a lhůta
S/50

121.9
121.10
121.11
121.12
122
122.1
122.1.1
122.1.2
122.2
122.3
122.4
122.5
122.6
FINANCE
176
176.1
176.2
176.3
176.4
177
177.1
177.3
177.3.1
177.3.2
177.4
178
178.1
178.2
178.3
178.4
178.5
178.7
180.1
180.2
180.3
181
181.1
181.1.1
181.1.2

Daň z příjmu
Sociální pojištění
Výplatní lístky
Půjčky zaměstnancům
Péče o pracovníky
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, odškodňování
pracovních úrazů:
smrtelné a těžké
ostatní
Pracovní podmínky žen
Pracovní podmínky mladistvých
Osoby se změněnou pracovní schopností
Závodní stravování
Ochranné oděvy a jiné součástky, služební oděvy

Rozpočty
Rozpočtový výhled
Roční rozpočty, rozpočtová opatření
Rozbory o plnění rozpočtů a finančního hospodaření
Ostatní dokumenty finančního hospodaření
Finanční plány a rozpočty příspěvkových organizací
Finanční plány a rozpočty
Rozbory hospodaření
roční
kratší
Ostatní dokumenty o finančním hospodaření příspěvkových organizací
Daně, dávky, poplatky
Všeobecné záležitosti státních příjmů a příjmů obcí
Jiné příjmy (s výjimkou uvedených níže)
Rejstříky, katastry, výkazy apod., likvidace nedoplatků
Místní daně a poplatky
Katastr domovní daně
Daň z přidané hodnoty
Konfiskační záležitosti
Propadnutí majetku
Propadnutí majetku z prozatímní správy
Účetnictví:
Účetní výkazy:
Roční účetní výkazy, roční účetní závěrky, audit
Měsíční účetní výkazy, měsíční účetní závěrky
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S/5
A/5
S/5
S/5
S/5
S/5
S/5
S/5
V/5
S/5
S/5
S/5
S/5
S/30
S/10
S/10
S/5
S/5

A/10
S/5
S/5
S/5
S/5
S/5
S/5

A/10
A/10
A/10
S/10
A/10
A/10
S/10
S/5
S/5
S/5
V/5
S/5
V/5
S/10
A/10
A/20
A/20

A/10
S/10
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181.2

Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti, o nakládání s majetkem,
o pohledávkách a závazcích a ostatní účetní doklady

S/10

181.3
181.4
181.5

Inventární karty hmotného majetku
Seznam číselných znaků, symbolů, zkratek
Ostatní účetní dokumenty

S/5
S/5
S/5

181.6

Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků

S/10

Úvěry, záruky a dokumenty s obdobnou funkcí
Cenné papíry

S/5
V/10

Půdní fond
Vynětí zemědělské půdy:
Vynětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

A/15

Rozhodnutí o odvodech za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu

A/15

201.2
201.3
201.4

Ochrana využití zemědělského půdního fondu
Změny kultur a využití půdního fondu
Převod a nájmy zemědělských a lesnických pozemků

V/5
V/10
A/5

201.5

Použití zemědělské půdy k nezemědělským účelům na dobu jednoho roku

S/5

201.7
201.8
202
203

Návrhy dobývacích prostorů
Návrhy tras nadzemních a podzemních vedení
Pozemkové úpravy (územně plánovací dokumentace)
Zemědělská výroba, podnikání v zemědělství

A/10
V/5
V/5

203.1

Užívání půdy a jiného zemědělského majetku, podnikání v zemědělství:

181.9
181.10
ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
201
201.1
201.1.1
201.1.2

203.1.1
203.1.2
203.2
203.5
203.6
203.7
203.8
204
205
206
206.1
206.2
206.3
206.4
206.5
206.6
206.7
206.7.1
206.7.2
206.8
206.9
206.10
207
207.1
207.2
207.3
207.4
207.5
207.6
208

