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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
MAGISTRÁT MĚSTA  
 
 
 

SMĚRNICE Č. 11 / 2009     

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD 1 

 
Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením § 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení, vydává 
tuto směrnici. 

Čl. 1 

 Základní pojmy 

  

1. Podatelna zabezpečuje příjem veškerých dokumentů na magistrát. Přijímány jsou 
dokumenty v analogové podobě (listovní zásilky) i digitální (elektronická podatelna, datové 
schránky). Podatelna dále dokumenty, které podléhají evidenci, zaeviduje, roztřídí, přidělí a 
předá příslušným spisovým uzlům. 

2. Výpravna je místo, kde se odesílaný dokument v analogové podobě opatřuje náležitostmi 
k jeho odeslání a odkud se odesílají digitální dokumenty prostřednictvím datových schránek 
a elektronické podatelny. 

3. Spisovna odboru je místo určené k uložení, vyhledávání a předkládání dokumentů odboru. 
Zaměstnanec pověřený vedením spisovny odboru zajišťuje uložení vyřízených dokumentů 
odboru. Po uplynutí jejich skartačních lhůt zpracovává skartační návrh, který předává 
zaměstnanci pověřenému vedením centrální spisovny.   

4. Centrální spisovna je místo určené k uložení vyřízených dokumentů, které nejsou ukládány 
do spisoven odborů. Dále umožňuje vyhledávání uložených dokumentů, jejich předkládání a 
nahlížení do nich2. 

5. Skartační lhůta je doba, po kterou musí být vyřízené dokumenty uloženy na úřadě. 

6. Spisový znak je označení, které zařazuje dokumenty do věcných skupin pro účely jejich 
budoucího vyhledávání, ukládání a vyřazování. 

7. Skartační znak (A, S, V) vyjadřuje hodnotu dokumentu podle jeho významu a označuje 
způsob, jakým se s dokumentem po uplynutí skartačních lhůt naloží ve skartačním řízení.   

8. Skartační plán je seznam typů dokumentů roztříděných do věcných skupin s vyznačenými 
spisovými znaky, skartačními znaky a lhůtami. 

9. Skartační řízení je postup, při kterém se po uplynutí skartačních lhůt vyřazují dokumenty a 
úřední razítka již nepotřebná pro činnost magistrátu a příslušný archiv provádí výběr 
archiválií. 

10. Spisová služba (dále „SSL GINIS“) zajišťuje odbornou správu dokumentů došlých a 
vzešlých z činnosti magistrátu, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, 

                                                           
1 Úplné znění dle úpravy učiněné směrnicí č. 6 / 2012, účinné od 1.3.2012. 
2 Provozní řád centrální spisovny je uveden v příloze č. 11 této směrnice. 



  

Směrnice č. 11/2009 Spisový a skartační řád  2  

vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním 
řízení, a to včetně kontroly těchto činností. 

Základní evidenční pomůckou spisové služby vedené v elektronické podobě je elektronický 
systém spisové služby, magistrát používá elektronický systém SSL GINIS, všechny ostatní 
formy evidence jsou považovány za výjimku a uvedeny v čl. 3, odst. 11 této směrnice. 

11. Dokumentem se rozumí každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná 
informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena magistrátem nebo byla 
magistrátu doručena.  

12. Spisový uzel je pracoviště, které od podatelny prokazatelným způsobem převezme 
dokumenty a předá je dále zaměstnancům magistrátu k vyřízení. Veškeré povinné údaje 
o oběhu a vyřizování dokumentů zapíše do SSL GINIS. 

13. Elektronickou poštou se rozumí doručování (příjem, předávání) a odesílání dokumentů 
v digitální podobě prostřednictvím datové schránky magistrátu, elektronické podatelny a e-
mailu.  

14. Datová schránka (dále „DS) je elektronické úložiště, které je určeno k 

- doručování orgány veřejné moci, 

- provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, 

- dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických 
osob. 

DS zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra. 

15. Datová zpráva jsou elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou 
komunikaci a uchovávat na záznamových médiích. Dokumenty doručované prostřednictvím 
datové schránky mají formu datové zprávy. 

16. Elektronická podatelna (e-podatelna) přijímá dokumenty v digitální podobě 
prostřednictvím webových stránek magistrátu a odesílá potvrzení o přijetí e-mailu jeho 
odesílateli. 

17. E-mail umožňuje příjem, předávání a odesílání dokumentů v digitální podobě konkrétnímu 
adresátovi a to buď v rámci magistrátu, nebo externím osobám. 

18. Podací deník je evidence dokumentů vedená v listinné podobě. 

19. Jednoznačný identifikátor (PID) je jedinečné označení dokumentu nutné pro jeho 
evidenci v SSL GINIS. Obsahuje údaje o tom, kdo je původce dokumentu (zkratku jeho 
označení), jaká je forma dokumentu (analogová nebo elektronická) a další znaky pro evidenci 
a kontrolu. Dokumentům v digitální podobě (přijímaných e-podatelnou nebo datovou 
schránkou) přidělí PID automaticky SSL GINIS, na dokumenty v analogové podobě nalepí 
zaměstnanec štítek s předem vygenerovaným PID, na základě kterého následně dokument 
zaeviduje do SSL GINIS.  

20. Formát PID  

- první čtyři písmena určují původce dokumentu 

- páté písmeno určuje formu dokumentu (analogová nebo digitální):  

  P – analogová (papírová) 

  X – digitální 

- následuje dalších šest systémem generovaných znaků  



  

Směrnice č. 11/2009 Spisový a skartační řád  3  

- a poslední kontrolní znak.  

21. Číslo jednací (dále „ČJ“) je označení dokumentu zaevidovaného v SSL GINIS. ČJ obsahuje 
vždy označení nebo zkratku původce, pořadové číslo a označení určeného časového období, 
kterým je zpravidla kalendářní rok, popřípadě označení nebo zkratku označení jeho 
organizační jednotky, nebo jiné znaky, charakterizující skutečnosti související s dokumentem. 

22. Spisová značka (SpZn) je evidenční údaj spisu. 

23. Autorizovaná konverze dokumentů je úplné převedení dokumentu v listinné podobě do 
dokumentu v digitální podobě (a naopak) s připojením ověřovací doložky se zachováním 
jeho právní síly. Tedy, dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky 
jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl. 

24. Elektronický podpis – údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě 
nebo jsou s ní logicky spojené, a které umožňují ověření totožnosti podepsané osoby ve 
vztahu k datové zprávě. 

25. Zaručený elektronický podpis – elektronický podpis, který splňuje následující požadavky: 
- je jednoznačně spojen s podepisující osobou, 
- umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě, 
- byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba 

může udržet pod svou výhradní kontrolou, 
- je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno 

zjistit jakoukoliv následnou změnu dat. 

 

Čl. 2 

Příjem dokumentů 

1. Příjem dokumentů v analogové (písemné) podobě.  

Doručené dokumenty jsou přijímány podatelnou, která na požádání potvrdí podateli příjem 
otiskem podacího razítka (vzor v příloze č. 1) s uvedením data přijetí na kopii dokumentu. 

