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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
MAGISTRÁT MĚSTA 
 
 

SMĚRNICE Č. 6 / 2012, KTERÁ UPRAVUJE 

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD 

(směrnice č. 11 / 2009, účinná od 1. listopadu 2009) 
 
Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením § 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení, vydává 
tuto směrnici. 
  

Čl. 1 
 
Spisový a skartační řád se mění takto: 
 
Článek 7, odst. 6 zní:  
 
„ Dokumenty odesílané na obecní úřady ve správním obvodu ORP Pardubice jsou zasílány 
obyčejnou nekódovanou společnou poštou („velká pošta“) vždy ve středu. Toto ustanovení se 
netýká dokumentů (obálek), kdy odesílající odbor použije doručenku, tento typ dokumentu je 
odesílán klasicky doporučeně přes Českou poštu.“ 

 
 

Čl. 2 
 

Příloha č. 9 Spisového a skartačního řádu se mění takto: 
 
Článek II, část Ekonomika, část 135 Účetnictví zní: 
 
„ 135 Účetnictví: 
135.00  Účetnictví - všeobecně   S/10 
135.01  Roční účetní výkazy, roční uzávěrky a výroční zprávy   A/10 
135.02  Ostatní účetní dokumenty  S/10 
135.03  Projekčně programová dokumentace pro vedení účetnictví prostředky 

 výpočetní a jiné techniky (součást ročních výkazů)  A/10 10) 
135.04  Doklady o výdajích a příjmech v hotovosti   S/10 11) 
135.05  Inventární karty hmotného majetku kromě zásob nebo účetní dokumenty  

 je nahrazující   S/10 12) 

135.06 Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek  S/10 13) 

135.07  Účetní doklady a jiné účetní dokumenty týkající se daňového řízení, 
  správního řízení, trestního, občans. soudního řízení, nebo jiného řízení S/10 l) 

135.08  Účetní doklady a jiné dokumenty, které se týkají záručních lhůt  
 a reklamačních řízení  S/10 l) 

135.09  Účetní doklady, které se týkají nezaplacených pohledávek či 
 nesplněných závazků  S/10 1) 

135.10  Interní doklady  S/10 
135.11  Knihy analytické evidence pohledávek a závazků, účetní doklady a jiné účetní 

 dokumenty, které vyplývají z přímého styku s cizinou z doby před 1.1. 1949, 
 a účetní uzávěrka vztahující se k převodu majetku na jiné právnické 
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 nebo fyzické osoby provedenému podle zákona č. 92/1991 Sb.  V 14) 

135.12 Cenné papíry V/10 1) “ 

 
Článek II, část Živnostenský úřad zní: 
 
„ 253 Živnostenské podnikání 
 
253.01 Živnostenský úřad – ostatní dokumenty  V/10 15) 
253.02 Živnostenská oprávnění včetně kontrolní činnosti  V/10 15) 
253.03 Živnostenský rejstřík – výpis, opis, potvrzení  V/5 
 
252.04 Evidence zemědělských podnikatelů včetně kontrolní činnosti  V/10 15) “ 
 
Článek II, část Doprava a silniční hospodářství, část 283 Evidence motorových vozidel 
zní: 
 
„ 283 Evidence motorových vozidel: 
283.01 Spisy odhlášených a vyřazených motorových vozidel  S/5 1) 

283.01.01 Rozhodnutí o vyřazení vozidel ve správním řízení  S/5 
283.02 Kniha vydaných technických průkazů motorových a přípojných  
 vozidel  S/15 
283.03 Záznamník schvalování technické způsobilosti a přidělování  
 úředních čísel  S/15 
283.04 Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených, přestavěných 

nebo jednotlivě dovezených vozidel  S/10 
283.04.01 Vystavení TP na základě COC listu  S/10 
283.05    Zasílání změn a evidenčních dokladů vozidel    S/1 “ 
 

 
Čl. 3 

 
 
Tato směrnice nabude účinnosti dnem 1. března 2012. 
 
 
_______________________ 
     
     Mgr. Michal Zitko 
     tajemník magistrátu 
 
 