Evidence soukromě hospodařícího rolníka - fyzické osoby
Evidence zemědělského podnikatele - fyzické osoby, právnické osoby,
zahraniční osoby
Ochrana proti škůdcům, chorobám a plevelům
Veterinární opatření
Plemenitba
Včelařství
Chov a ochrana zvířat
Zemědělské práce (zajištění)
Zemědělské organizace a podniky
Myslivost
Uznání honiteb
Nájemní smlouvy
Myslivecké plánování a statistika
Oblasti pro chov zvěře
Lovecké lístky (evidence)
Náhrada škod
Myslivecký hospodář, myslivecká stráž
Rybářský hospodář
Rybářská stráž
Evidence honebních společenstev
Nehonební pozemky
Chov zvěře v zajetí, lovečtí dravci
Rybářství
Rybářské revíry
Rybníky rybníkářsky neobhospodařované
Plánování a rybářské hospodaření
Rybářský hospodář a rybářská stráž
Evidence rybářských lístků
Náhrady škod
Posuzování vlivů na životní prostředí
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V/10
S/5
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S/5
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V/5
A/10
V/5
V/10
A/5
A/5
V/5
A/5
S/5
V/5
V/10
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221
221. 1
221.1.1
221.1.2
221.1.3
221.1.4
221.1.5
221.1.6
221.2
221.2.1
221.2.2
221.2.3
221.2.4
221.3.1
221.4.1
221.4.2
221.4.3
221.4.4
221.4.5
221.4.6
221.4.7
221.4.8
221.4.9
221.4.10
221.5
221.5.1
221.5.2
221.5.3
221.6
221.6.1
230
231
231.1

Lesní hospodářství:
Pozemky určené k plnění funkcí lesa:
Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkce lesa
Lesní hosp. - rozhodnutí o pochybnostech
Souhlasy k návrh. územní plán. dokumentace
Dělení lesních pozemků
Odnětí pozemků k plnění funkcí lesa
Omezení využ. pozemků pro plnění funkcí lesa
Užívání lesů:
Dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesů
Výjimka ze zákazu některých činností v lese
Stanovení podmínek sportovní akce
Opatření k zabezpečení osob a majetku
Vyhl. záměru-zpracování lesních hosp.osnov
Uznání výběrových stromů, les. porostů, semen
Uložení opatření v případech mimoř. okolností
Výjimka z velikosti či šíře holé seče
Povolení delších lhůt pro zalesnění a zaj. kultur
Nesouhlas s těžbou v lesích bez hosp. osnovy
Výjimka ze zákazu mýtní těžby v por. do 80. let
Podmínky a výše náhrady les. dopr. po ciz. poz.
Pověř. výkon.funkce odb. lesního hospodáře
Udělení nebo odnětí licencí pro lesního hospod.
Souhlas s těžbou uznan.stromů nebo porostů
Ochrana lesů:
Opatření k odvrácení hrozícího nebezpečí
Opatření proti rozšíření škůdců
Ustanovení a zrušení lesní stráže
Státní správa lesů:
Opatření k odstranění zjištěných nedostatků
Vodohospodářské plánování
Vodní hospodářství
Realizace zákona o vodách a souv. předpisů

231.2

Vodoprávní povolení, souhlasy a vyjádření, evidence vydaných rozhodnutí

A/5

231.4
231.5

Opravné prostředky proti rozhodnutí
Vodní toky, rybníky:

S/5

231.5.1

Vodní toky, čistota toků a odpadních vod, vypouštění nebezpečných vod

V/20

231.5.2

Rybníky, nádrže, vodní rekreace (vyjádření, rozhodnutí o kolaudaci, revize)

V/20

231.6
231.7
231.8
231.9
231.9.1
231.10
231.11
231.12
233
233.1
233.2
233.3.1
233.3.2
233.4.1
233.4.2
233.5
233.6

Vodní stráž
Vodoprávní dozor
Vodoprávní evidence (včetně vodních toků)
Protipovodňová ochrana:
Povodňový plán obce
Hraniční vody
Důlní vody
Revitalizace vodních toků
Vodovody a kanalizace
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Územně plánovací dokumentace vodovodů a kanalizací
Evidence vodovodů a kanalizací majetková
Evidence vodovodů a kanalizací provozní
Ochranná pásma
Výjimky z ochranných pásem
Vodné a stočné
Čistírny odpadních vod a kanalizace