V případech přímého doručení na zpracovatelské místo (odbor, oddělení, úsek) opatří 
přebírající zaměstnanec dokumenty vlastním podacím razítkem, které musí odpovídat vzoru 
uvedenému v příloze č. 1 a navíc obsahuje bližší označení přebírajícího místa (odboru, 
oddělení, úseku). 

Obálka se ponechává jako součást dokumentu vždy při jeho příjmu; při jeho dalším 
zpracování se ponechání obálky řídí příslušným právním předpisem. 

2. Příjem dokumentů v digitální podobě. 

Dokumenty přijímané datovou schránkou nebo elektronickou podatelnou jsou opatřovány 
automaticky generovaným PID ze systému SSL GINIS. 

3. Podatelna otevírá veškeré došlé zásilky kromě dokumentů, kdy 

- je na prvním místě jméno a příjmení fyzické osoby,  

- je zřejmé, že obsahují utajované informace3 nebo zvláštní skutečnosti4  

- jsou dokumenty určené pro primátora města, náměstky primátora, tajemníka 
magistrátu a odborovou organizaci, i v případech, kdy jméno fyzické osoby není 

                                                           
3 Zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
4 Zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon 
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uvedeno na prvním místě. Tyto dokumenty se předávají neotevřené, opatřené 
podacím razítkem na obálce, v případech doporučených zásilek se opatřují PID.  

4. Osoby, kterým jsou dokumenty doručeny neotevřené, a tyto osoby po jejich otevření zjistí, 
že se jedná o úřední záležitost, jsou povinny zabezpečit jejich evidenci a náležité vyřízení. 

 

Čl. 3 

        Evidence dokumentů 

1. Základní evidenční pomůckou pro evidenci dokumentů došlých a vzniklých na magistrátu je 
SSL GINIS.   

2. Přijaté analogové dokumenty podatelna eviduje do SSL GINIS, s výjimkami uvedenými 
v příloze č. 2 této směrnice. Evidencí na podatelně dokumentů se rozumí opatření otiskem 
podacího razítka s uvedením názvu úřadu, datem příjmu v pravém horním rohu přímo na 
daný dokument (průvodní dopis), případně v pravém dolním rohu. Do podacího razítka se 
rovněž doplní do kolonky „Příj.“ počet listů a počet příloh. Nad razítko je vylepen 
identifikátor (PID), který je zadán do systému. Podatelna dále doplní způsob doručení 
dokumentu, podací (doporučené) číslo, směrovací číslo podací pošty, datum odeslání, 
přílohy, vznik dokumentu, adresa odesílatele5 a ve zkratce věc. Dále se určí spisový uzel, 
kterému bude dokument předán.   

3. Podatelnou přijaté digitální dokumenty jsou automaticky opatřeny generovaným 
identifikátorem, zaevidovány a dle obsahu jsou předány spisovému uzlu k vyřízení.  

4. Předání všech dokumentů evidovaných podatelnou na spisové uzly je zaznamenáno 
v podepsaném předávacím protokolu v listinné podobě. 

5. Dokumenty doručeny prostřednictvím e-mailu konkrétním zaměstnancům magistrátu jsou 
po posouzení obsahu zaevidovány do SSL GINIS, či nikoliv. Se zaevidovanými dokumenty 
je dále nakládáno jako s dokumenty v analogové podobě. 

6. Spisový uzel rozdělí dokumenty přidělené podatelnou a ostatní doručené dokumenty 
jednotlivým zpracovatelům. 

V případě, že podatelna přidělí dokument, který nepatří do vlastnictví daného uzlu nebo 
zpracovatele, předá uzel dokument neprodleně kompetentní osobě ke zpracování. 
Dokumenty, u kterých nelze určit jejich věcnou příslušnost, jsou předány na spisový uzel 
právního oddělení, který příslušnost ověří, případně vyrozumí odesílatele o nepříslušnosti 
k dokumentu. 

7. V případě postoupení dokumentu jiné instituci je nutné tento dokument zaevidovat a přidělit 
ČJ a do poznámky zaznamenat, kdy a kam byl tento dokument postoupen. 

8. Zpracovatel na spisovém uzlu zkontroluje správnost údajů zaevidovaných o dokumentu 
podatelnou do SSL GINIS, případně je opraví či doplní. Dopíše ČJ odesílatele, podrobně 
rozepíše věc a rozhodne o přidělení automaticky generovaného ČJ nebo spisové značky. 

Spis tvoří veškeré dokumenty týkající se stejné věci (podání, záznamy, stejnopis vyřízení, 
rozhodnutí ve správním řízení apod.). Do spisu může být zařazena také tzv. priora 
(dokumenty a spisy o předchozím jednání v téže věci). Při manipulaci se spisem (předávání, 
odesílání atd.) se pracuje s tímto spisem jako s jednou jednotkou. Všechny uložené 
dokumenty následují nadřazený spis. Uzavřením spisu se definitivně uzavírají příslušná čísla 

                                                           
5 Viz příloha č. 3 této směrnice. 
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jednací jednotlivých dokumentů a spisová značka spisu a pro spis začíná běžet skartační 
lhůta. 

9. Podací deník elektronické spisové služby SSL GINIS je po vyřízení všech dokumentů a spisů 
kalendářního roku pro trvalé uložení vytisknut, zaevidován a uložen. 

10. Dokumenty vedené zvláštním orgánem obce, kterým je například bezpečnostní rada a 
krizový štáb, se evidují a ukládají v souladu s platnou legislativou odděleně od ostatních 
dokumentů.  

11. Výjimkami z evidence ze SSL GINIS jsou následující vyjmenované samostatně vedené 
evidence6:  

- Obecní živnostenský úřad – elektronická spisová služba RŽP 

- Odbor sociálních věcí – elektronická evidence OKnouze, OKslužba 

- Odbor správních agend – elektronická evidence LOTUS7 

- Odbor ekonomický – elektronická evidence v jednotlivých samostatných modulech 
GINIS8 

 

Čl. 4 

 Oběh dokumentů 

1. Vnitřní oběh dokumentů se zaznamenává do systému SSL GINIS.  

2. Veškeré úkony s dokumenty je třeba zaznamenávat do SSL GINIS, aby bylo možné vždy 
identifikovat osoby, které úkon provedly a určit datum, kdy byly provedeny. 

3. Předání dokumentů z podatelny odborům a příjem dokumentů k vypravení stanoví Provozní 
řád podatelny a výpravny9. 

4. Veškeré doručené faktury se evidují a předávají spisovému uzlu ekonomického odboru.  

 

Čl. 5 

Vyřizování dokumentů 

1. O způsobu vyřízení došlých dokumentů rozhoduje zpracovatel. Dokumenty, které se evidují, 
vyřizuje a odesílá pod stejným číslem jednacím, resp. pod stejnou spisovou značkou, pod 
kterou byl dokument resp. spis evidován. Zakládány jsou stejnopisy vyřízení nebo vlastních 
dokumentů s originálními podpisy. 

2. Pro vyřizování dokumentů pro adresáty, kteří vlastní aktivní datovou schránku, musí být 
dokument: 

- vyhotoven ve formátu podporovaném datovými schránkami10, 

- splňovat požadavky procesního zákona, podle kterého je připravován, 

- elektronicky podepsán uznávaným elektronickým podpisem (popř. jen 
elektronickou značkou), případně označen časovým razítkem11, 

                                                           
6 Podrobněji viz Portál MmP - Návody 
7 Výjimka do konce roku 2009 
8 Např. KDF, DDP apod. 
9 Příloha č. 12. 
10 Podrobněji viz Portál MmP – Návody - Gordic 
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- v případě, kdy v rámci jedné datové zprávy bude zasíláno více dokumentů, nesmí 
velikost datové zprávy přesáhnout 10MB. 

3. Zpracovatel současně s vyřízením označuje dokument ukládacím znakem, skartačním 
znakem a skartační lhůtou (dále viz čl. 9 této směrnice) a uloží jej do příslušného úložného 
místa, o čemž provede záznam do SSL GINIS.  

4. Pokud jsou dokumenty vyřizovány telefonicky, osobním jednáním nebo e-mailem, učiní se o 
tom na dokumentu záznam a tento způsob vyřízení se vyznačí v SSL GINIS. 

5. Dokumenty, na které se vztahují zvláštní předpisy pro evidenci, se při automatické evidenci 
vyřídí převedením do těchto evidencí. 

6. U kopií dokumentů je nutné uvést, že se jedná o kopii a toto vyznačit slovem „kopie“ 
napsáním nebo razítkem. 

 

Čl. 6 

 Úprava dokumentů, podepisování dokumentů a užívání razítek 

1. Běžná korespondence je vedena v souladu se šablonami vzorových dokumentů uveřejněných 
na portále12. Obálky a dopisní papíry se záhlavím musí být zabezpečeny proti zneužití. 

2. Dokumenty vzniklé z úřední činnosti musí kromě označení původce obsahovat číslo jednací, 
datum (den podpisu dokumentu), počet listů dokumentu, počet listů nebo svazků příloh, 
jméno, příjmení a funkce zaměstnance (popř. zaměstnanců) pověřeného podpisem 
dokumentu. V odpovědích se uvádí i číslo jednací inicializačního dokumentu. 

3. Podepisování dokumentů se řídí organizačním řádem. Vždy musí být na dokumentu 
uvedeno jméno, příjmení a funkce podepisujícího.  

4. K dokumentu v digitální podobě připojuje pověřený zaměstnanec zaručený elektronický 
podpis. Aktualizovaný seznam osob se zaručeným elektronickým podpisem vede pověřený 
zaměstnanec oddělení informačních technologií odboru kanceláře magistrátu. 

5. Povinnosti osoby disponující elektronický podpisem: 
- zachází s prostředky a s daty pro vytvoření zaručeného elektronického podpisu 

s náležitou péčí, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému použití, 
- neprodleně uvědomí tajemníka magistrátu o tom, že hrozí nebezpečí zneužití 

zaručeného elektronického podpisu, 
- za škodu způsobenou porušením výše uvedených povinností odpovídá podepisující 

osoba. 

6. Převádění (konverze) dokumentů v analogové podobě do digitální podoby a naopak probíhá: 

- jako autorizovaná konverze na žádost – provádějí pověření zaměstnanci na kontaktních 
místech veřejné správy CzechPOINT (odbor správních agend, oddělení matriky),  

- jako autorizovaná konverze z moci úřední – provádějí pověření proškolení zaměstnanci 
určených odborů v systému CzechPOINT@office, 

- jako neautorizovaná konverzi (tj. bez připojení ověřovací doložky) – provádějí  
zaměstnanci magistrátu pro svou potřebu na svých pracovištích za použití výpočetní 
techniky,  

- konverze se neprovádí: 

                                                                                                                                                                                     
11 Podrobněji viz zákon č. 227/2000 Sb. 
12 Portál MmP – šablony dokumentů 
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- jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí 
nahradit (např. občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský 
průkaz, vojenskou knížku, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu 
cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, 
směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a 
technické kresby), 

- jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, 
které by mohly zeslabit jeho věrohodnost, 

- není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o  

- prvopis,  

- vidimovaný dokument,  

- opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo  

- stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku 
rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu, 

- je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem 
plastického razítka, 

- v případě provedení konverze na žádost, nebyl-li dokument obsažený v 
datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen 
uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil, 

- jde-li o dokument obsažený v datové zprávě, který nelze konvertovat do 
listinné podoby, například o zvukový nebo audiovizuální záznam. 

- konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich 
soulad s právními předpisy. 

7. Pro užívání razítek se státním znakem platí zvláštní předpisy13
. Razítka musí být zabezpečena 

proti zneužití.  

8. Pokud má odbor několik razítek stejného typu se stejným textem, rozlišují se evidenčními 
čísly, která při otisku razítka musí být čitelná. 

9. Objednávky nových razítek a vyřazování nepotřebných razítek provádí odbor kanceláře 
magistrátu – oddělení hospodářské správy (dále jen „OHS“). OHS vede evidenci všech 
razítek nesoucích název magistrátu, která musí obsahovat otisk razítka s uvedením jména, 
příjmení, funkce a podpisu osoby, jež razítko převzala a užívá, datum převzetí a datum 
vrácení razítka, datum vyřazení razítka. Při každém předávání těchto razítek (při ukončení 
pracovního poměru, při změně funkce apod.) je povinností pracovníka uvědomit o tom 
OHS, které opraví zápis v knize evidence razítek. OHS kontroluje razítka 1x  ročně. 

 

Čl. 7 

 Odesílání dokumentů 

1. Analogové dokumenty jsou odesílány podle jejich závažnosti: obyčejnou poštou, společnou 
poštou, doporučeně, na doručenku nebo do vlastních rukou příp. do vlastních rukou 
výhradně jen adresáta, telefaxem, osobně nebo kurýrem. 

                                                           
13 Zák. č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky. 
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Dokumenty, u nichž je nutno ověřovat doručení, jsou zasílány na doručenku, která se po 
vrácení připojí ke spisu. 

2. Umožňuje-li to povaha dokumentu, doručuje zaměstnanec dokument prostřednictvím 
datové schránky  

- orgánu veřejné moci, pokud se nedoručuje na místě,  

- právnické osobě, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě, 

- fyzické osobě nebo podnikající fyzické osobě (po kontrole existence aktivní 
datové schránky adresáta), pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na 
místě. 

Zaměstnanec nedoručuje pomocí datové schránky, obsahuje-li dokument utajované 
informace. Dále nejsou datové schránky určeny pro zprávy, které nemají číslo jednací. 

3. Digitální dokumenty jsou odesílány e-mailem nebo datovou schránkou. 

Datové zprávy jednotlivých zaměstnanců jsou soustředěny na podatelně magistrátu a dle 
jejího provozního řádu jsou následně dávkově vypraveny k adresátům. 