V/5
A/10
A/50
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A/5
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V/5
V/10
V/5
V/10
V/5
A/10
A/10
V/5
V/5
V/5
A/10
V/10
A/5
V/5

A/5
A/20
V/10
A/20
A/10
A/10
A/10
V/10
A/10
A/10
S/5
V/20
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233.7
245
245.1
245.2
245.3
245.4
245.5
245.6
246
246.1
246.2
246.3
246.4
246.5
246.6
246.7
246.8
246.9
246.10
246.11
246.12
249

Technický audit vodovodů a kanalizací
Ochrana ovzduší
Rozhodnutí podle právních předpisů na ochranu ovzduší
Snižování emisí, stanovení emisních limitů
Poplatky za znečištění ovzduší
Regulační opatření při inverz. stavech ovzduší
Evidence stacionárních zdrojů
Dozor nad ochranou ovzduší
Ochrana přírody
Realizace vyhlášky o chrán. částech území
Rozhodnutí o výjimkách z chráněných částí přírody
Chráněné části přírody
Ochrana krajinného rázu, zásahy do významných krajinných prvků
Rozhodnutí podle právních předpisů na ochranu přírody
Vyjádření ke stavbám pro územní řízení
Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
Mez. konvence o ochraně živočichů a rostlin
Geografické nepůvodní druhy
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Stráž ochrany přírody
Rozh. o přest. podle zák. o ochr. přírody a krajiny
Odpadové hospodářství

A/5

249.1

Rozhodnutí podle právních předpisů upravujících odpadové hospodářství

A/5

249.4
249.6
249.8
250.1
250.10.1
250.10.2
250.2
250.4
250.5
250.7
250.8
250.9
ŽIVNOSTENSKÉ
PODNIKÁNÍ
253
253.1
253.1.1
253.1.3
253.2
253.2.1
253.2.2
253.2.3
253.2.4
253.3
253.3.1
253.3.2
253.5.1
253.5.2
253.5.3
253.5.4
253.7

Evidence skládek odpadů
Dozor na obecní skládce odpadu
Evidence hlášení
Obnova území
Souhlas s důlní činností
Náhrada škod způsobených důlní činností

A/5
S/5
S/5
A/10
A/10
V/5

Dobývání výhradního ložiska
Povol. staveb a zaříz. v chrán. ložisk. územích
Změna a rušení dobývacího prostoru
Skládky odpadních hmot
Omez. vlast.práv k nemov. při prov. geol. prací
Náhrady škod způsob. geologickými pracemi

A/10
A/10
A/5
V/5
S/5
S/5

Živnostenské podnikání:
Živnostenský úřad:
Metodické a organizační pokyny a stanoviska
Organizační záležitosti
Živnostenské oprávnění:
Fyzické osoby
Právnické osoby
Zahraniční osoby
Nevzniklá živnostenská oprávnění
Živnostenský rejstřík:
Živnostenský rejstřík
Nahlédnutí a výpis z rejstříku
Živnostenská oprávnění
Provozovny
Automaty obsluhované spotřebitelem
Ostatní dokumenty
Vyjadřování ke stavebnímu řízení

SPRÁVA
MAJETKU OBCE
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A/5
S/5
S/5
S/5
V/5
S/5
A/5
A/5
V/5
A/5
A/5
V/5
A/5
V/5
V/5
V/5
V/5
V/5

V/10
V/10
S/10
S/10
S/10
S/5
A/10
S/5
V/5
V/5
V/5
S/5
S/5
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254
254.1
254.1.1
254.1.2
254.1.3
254.2
254.2.1
254.2.2
254.3
254.3.1
254.3.2
254.3.3
254.3.4
254.3.5
254.3.6
254.3.7
254.3.8
254.3.9
254.3.10
254.4
254.4.1
254.4.2
254.4.3
255
255.1
255.2
256
257
260
260.1
260.2
260.3

Hospodaření a správa majetku
Evidence majetku:
Obecní pozemky
Obecní budovy
U příspěvkových org. a práv.osob, jejichž zřizovatelem je obec
Inventarizace majetku:
Dílčí inventurní soupisy, podklady
Výsledná zpráva
Hospodaření s majetkem obce:
Nabývání majetku
Převod majetku
Převod práva hospodaření s majetkem
Nájemné
Rekonstrukce a modernizace majetku
Opravy a údržba majetku
Zatížení majetku (dluhy, věcná břemena)
Pojištění majetku
Vyřazování majetku
Zábor, užívání majetku obce
Bytový majetek:
Hospodaření s byty (přidělování, směna bytů)
Modernizace a adaptace bytů
Nájemné
Nebytové prostory
Nebytové prostory - přidělování
Nebytové prostory - nájemné
Veřejné osvětlení
Majetková účast obce
Pohřebnictví, evidence hrobů
Pohřebnictví
Evidence hrobů
Evidence válečných hrobů

DOPRAVA A
SILNIČNÍ
HOSPODÁŘSTVÍ
276
276.1.1
276.1.2
276.2
276.3

Doprava
Integrované dopravní systémy
Dopravní průzkumy
Jízdní řády
Mechanizace nakládky a vykládky

A/10
A/10
S/5
S/5

276.4

Provozní objekty, pomocné objekty a zařízení, čekárny, zastávky, stanoviště

V/5

276.5
276.6
276.7.1
276.7.2
276.9
276.10
277
277.1
277.1.1
277.1.2
277.1.3
277.1.4
277.1.5
277.1.6

Státní odborný dozor na dodržování podmínek provozu vozidel na pozemních
komunikacích
Rozvoj motorismu
Registrace provoz.autoškol, změny a odnětí
Státní dozor ve věcech upravených zákonem
Eurolicence
Bezpečnost silničního provozu
Silniční doprava
Nákladní přeprava:
Sil.doprava-stanovisko k vydání o odebr. koncese
Povolení pro dopr. činnost, která není živností
Povol. k provozu nákl. vozidel o víkendech
Osvědčení o zkouškách odborné způsobilosti v nákladní dopravě
Finanční způsobilost k provozování nákladní dopravy
Sdělení o vozidlech k vykonávání dopravy
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A/5
A/5
A/5
S/5
A/5
A/5
A/10
A/10
S/5
V/5
S/5
S/5
S/5
S/5
S/5
S/10
S/5
S/5
S/10
S/5
S/5
V/10
V/5
A/5
A/5

S/5
S/5
V/10
V/5
S/5
V/5

S/10
S/5
S/5
S/5 1)
S/5
S/5
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277.2
277.2.1
277.2.2
277.2.3
277.2.4
277.2.5
277.2.6
277.2.7
277.3
277.3.1
277.3.2
277.3.3
277.4
278
278.5
278.6
278.7
279
279.1
279.2
280
280.1
280.2
280.4
280.6
280.7
280.8
280.9
280.10
280.13
280.14
280.15
280.16.1
280.16.2
280.17
280.18
280.21
280.22
280.23
280.24
280.25
280.26
281
281.1
281.2
281.3
281.4
282.1
282.2
282.3
283.1
283.2
283.3
283.4
283.5
302