Doručenky ke zprávám odesílaným datovou schránkou přijímá podatelna prostřednictvím 
spisové služby SSL GINIS a jsou automaticky přiřazeny k odeslaným dokumentům. 

4. Všechny vypravované obálky analogových dokumentů musí být opatřeny jednoznačným 
identifikátorem (PID). 

5. Zásilky o hmotnosti nad 1 kg se odesílají jako balíky, a to buď obyčejné, nebo cenné (tzn. 
s uvedením ceny). 

6. 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 poštu14.   

7. Další postupy odesílání se řídí Provozním řádem podatelny a výpravny (příloha č. 12). 

 

Čl. 8 

 Ukládání dokumentů 

1. Zaměstnanci si v určeném místě (většinou se jedná o skříně, knihovny, trezory, v případně 
potřeby i vyhrazené místnosti) ponechávají pouze dokumenty z běžného roku, dokumenty 
dosud nevyřízené a ty dokumenty, které je odbor podle zákona povinen evidovat a ukládat. 
Ostatní dokumenty se ukládají do centrální spisovny (případně do spisovny odboru). Seznam 
odborů, které mají vlastní spisovnu je uveden v příloze č. 10 této směrnice. 

Níže popsaná pravidla pro předávání dokumentů z odborů do centrální spisovny, jejich 
ukládání a zapůjčování platí obdobně pro spisovny odboru. Před uložením do centrální 
spisovny připraví předávající odbor spisy tak, aby byly úplné, přehledně uspořádané a řádně 
označené údaji o tom, který orgán věc vyřizoval, čeho se spis týká. Musí obsahovat spisový 
znak, skartační znak a skartační lhůtu. Současně vyhotoví předávající odbor ve dvou 
exemplářích předávací seznam15.  

Zásady ukládání dokumentů: 

                                                           
14 Podrobněji viz Příloha č. 12 této směrnice – Provozní řád podatelny a výpravny 
15 Viz příloha č. 4 této směrnice 
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a) Dokumenty resp. spisy se ukládají podle věcných hledisek uvedených ve spisovém 
a skartačním plánu. Spisový a skartační plán tvoří přílohu č. 9 tohoto řádu. Jedna 
ukládací jednotka (krabice) slouží pouze pro jeden spisový (ukládací) znak. Spisy 
týkající se správního řízení se ukládají vždy u správního orgánu, který záležitosti 
vyřizoval v I. stupni. 

b) Dokumenty resp. spisy předávají odbory do centrální spisovny magistrátu v 
archivních krabicích (vzor označení archivní krabice je uveden v příloze č. 5 této 
směrnice).  Ukládání dokumentů a spisů odborů magistrátu do centrální spisovny 
je prováděno v termínech určených v příloze č. 6 této směrnice.  

c) Pověřený pracovník centrální spisovny odpovídá za převzaté dokumenty dle 
předávacích seznamů, za jejich řádné, přehledné a systematické uložení. Dále 
odpovídá za řádné provádění skartačního řízení, dodržování provozního řádu 
centrální spisovny16, zajišťuje vyhledávání již uložených dokumentů. 

d) O zapůjčení spisu z centrální spisovny magistrátu vede pověřený pracovník 
centrální spisovny jednoduchou evidenci formou výpůjčních lístků, ve kterých 
pracovník příslušného odboru potvrdí zapůjčení spisu a které jsou zakládány do 
výpůjční knihy. 

e) Dojde-li ke ztrátě dokumentu, do kolonky o vyřazení dokumentu v podacím 
deníku se zapíše „Ztráta“ a číslo jednací dokumentu, kterým byla ztráta řešena. 

2. Za správný způsob ukládání a kompletnost dokumentů na odboru odpovídá pověřený 
pracovník17, který je současně kontaktním pracovníkem pro pověřeného pracovníka centrální 
spisovny. Ve stanovených termínech jsou dokumenty z odborů, které nemají vlastní 
spisovnu, předávány do centrální spisovny18. Konkrétní ukládací prostory centrální spisovny 
určí jednotlivým odborům magistrátu pověřený pracovník centrální spisovny před předáním 
dokumentů. 

3. Po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 190/2009 Sb.19, tedy do 30. června 2012, se 
dokumenty v digitální podobě určené ke skartačnímu řízení převádějí po uzavření spisu do 
analogové podoby. 

4. Ukládání a archivace digitálních dokumentů je založena na plánovaných negarantovaných, 
v případě obcí s rozšířenou působností, a garantovaných, v případě Kraje, úložištích, kde 
negarantovaná úložiště technologického centra obce s rozšířenou působností budou sloužit 
pro dokumenty a spisy, které jsou doposud neuzavřené20. 

 

Čl. 9 

 Vyřazování dokumentů a skartační řízení 

1. Vyřazování dokumentů se provádí skartačním řízením, při kterém se vyřazují dokumenty 
nadále nepotřebné pro činnost úřadu a při kterém příslušný archiv provádí výběr archiválií. 
Dokumenty ke skartačnímu řízení připravuje centrální spisovna magistrátu a spisovny 
odborů. Do skartačního řízení se zařazují všechny dokumenty, kterým uplynula skartační 
lhůta. Žádné dokumenty nesmějí být zničeny bez řádného skartačního řízení. 

                                                           
16 Viz příloha č. 11 této směrnice. 
17 Aktuální seznam pověřených pracovníků vede vedoucí Odboru kanceláře magistrátu 
18 Prostory centrální spisovny: Budova nám. Republiky 12, budova Pernštýnské nám. 1 
19 Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
20 Jedná se o předpokládaný postup, zatím není pevně stanoveno. 
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2. Spisový a skartační plán (příloha č. 9) obsahuje: 

a) spisový znak 

b) skartační lhůty a skartační znaky. 

3. Skartačními lhůtami je stanovena doba, po kterou dokumenty zůstávají po vyřízení 
uloženy ve spisovně; skartační lhůta začíná běžet dnem 1. ledna roku následujícího po 
vyřízení dokumentu. Skartační lhůta může být po projednání s příslušným archivem21 
prodloužena. 

4. Vzor skartačního návrhu je uveden v příloze č. 7. 

5. Skartační znaky (A, S, V) vyjadřují, jak má být po uplynutí skartačních lhůt s dokumenty 
naloženo. 

 "A" - do této skupiny se zařazují dokumenty, určené po uplynutí skartační lhůty, 
k trvalému uložení do archivu. 

 "S" - do této skupiny se zařazují dokumenty, které po uplynutí skartační lhůty mohou 
být poté, kdy archiv vydá souhlas zničeny. 

 "V" - do této skupiny jsou zařazovány dokumenty, u nichž se teprve po uplynutí 
skartační lhůty posoudí (provede se výběr), které z nich převezme archiv a které mohou 
být zničeny. Při jejich odborném posuzování je na požádání povinen spolupracovat 
odbor, v němž dokument vznikl. Výběr provede magistrát ve spolupráci s příslušným 
archivem.  

6. Skartační znaky a lhůty uvedené ve spisovém a skartačním plánu jsou závazné pouze pro 
dokumenty, které na magistrátu vznikly nebo byly magistrátem vyřizovány. 

7. Za provedení skartačního řízení odpovídá zaměstnanec pověřený vedením centrální 
spisovny. Zaměstnanec pověřený vedením centrální spisovny připraví zpravidla 1x ročně 
skartační návrh za všechny odbory magistrátu a tento předá příslušnému archivu ke 
schválení. Skartační návrh zpracuje pověřený pracovník centrální spisovny podle příloh č. 7, 
8 a 9. Součástí celkového skartačního návrhu připravovaného pověřeným pracovníkem 
centrální spisovny jsou i dílčí skartační návrhy jednotlivých spisoven odborů, které odbory 
předají pověřenému zaměstnanci centrální spisovny nejpozději v květnu. 

8. Po odborném posouzení archiv: 

a) uděluje písemný souhlas ke zničení dokumentů, které nemají trvalou 
dokumentární hodnotu, 

b) dohodne s centrální spisovnou magistrátu lhůty, do kdy budou dokumenty 
s trvalou dokumentární hodnotou do archivu předány. 

9. Na základě souhlasu ke zničení dokumentů označených skartačním znakem „S“ zabezpečí 
magistrát jejich zničení. Zničením dokumentu se rozumí jeho znehodnocení tak, aby byla 
znemožněna jeho rekonstrukce a identifikace obsahu. Při převozu musí být zajištěn dohled 
ze strany k tomu pověřených zaměstnanců oddělení hospodářské správy magistrátu. Veškeré 
náklady vynaložené na zničení nese magistrát.  

10. Skartační návrh, protokol o skartačním řízení, úřední záznam o předání archiválií k trvalému 
uložení v archivu a potvrzení příslušné organizace, jíž byly dokumenty předány ke zničení, 
budou uloženy v centrální spisovně magistrátu. 

                                                           
21 Příslušný státní archiv  
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11. Pro uzavřené digitální dokumenty a spisy proběhne skartační řízení, kdy dokumenty skupiny 
„A“ = archiválie budou přesunuty do garantovaného úložiště technologického centra Kraje a 
odtud do Národního digitálního archivu v Praze22. 

 

Čl. 10 

Vedení spisové služby v mimořádných situacích 

1. V případě živelní pohromy, ekologické, průmyslové nebo jiné havárie, anebo v případě jiné 
mimořádné situace, v jejímž důsledku by bylo na magistrátu znemožněno po omezené 
časové období užívání jím vykonávané spisové služby obvyklým způsobem, vede magistrát 
spisovou službu náhradním způsobem v listinné podobě v podacím deníku (náhradní 
evidence).  

2. Náhradní evidenci magistrát uzavře neprodleně po ukončení mimořádné situace.  

3. Pokud jsou dokumenty evidovány v náhradní evidenci: 

a. méně než 48 hodin, přeevidují se dokumenty z náhradní evidence do řádné 
evidence magistrátu; 

b. déle než 48 hodin, pak dokumenty zůstávají pro účely výkonu spisové služby 
evidovány v náhradní evidenci a do řádné evidence se přeevidují pouze ty 
dokumenty, které nelze vyřídit v náhradní evidenci. 

4. Dokumenty evidované a vyřízené v náhradní evidenci se ukládají ve spisovně společně 
s ostatními dokumenty magistrátu.  

 

Čl. 11 

 Spisová rozluka 

1. Spisová rozluka se provádí při zrušení nebo reorganizaci magistrátu. Spisovou rozluku 
připravuje před datem svého zrušení magistrát, provádí ji právní nástupce zrušeného 
magistrátu, a není-li ho, likvidátor. 

2. Součástí spisové rozluky je vždy skartační řízení, při kterém se postupuje podle čl. 9 této 
interní směrnice. Ve skartačním řízení se vyřadí dokumenty a spisy, jimž uplynuly skartační 
lhůty. Ostatní dokumenty a spisy se předávají nástupci původce podle předávacích seznamů. 

3. Předávané vyřízené dokumenty a uzavřené spisy, kterým neuplynula skartační lhůta, se zapíší 
do předávacího seznamu. V předávacím seznamu se uvede pořadové číslo, spisový znak, 
druh dokumentů, popř. spisu, doba jejich vzniku a množství (např. slova „dva svazky“), 
jméno, popř. jména, příjmení fyzických osob odpovědných za provedení spisové rozluky a 
jejich podpisy.  

4. Předávané nevyřízené dokumenty a neuzavřené spisy se zapíší do předávacího seznamu, 
v němž se uvedou jednotlivé dokumenty, popř. spisy, doba jejich vzniku, rozsah (počet listů 
a příloh), jméno, popř. jména, příjmení fyzických osob odpovědných za provedení spisové 
rozluky a jejich podpisy. 

5. Předané nevyřízené dokumenty a spisy právní nástupce magistrátu nebo nástupnická část 
magistrátu, vzniklá po reorganizaci, nově zaeviduje do své evidence dokumentů jako 
doručené. 

  
                                                           
22 Jedná se o předpokládaný postup, zatím není pevně stanoveno. 
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Čl. 12 

 Řízení a kontrola 

1. Za řádnou spisovou evidenci a manipulaci v podatelně, výpravně a centrální spisovně 
zodpovídá vedoucí odboru kanceláře magistrátu.   

2. Za řádnou spisovou evidenci v odboru, včasné přidělení k vyřízení, sledování vyřizování, 
vyřízení, uložení a předání dokumentů ke skartačnímu řízení odpovídá vedoucí konkrétního 
odboru.  

3. Pověřený zaměstnanec centrální spisovny zodpovídá za dodržování ustanovení spisového 
řádu v centrální spisovně. Na vyžádání jednotlivých odborů dohlíží na dodržování 
ustanovení ve spisovnách odborů a na ostatních odborech. Při zjištění nedostatků je 
oprávněn a současně povinen ukládat opatření k jejich nápravě a kontrolovat splnění 
uložených opatření. 

 

Čl. 13 

 Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

 

1. Při nakládání s dokumenty obsahujícími utajované informace a zvláštní skutečnosti se 
postupuje podle speciálních právních předpisů.  

2. Součástí této směrnice jsou přílohy č. 1 až 12. 

3. Po dohodě vedoucího úseku podatelen a vedoucího kanceláře tajemníka je možné provádět 
úpravy přílohy č. 9 (Spisový a skartační plán) bez nutnosti upravovat celou směrnici. Vedoucí 
kanceláře tajemníka zajistí seznámení zaměstnanců s provedenými změnami. 

4. Podrobné metodické návody k dané tématice a další informace jsou pro zaměstnance 
magistrátu přístupné na portále úřadu, odkazu Návody – GORDIC, případně Návody – E-
government. Metodická videa k používání SSL GINIS jsou uloženy na úložišti 
S:\Ginis_usu\Video. 

5. Ruší se směrnice č. 3/2006 Spisový a skartační řád ve znění úprav Příkazu tajemníka 
č. 2/2008. Ruší se příkaz tajemníka č. 1/2009. 

6. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 200923. 