Přeprava osob:
Stanovisko k vydání koncese
Licence k provozování pravidelné autobusové dopravy
Povolení k přepravě osob, která není živností
Osvědčení o zkouškách odborné způsobilosti v dopravě osob
Smlouvy o závazku veřejné služby
Finanční způsobilost k provozování dopravy osob
Sdělení o vozidlech k vykonávání dopravy
Taxislužba:
Odborná způsobilost, zkoušky
Taxislužba - místopis, zkoušky
Taxislužba - odvolání proti rozhodnutí
Taxislužba - nemotorová doprava
Technika silniční dopravy
Osvědčení k provozování stanic technické kontroly
Osvědčení k provozování stanic měření emisí
Odvolací řízení ve věci osvědčení k provozování stanic měření emisí
Městská doprava
Osvědčení o oprávnění podnikání v městské hromadné dopravě
Odvolací řízení
Pozemní komunikace, provoz na pozemních komunikacích
Stavby a rušení silnice nebo místní komunikace
Příprava plánů investic a velkých oprav
Dopravní inženýrství (stanovení dopr. značení)
Běžná údržba pozemních komunikací a mostů
Zimní údržba pozemních komunikací
Objížďky, uzavírky pozemních komunikací a jiná rozhodnutí
Odvolání proti rozhodnutí týkajících se pozemních komunikací
Zvláštní užívání pozemních komunikací
Stavební a kolaudační řízení pozem. komunikací
Evidence, kategoriz. a změny v síti poz. komun.
Cyklostezky
Propoj. pozem. komunikace na poz. komunikaci
Nemovitosti - zřizování věcných břemen
Reklamní zařízení
Kontrolní vážení
Pověření osob oprávněných k zastav. vozidel
Udělení, podmínění, omezení, vrácení ŘO
Přezkoumání zdrav. způsobilosti držitele ŘO
Přezkoušení držitele ŘO z odborné způsobilosti
Registr řidičů, vydávání dat z registru ev. karet
Neplatné řidičské průkazy
Ostatní obory dopravy
Železniční doprava
Letecká doprava
Vodní doprava
Ostatní doprava (pásová,potrubní,lanová…)
Státní odborný dozor - v nákladní dopravě
Státní odborný dozor - v osobní dopravě
Státní odborný dozor - na pozem. komunik.
Spisy odhláš. a vyřazených motor. vozidel
Seznam vydaných TP motor. a přípojných voz.
Záznamník schvalování tech.způs.a přiděl.úř.čísel
Schvalování tech.způs.jednotlivě vyrobených, přestavěných nebo jednotlivě
dovezených vozidel
Zasílání změn a evidenčních dokladů vozidel
Obchod a cestovní ruch
Tržní agenda
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S/10
V/5
S/5
S/5 1)
S/5 1)
S/5
S/5
S/15
S/15
S/5
S/5
S/10
S/10
S/10
S/15
S/5
A/10
V/10
S/5
S/5
S/5
S/5
V/10
S/5
A/20
A/10
V/5
A/10
A/10
S/5
S/5
S/5
S/5
S/5
S/5
S/20
S/1
V/5
V/5
V/5
V/5
V/5
V/5
V/5
S/5
S/15
S/15
S/10
S/1
S/5
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303
306
ÚZEMNÍ
PLÁNOVÁNÍ A
STAVEBNÍ ŘÁD
326.1
326.2
326.3
327
328
328.1
328.2
328.3
328.4
328.5
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
KULTURA
401
401.1
401.2
401.3
402
403
403.1
403.2
403.3
403.4
405
406
407
408
409
410
411
411.1
411.2
411.6
411.8
411.9
411.10
411.11
431
432

Síť podniků, prodeje, provozoven, skladů a trhů
Cestovní ruch

V/5
V/5

Územní plány (včetně dokumentace)
Urbanistická studie (včetně dokumentace)
Územní plány (jiné obce, jiné katastrální území)
Územně plánovací podklady
Územní rozhodnutí:
Rozhodnutí o chráněném území
Rozhodnutí o stavební uzávěře
Rozhodnutí o umístění stavby
Rozhodnutí o dělení a zcelování pozemků
Odvolání proti územnímu rozhodnutí
Oprávnění k projektové činnosti
Stav. povol.
Povolení terénních úprav, prací a zařízení
Státní stavební dohled
Vyvlastnění /stanoviska, vyjádření/
Stavební úřady
Vstup na cizí nemovitosti
Souhlas k vydání stav. povolení pro spec. stavby
Rozhodování stav. úřadů podle zvláštních předpisů
Sankce podle stavebního zákona

A/101)
A/101)
V/5
V/10

Přezkoumání prav. spr. rozh. mimoř. opr. prostř.
Radonový program
Program obnovy venkova

V/5
V/5
V/10

Kultura
Péče o občanské záležitosti
Slavnosti, vzpomínkové akce, koncerty, výchovné, kulturní a jiné veřejné
produkce
Vzdělávací kursy a jiné kulturně výchovné akce
Organizační záležitosti kulturních zařízení
Kulturní instituce a zařízení:
Divadla
Knihovny
Muzea a galerie
Ostatní
Autorský zákon (odvolací řízení)
Neziskový sektor (neprůřezové činnosti)
Povolování veřejné produkce
Tisk, rozhlas, televize a film
Neprofesionální umělecké aktivity
Kroniky
Péče o kulturní památky
Péče o kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny, památková
ochranná pásma, včetně evidence
Prohlášení Ministerstva kultury za kulturní památku, památkovou rezervaci,
památkovou zónu, památkové ochranné pásmo
Evidence kulturních památek
Trvalé přemíst. mov. kult. památky z veř. př. místa
Užívání kulturních památek a nár. kult. památek
Archeologické výzkumy
Příspěvky vlastníkům památek
Záležitosti církví a náboženských společností
Věci církví a náboženských společností
Stavby a opravy církevních budov a zařízení (stanoviska a vyjádření)
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A/5
A/5
A/5
A/5
V/5
A/10
V/5
V/5
S/20
A/5
V/10
S/5
A/10
V/10
S/5

S/5
V/5
V/5
V/5
V/5
V/5
V/5
V/5
V/5
V/10
V/5
V/5
V/5
A/10
A/10
A/30
A/10
A/5
A/10
V/5
V/10
V/10
A/201)
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ŠKOLSTVÍ A
SPORT
451
451.1
451.3
451.4
452
453
453.1
453.2
453.3
453.4
455
456
456.1
456.2
457.1
457.2
526.1
526.2
526.6
528
531.1
531.2
531.3
532
534
535
536
537
SOCIÁLNÍ PÉČE
552
552.1
552.2
552.3
553.1
553.2.1
553.2.2
553.2.3
553.2.4
553.3
5552.2

Školy a školská zařízení
Školy a školská zařízení zřízená obcí
Zřizovací listiny škol a školských zařízení
Konkursní řízení na obsazení funkcí ředitelů škol a školských zařízení
zřizovaných obcí
Soukromé a církevní školy
Školský rejstřík
Žádosti o zápis, změnu zápisu a výmaz, rozhodnutí
Vyjádření k udělení výjimek z počtu škol, dětí a žáků ve škole
Výkazy škol a školských zařízení
Výroční zprávy škol, jejichž zřizovatelem je obec
Pasportizace škol
Česká školní inspekce
Inspekční zprávy a protokoly o činnosti škol
Opatření přijatá na základě výsl.kontroly ČŠI u škol
Rozvoj sportu a aktivit dětí a mládeže
Provoz. zařízení sloužících dětem a mládeži
Zařízení a organizace zdravotnické soustavy
Registrace nestátních zdravot. zařízení
Zdravotnická zařízení zřizovaná obcí
Hygienická služba
Evidence nakládání s návykovými látkami
Návyk. látky (alkoholismus, tabakismus, drogy)
Omamné látky
Záchranná služba
Zdr. dokument. převz. od zdr. zař. zruš. bez nást.
Ambulantní karty převzaté od zruš. zdrav. zař.
Očkování (kalmetizace aj.)
Odvolání proti lékařským posudkům

V/5
S/10
S/10
S/10
V/5
V/5
V/5
V/5
S/5
V/10
V/10
V/5
S/100
S/10
V/10
S/5

Mimoústavní sociální péče
Výkon opatrovnictví
Dávky zdravotně postiženým a starým občanům
Mimořádné výhody pro občany zdravotně postižené
Řízení, kontrola a rozvoj na úseku soc. služeb
Zřizování
Školení zaměstnanců
Organizační a provozní záležitosti, metodika
Přijímání osob do zařízení sociálních služeb
Odvolání proti rozhodnutí na úseku sociálních služeb
Odvolání proti rozhodnutí

S/5
S/15
S/5
S/10
A/5
S/5
S/5
S/5
S/10
V/10

V/5
A/10
V/5
V/5
V/5
S/5
V/5
A/5
A/10

555
555.1
555.2
555.2.1

Péče o rodinu
Sociální péče
Sociálně právní ochrana:
Dokumenty postoupené, dokumentace dětí, které dosáhly zletilosti