 

 

 

 

______________________________ 

Mgr. Martin Růžička 

  tajemník magistrátu 

                                                           
23 znění dle úpravy učiněné směrnicí č. 6 / 2012, účinné od 1.3.2012 
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 Příloha č. 1 

 

 

 

 

 

Otisk podacího razítka: 
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Příloha č. 2  

 

Přehled o druzích dokumentů, které nepodléhají evidenci: 

 

a) došlé 

Ceníky 

Časopisy a noviny 

Evidenční listy  

Informace o pobytu 

Knihy 

Kulturní programy 

Lovecké lístky 

Normy 

Pozvánky (mimo pozvánek na služební jednání) 

Přihlášky k pobytu 

Reklamní a nabídkové materiály 

Rybářské lístky 

Sbírky zákonů 

Věstníky 

Vstupenky 

 

b) vlastní 

Dovolenky 

Neschopenky 

Propustky 

Žádanky 
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Příloha č. 3 
 

Vzor pro zadávání zkratek adres adresáta a odesilatele  
do programu spisová služba:              

 
Obec         Zkratka 
Pardubice, Praha 3       Pce, Pha 3 
Dašice, Olomouc       Daš, Olo 
Staré Ždánice, České Budějovice     SŽ, ČB 
Opatovice nad Labem, Ústí nad Orlicí     OnL, ÚnO 
Název 
Agentura ochrany přírody      AOP+obec 
Autosklo        ASKLO 
Autocont        ACONT 
Agrodružstvo        ADRU 
Agroatelier        AATEL 
Dětský domov Holice       DD H 
Dětský diagnostický ústav      DDÚ 
Dětský výchovný ústav Vrchlabí     DVÚ V 
Komerční banka       KB 
Krajský úřad        KÚ 
Krajský živnostenský úřad      KŽÚ + obec  
Ministerstvo vnitra       MV 
Ministerstvo zemědělství      Mze 
Ministerstvo průmyslu a obchodu     MPO 
Magistrát města Pardubic, Brna     MmP, B 
Městský úřad        MěÚ+obec 
Obecní úřad        OÚ+obec 
Obecní živnostenský úřad Hradec Králové    OŽÚ + obec  
Obvodní soud        ObS + obec 
Obvodní úřad Praha 4       ObÚ Pha 4 
Okresní ústav soc. služeb      OUSS 
Okresní soud        OS+obec 
Policie Hradec Králové      P HK 
Ředitelství silnic a dálnic      ŘSD 
Vězeňská služba neboli věznice     VS+obec 
Státní fond        SF 
Státní meliorační správa Brno      SMS B 
Státní notářství        SN 
Státní rybářství        SR 
Státní statek        SS 
Státní ústav památkové péče                                    SÚPP 
Východočeské        VČ 
Východočeské tiskárny       VČT 
Východočeská galerie       VČG 
 
Fyzické osoby 
Koudelka Ladislav       Koudelka L 
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 Příloha č. 4 

Předávací seznam dokumentů předaných do centrální spisovny 

EVIDENCE 

o předání dokumentů do centrální spisovny z odboru ………………………………………                     
dne ....................................    předávající ……………………………………………………… 

  

   
Poř. 
číslo 

Spisový 
znak 

Agenda Za roky 
 

Skart. 
znak a  
lhůta 

Regál Ks Rok 
skartace 

Údaje o 
skartaci 

         

 

   

                předal                    převzal 
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Příloha č. 5 

 

 Označení archivní krabice: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  
  

M a g i s t r á t  m ě s t a  P a r d u b i c  

 
 Odbor :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 Spisový znak : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 Agenda :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 Roky :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 Skart. znak a lhůta :  . . . . . . . . . . . . . .  

 

 Číslo krabice :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Příloha č. 6 

 

 

 

 Termíny pro uložení dokumentů do centrální spisovny24  

 

 

Odbor majetku a investic                  březen  

Odbor správních agend                                                           březen 

Obecní živnostenský úřad     duben 

Odbor dopravy       duben 

Odbor sociálních věcí      duben  

Odbor komunitních služeb                      květen  

Kancelář tajemníka      květen 

Odbor kanceláře magistrátu      květen 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
24 Odbory s vlastní spisovnou viz příloha č. 10. 
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Příloha č. 7 

Vzor skartačního návrhu 
 
 

 
 

Státní okresní archiv 
Bělobranské nám. 1 
530 02 Pardubice 

 
 
 
Váž dopis značky/ ze dne Naše značka Vyřizuje/ linka Místo 
- / - č.j. jméno/ telefon datum 
 
 
Skartační návrh 
 

Na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle vyhlášky č. 191/2009 Sb., 
o podrobnostech výkonu spisové služby a v souladu se spisovým a skartačním řádem Magistrátu 
města Pardubic předkládáme skartační návrh na vyřazení dokumentů a žádáme o odborné 
posouzení. 

Do skartačního řízení byly zahrnuty dokumenty odborů ....... s uplynulými skartačními 
lhůtami, které již nejsou potřebné pro další činnost. U písemností skupiny „V“ byl proveden 
předběžný výběr. Písemnosti jsou uloženy místo uložení (např. spisovna, příruční sklad …) 
na adrese adresa uložení dokumentů . 
 
 
 
 

_______________________________ 
………jméno a příjmení……….….. 

vedoucí Odboru kanceláře magistrátu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počet listů: 1 
Počet příloh: počet příloh/ listů počet listů příloh 
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Příloha č. 1 skartačního návrhu 
Dokumenty skupiny A  
 

Poř. č.  
Ukládací 

znak 
Druh dokumentu Období vzniku 

Skartační 
znak a lhůta 

Množství  

1. 401.1 Roční rozpočty 1992-1997 A10 1 šanon 
2. 116.1 Zápisy z porad vedení 1990-1997 A10 4 knihy 
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2 skartačního návrhu 
Dokumenty skupiny S  
 

Poř. č.  
Ukládací 

znak 
Druh dokumentu Období vzniku 

Skartační 
znak a lhůta 

Množství  

1. 402.3 Výplatní listiny 1998-2002 S5 1 desky 
2. 510 Faktury vydané 2002-2003 S5 5 šanonů 
3. 610 Korespondence 1997-2003 S5 12 krabic 
      
      
      

 
 
 
Příloha č. 3 skartačního návrhu 
Dokumenty skupiny V 
 

Poř. č.  
Ukládací 

znak 
Druh dokumentu Období vzniku 

Skartační 
znak a lhůta 

Množství  

1. 211.08 Opatření proti šíření škůdců 1998-2002 V5 1 šanon 
2. 117.00 Kvalifikace a vzdělávání 2002-2003 V10 8 krabic 
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Příloha č. 9 

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN 

Obsahuje spisové znaky, kterými jsou označeny jednotlivé věcné skupiny dokumentů. U každé 
skupiny jsou uvedeny skartační znaky (A,S,V) a skartační lhůty (stanovící počet let, po jejichž 
uplynutí se skartační úkon provádí). 

V úvodní části spisového a skartačního plánu jsou uvedeny spisové znaky dokumentů, které 
vznikají z činnosti magistrátu, v dalších částech jsou uvedeny spisové znaky jednotlivých odborů. 