555.2.2

Odvolání proti rozhodnutí

V/10

Pěstounská péče
Péče o rodinu - peněžité a věcné dávky
Péče o společensky nepřizpůsobené občany
Péče o nepřizpůsobivé občany-peněžité a věcné dávky
Péče o nepřizpůsobivé občany-pomocná evidence
Záležitosti národnostních menšin

S/10
S/15

555.3
555.4
556
556.1
556.2
557
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POŽÁRNÍ
OCHRANA
581
581.3
582
582.4
582.5
582.6
583.2
583.3
585

Organizace požární ochrany
Požární ochrana-spolupráce s ostatními orgány a organizacemi (Hasičský
záchranný sbor ČR, sbory dobrovolných hasičů aj.)
Činnost požární ochrany:
Školení a odborná příprava pracovníků o PO
Prevence požární ochrany
Bezpečnostní a jiná opatření
Odborná příprava jednotek požární ochrany
Výzbroj jednotek požární ochrany
Všeobecné prostředky požární ochrany

V/5
S/5
S/5
S/5
S/5
S/5
S/5

VŠEOBECNÁ
VNITŘNÍ SPRÁVA,
OCHRANA
VEŘEJNÉHO
POŘÁDKU

602
603.1
603.3
603.4
604
604.1
604.3
604.4
605
605.1

605.1.2
605.2
605.3
605.4
605.5
605.6
606
606.2
606.3
606.4
607
607.1
607.1.1
607.1.2
607.1.3
607.1.4
607.1.5
607.1.6
607.2
607.3
607.4
607.5
607.6
608

Shromažďování
Odvodní řízení
Vojenské újezdy
Příprava občanů k obraně státu
Území obce a jeho změny
Územní změny
Slučování a rozdělování obcí
Záležitosti státních hranic
Evidence obyvatel
Evidence obyvatel:
Hlášení evidenci obyvatel (zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům, zákaz pobytu)
Ostatní hlášení (narození, manželství, úmrtí, rozvody, stěhování aj.)
Národnostní menšiny
Uprchlíci
Rozhodování o zrušení trvalého pobytu
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
Evidence vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu
Státní občanství
Čestné prohlášení o státním občanství
Státní občanství - stanoviska a vyjádření
Žádosti o osvědčení státního občanství ČR (kopie)
Matriční záležitosti
Matriky a sbírky listin:
Matriky a sbírky listin-narození
Matriky a sbírky listin - manželství
Matriky a sbírky listin - úmrtí
Opisy matričních dokladů, výpisy z matrik
Oznámení pro zápisy do zvláštních matrik
Potvrzení z matriční knihy nebo sbírky listin
Matriční doklady do ciziny
Osvědčování způsobilosti k uzavření manželství
Rozhodování v matričních věcech
Dozor a kontrola vedení matrik
Záležitosti matrikářů a matriční obvody
Změna jména a příjmení

609

Ověřování opisů listin a podpisů na listinách (ověřovací kniha)

S/10

610
611
611.4
611.5

Archivy a archivnictví
Hospodářsko-provozní záležitosti
Telefon, rozhlas, televize a jiné věci spojů
Kancelářská technika

V/5

605.1.1
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V/5
S/5
A/5
V/5
A/10
A/10
A/10

V/5
S/1
V/5
V/5
V/5
S/50
S/1
V/100
V/10
S/1

A/100
A/75
A/75
S/3
S/3
S/3
S/3
S/3
V/5
V/5
V/5
A/20

S/5
S/5
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611.8
611.9
612
613
613.1
613.2
614

Vozový park
Objednávky pro zajištění hospodářsko-provozní činnosti
Názvy obcí, ulic a veřejných prostranství
Číslování domů
Číslování domů
Informace o číslování domů
Ochrana veřejného pořádku

S/5
S/5
A/5

614.1

Organizační a věcné problémy veřejného pořádku na jednotlivých úsecích

V/5

614.2
614.2.2
614.2.3
614.2.4
614.3
615
616
616.1
617
617.1
617.2
617.3
617.3.1
617.3.2
619
619.1
620
622.1
623
623.1.1
623.1.2
623.1.3
623.1.4
623.1.5
623.1.6
623.1.7
623.1.8
623.1.9
623.1.10
624