Je-li to účelné a přispěje-li to k přehlednosti spisového materiálu, lze provádět podrobnější 
členění spisových znaků dalšími pomocnými symboly. Nemohou však tím být dotčeny stanovené 
skartační znaky a lhůty plánu. 

 
I.  
 

Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin : 
 
Jednotlivé skupiny znaků       čísla znaků (od - do) 
 
 
Znaky všeobecné          051-092 
Organizace činnosti                    101-109 
Agenda kontroly, přezkumu hospodaření a interního auditu   111-116 
Personalistika          117-122 
Ekonomika                    130-143 
Správa majetku obce        201-205 
Životní prostředí        206-218 
Živnostenský úřad        252-253 
Doprava a silniční hospodářství      276-283 
Územní plánování, stavební řád      326-339 
Kultura a školství        401-412 
Zdravotnictví                      501-504 
Sociální péče                     551-561 
Požární ochrana         581-584 
Všeobecná vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku              601-625 
 

II. 
 

Znaky spisového a skartačního plánu : 
 

 Spisový znak       Skartační znak/lhůta 
     
     

  ZNAKY VŠEOBECNÉ 
 
051  Dokumenty vedoucích útvarů, které nelze zařadit do jiných věcných skupin: 
051.01 Dokumenty primátora V/5 
051.02 Dokumenty náměstků primátora V/5 
051.03 Dokumenty tajemníka V/5 
051.04 Dokumenty vedoucích odborů a oddělení V/5 
 
052 Spolupráce se státními orgány a jinými subjekty: 
052.00  Organizace státních orgánů  A/5 
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052.01  Řídící akty a další interní předpisy  A/5 
052.02  Konference, porady, konzultace  V/5 
052.03 Členství ve Svazu měst a obcí ČR V/5  
  
053 Organizace členění a působnost Magistrátu: 
053.00  Systemizace úřadu  A/5 
053.01 Interní akty řízení a další řídící předpisy A/5 
 
054 Řízení, kontrola a metodická činnost: 
054.00  Řízení, kontrola a metodická činnost – běžná korespondence  V/5 
054.01  Řízení, kontrola a metodická činnost u městských a obecních úřadů  A/5 
054.02  Řízení, kontrola a metodická činnost u řízených a spravovaných 
 organizací a zařízení  A/5 
054.03  Metodické materiály  V/5 
 
055.00  Rehabilitace A/10 
 
056 Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů): 
056.00  Smlouvy - všeobecně  V/5 1) 

056.01  Smlouvy - hospodářské   S/10 1) 

056.02  Smlouvy - nájemní  S/10 1) 

056.03  Smlouvy - majetkoprávní  A/10 1) 

056.04  Smlouvy - kolektivní  A/5 1) 
056.05  Smlouvy - jiné  V/5 1) 

056.06 Dohody  V/5 1) 

056.07.0 Smlouvy mezi obcí a Magistrátem - všeobecně A/10 1) 
056.07.1 Smlouvy mezi obcí a Magistrátem - nabývací listiny A/10 1) 
056.07.2 Smlouvy mezi obcí a Magistrátem - kupní a darovací smlouvy A/10 1) 
056.07.3 Smlouvy mezi obcí a Magistrátem - stavební povolení A/10 1) 
056.07.4 Smlouvy mezi obcí a Magistrátem - kolaudační rozhodnutí A/10 1) 

 
057 Statistika, výkaznictví: 
057.00  Statistika, výkaznictví – běžná korespondence S/5 
057.01  Časové řady ukazatelů  V/5 1) 

057.02  Roční výkazy, výroční zprávy A/5 
057.03  Výkazy s kratší než roční periodicitou  S/5 
057.04  Jednorázové soupisy, podkladový materiál k výkazům  S/5 2) 

057.05 Pomocný materiál ke statistice o sčítání lidí, domů a bytů V/5 2) 

 
058 Automatizace, výpočetní technika: 
058.00  Automatizace,  výpočetní technika – běžná korespondence S/5 
058.01  Informační systém úřadu A/5 
058.02 Státní informační systém V/5 

058.03  Programová dokumentace S/5 

058.04  Grafické systémy  A/15 
 
059.00 Petiční právo V/10 
 
060 Stížnosti, podněty a oznámení občanů: 
060.00 Stížnosti, podněty a oznámení občanů - všeobecně V/5 
060.01  Hodnocení, rozbory evidence  A/5 
060.02  Konkrétní případy  V/5 
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061 Ochrana obyvatelstva, integrovaný záchranný systém, krizové řízení:  
061.00 Ochrana obyvatelstva – běžná korespondence V/5 
061.01 Organizace ochrany obyvatelstva a zařízení civilní ochrany A/5 
061.02 Integrovaný záchranný systém, krizové řízení, hospodářská 
 opatření pro krizové stavy V/5 
061.03 Stanoviska obce jako dotčeného orgánu ve stavebním a územním  
 řízení z hlediska ochrany obyvatelstva A/5 
061.04 Řešení krizových situací, živelní pohromy a mimořádné události A/5 
061.05 Spolupráce s ostatními orgány a organizacemi (jednotky požární 
 ochrany, občanská sdružení, technické a jiné služby aj.) V/5 
061.06 Zvláštní orgány obce (bezpečnostní rada, krizový štáb) V/5 
061.07 Ochrana utajovaných informací V/5 
061.08 Připravenost na krizové stavy (krizové plánování, cvičení, vzdělávání 
 v krizové řízení) S/5 
 
062.00  Zahraniční styky a cesty  V/5 
 
063 Referendum, místní referendum: 
063.00  Vyhlášení, průběh a výsledky referenda A/10 
063.01 Ostatní dokumentace referenda V/5 
063.02 Použité hlasovací lístky a úřední obálky referenda S 3)   
 
065.00 Plány, koncepce, programy rozvoje obce A/10 
 
066.00  Pokuty (ukládání, hrazení)  S/10 4) 

 
067 Přestupky, správní delikty: 
067.01  Přestupky, správní delikty - všeobecně  S/10 
067.02  Hodnocení, rozbory přestupků  A/10 
067.03  Konkrétní případy  V/10 
067.04 Evidence přestupků V/10 
 
070 Spisová služba: 
070.00  Spisová služba - všeobecně  V/5 
070.01  Skartační řízení  A/5 
070.02  Podací deníky  A/5 
070.04  Jiná pomocná evidence  V/5 5) 

071 Hospodaření se státním majetkem: 
071.00  Hospodaření se státním majetkem – běžná korespondence S/5 
071.01  Hospodaření se státním majetkem vč. výkonu jeho prozatímní správy  A/20 
071.02  Převody práva hospodaření se státním majetkem  A/20 
071.03  Převody vlastnictví státního majetku  A/20 
071.04  Vymáhání pohledávek státu  A/20 
071.05  Nabývání vlastnictví do státního majetku  A/20 
071.06  Vyřazování majetku a jeho realizace  A/5 
071.07  Zatížení (dluhy  věcná břemena)  A/5 
071.08  Restituce majetku  A/20 
071.09  Evidence majetku  A/20 
071.10  Inventarizace  V/10 
071.11  Rekonstrukce a modernizace  A/5 
071.12  Opravy a údržba  S/10 
071.13 Ostatní  S/5 
071.14 Dotace A/10 
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071.15 Evidence nemovitostí katastru A/10 
 