Obecní policie
Úřední záznamy o výkonu městské policie
Dokumenty ve věci výkonu rozhodnutí
Osvědčení strážníků městské policie (vydání, pozastavení platnosti, odejmutí,
vrácení)
Součinnost s jinými orgány a organizacemi
Záležitosti bezpečnostně správní
Zprávy a informace o občanech
Vyjádření k osobě žádajícího (žádost o zbrojní průkaz aj.)
Státní, obecní znaky a symboly
Používání státních a obecních znaků a symbolů
Znaky, barvy a prapory obce
Pečetidla a razítka:
Pečetidla
Razítka
Sbírky
Veřejné sbírky
Ztráty a nálezy
Všeobecná agenda
Občanské průkazy
Rozhodování v oblasti občanských průkazů
Žádost o vydání občanského průkazu
Ohlášení ztráty, odcizení, poškození občanského průkazu
Evidence odcizených a ztracených občanských průkazů
Evidence vydaných potvrzení o občanském průkazu
Protokol o ukončení platnosti OP
Vstupní protokol, výstupní protokol
Zpráva vstupní dávky
Potvrzení o změně trvalého bydliště, o změně stavu sňatkem, změně příjmení
a o občanském průkazu
Protokoly o zničení občanských průkazů
Evidence dokumentů zveřejněných na úřední desce
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A/5
S/3

V/10
S/5
S/5
S/5
S/5
S/5
S/5
V/5
A/5
A/5
V/5
V/5
S/3
V/5
S/10
S/15
S/5
S/5
S/5
S/1
S/5
S/5
S/1
S/10
S/1
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Příloha č.2 Spisového a skartačního řádu
Seznam osobních elektronických certifikátů
QCA – kvalifikovaný osobní cerifikát – zaručený elektronický podpis
VCA – komerční osobní certifikát (certifikát pro zabezpečení komunikace umožňuje šifrovaný přenos dat, na MÚ využíván pro komunikaci se serverem
CzechPoint)
Marie Chovanečková

QCA, VCA

Bohumil Rožnovják

QCA, VCA

Lenka Denkocy, PhDr.

QCA, VCA

Vojkůvková Jaroslava, Mgr.

QCA, VCA

Lakomá Pavla, Mgr.

QCA, VCA

Šarmanová Pavlína

QCA, VCA

Michálková Petra

QCA, VCA

Rapantová Božena

QCA, VCA

Žižková Iveta, Bc.

QCA, VCA

Rudolfová Žaneta, Bc.

QCA, VCA

Rychlíková Věra

QCA, VCA

Hrnčiříková Karla

QCA, VCA

Šálková Irena, Ing.

QCA
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Seznámen
dne :

Převzal
výtisk
č.:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Jméno

podpis

Marie Chovanečková
Bohumil Rožnovják
Mgr. Bohumila Václavíková
PhDr. Lenka Denkocy
Mgr. Jaroslava Vojkůvková
Mgr. Pavla Lakomá
Pavlína Šarmanová
Bc. Iveta Žižková
Petra Michálková
Věra Rychlíková
Bc. Žaneta Rudolfová
Martin Pekař
Daniela Bártková
Božena Rapantová
Karla Hrnčiříková
Ing. Irena Šálková
Radim Svoboda
Zdeněk Valíček
Ivana Koňaříková
Miroslava Zdražilová
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Za aktualizaci a výklad této směrnice odpovídá: tajemnice města
Platnost od:
Platnost pro:
Platnost do:

…………..2015
všechny zaměstnance a členy zastupitelstva města
neomezena

Účinnost od:

01.05.2015

Zpracovala:

Mgr. Jaroslava Vojkůvková

Připomínkovala: PhDr. Lenka Denkocy

dne:

podpis:

Odsouhlasil:

Marie Chovanečková

dne:

podpis:

Schválil:

tajemnice města

dne:

podpis:

Vydal:

tajemnice města
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