073.00  Privatizace  V/10 
 
074.00 Vyznamenání, ceny obce, čestné občanství A/5 
 
075.00 Náhrady cestovních, stěhovacích a jiných výdajů S/5 
 
076 Propagační činnost: 
076.00  Propagační činnost - všeobecně V/5 
076.01  Tisk a informace tiskové konference  A/5 
076.02  Zpravodaj úřadu  A/5 
076.03  Výstřižková služba o činnosti úřadu  A/5 
 
077 Volby: 
077.01 Kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení 
 kandidáta,  petice, vzdání se kandidatury nebo její odvolání, rozhodnutí 
 o registraci kandidátní listiny, rozhodnutí soudu ve věci registrace A/10 6) 

077.02  Zápisy o výsledku hlasování, hlášení výsledků  A/10 
077.03  Organizačně technické zabezpečení  S/5 
077.04  Seznamy voličů  S/5 6) 

077.05  Ostatní volební dokumentace  V/5 
077.06  Hlasovací lístky S 7) 

 
079.00 Konference, porady, konzultace V/5 
 
083.00 Obecně prospěšné práce V/5 
 
084 Poskytování informací, styk s veřejností: 
084.00 Poskytování informací, styk s veřejností – běžná korespondence S/5 
084.01 Poskytování informací ze zákona V/5 
084.02 Vyhodnocení A/5 
 
087 Dokumenty, které nejsou podnětem k úřednímu jednání 
              nebo nepřísluší k vyřízení Magistrátu: 
087.01 Dokumenty na vědomí S/1 
087.02 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S/1 
 
088.00    Dotace, grantová podpora V/10  
 
089.00 Právní předpisy V/5 
 
091 Veřejné soutěže, výběrová řízení:   
091.01 Veřejné zakázky V/5 1) 

091.02 Výběrová řízení V/5 
 
092.00 Docházka zaměstnanců S/5 
 

 
ORGANIZACE ČINNOSTI 

 
101 Činnost zastupitelstva, rady, výborů a komisí: 
101.01 Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu): 
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101.01.1 Zastupitelstva V/5 
101.01.2 Rady V/5 
101.02.3 Výborů a komisí V/5 
101.02 Zápisy z jednání včetně programu, usnesení, příloh a podkladů: 
101.02.1 Zastupitelstva A/10 
101.02.2 Rady A/10 
101.02.3 Výborů a komisí A/10  
101.03 Evidence členů zastupitelstva, rady, výborů a komisí A/5 
 
102 Zvláštní orgány města: 
102.00    Porady  primátora, starostů   A/5 
102.01 Činnost zvláštních orgánů města V/5 
 
104 Vyhlášky a nařízení města:  
104.01  Obecně závazné vyhlášky města A/5 1) 

104.02  Nařízení města V/5 1) 

 
105 Zastupování města a Magistrátu: 
105.01 Řízení podle správního řádu soudního A/10 
105.02 Řízení podle občanského soudního řádu (správní žaloby) A/10 
105.03 Právní zastupování ve finančních záležitostech V/5 
105.04 Běžná soudní korespondence (na vědomí) S/5 
 
106.00 Dobrovolné svazky obcí A/5 
 
107.00  Regionální rozvoj  A/10 
 
108.00 Řízené organizace  V/5 
 
109 Evropská unie 
109.01 Region soudržnosti A/10 
109.02 Národní rozvojový plán V/10 
109.03 Operační programy V/10 
109.04 Regionální rada A/10 

 
 

AGENDA KONTROLY, PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ A INTERNÍHO AUDITU 
 
 
111 Plány kontrolní činnosti a interního auditu: 
111.00 Pracovní plány kontrolní činnosti, metodika V/5 
111.01 Kontrolní řád A/5 
 
112 Kontroly: 
112.00  Kontroly – běžná korespondence  V/5 
112.01  Kontroly - vnitřní  A/5 
112.02 Kontroly - vnější  A/5 
112.03  Rozbory a hodnocení  A/5 
 
113 Kontrola plnění usnesení (nejsou-li součástí zápisu): 
113.00  Kontrola plnění usnesení - vlády  A/10 
113.01  Kontrola plnění usnesení - zastupitelstva  A/5 
113.02  Kontrola plnění usnesení - rady  A/5 
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113.03  Kontrola plnění usnesení – výborů a komisí  A/5 
 
114.00  Stížnosti  V/10 
 
115.00 Přezkoumání hospodaření územně samosprávních celků V/10 
 
116.00 Interní audit A/10 
 
 

PERSONALISTIKA 
 
117 Kvalifikace a vzdělávání pracovníků:  
117.00  Kvalifikace a vzdělávání  V/10 
117.01  Hmotné zabezpečení S/5 
117.02 Ověřování odborné způsobilosti S/5 
 
118 Pracovní poměr: 
118.00  Pracovní poměr - všeobecně  V/5 
118.01  Osobní spisy  a dokumenty s obdobnou funkcí S/50 
118.02  Náhrada škody  S/5 
118.03  Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků  S/10 
118.04  Zdravotní pojištění  S/5 
118.05  Postihy podle Zákoníku práce  S/5 
118.06 Evidenční listy S/3 
118.07 Výběrová řízení na obsazení pracovních míst S/5 
118.08 Žádosti o zaměstnání S/5 
 
119 Záležitosti pracovně právní: 
119.00  Záležitosti pracovně právní – běžná korespondence  S/5 
119.01  Zaměstnanci aparátu Magistrátu  S/5 
119.02 Zaměstnanci organizací a zařízení bez právní subjektivity řízených  

 Magistrátem  S/5 
119.03 Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců, aj.) A/5 
 
120 Záležitosti členů města, výborů a komisí: 
120.00 Záležitosti členů města, výborů a komisí - všeobecně  V/5 
120.01  Pracovně právní vztahy a odměňování  S/5 
120.02  Různé náhrady (kromě cestovních a stěhovacích výdajů)  S/5 
120.03 Záležitosti důchodového zabezpečení S/5 
120.04 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů S/5 8) 

 
121 Mzdy, půjčky zaměstnancům: 
121.00  Příjmy z pracovního poměru – běžná korespondence  S/5 
121.01  Platový řád  V/5 1) 

121.02  Katalog funkcí a mzdových tarifů  S/5 1) 

121.03  Tarifně kvalifikační katalog  S/5 1) 

121.04  Odměňování  S/5 
121.05  Náhrady za dovolenou  S/5 
121.06  Věcná plnění  S/5 
121.07  Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti  S/10 
121.08  Mzdové listy  S/50 
121.09  Daň z příjmu fyzických osob roční zúčtování  S/10 
121.10  Vedlejší činnost  S/5 
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121.11 Sociální pojištění S/10 
121.12 Půjčky zaměstnancům S/5 
 
122 Péče o pracovníky: 
122.00 Péče o pracovníky – běžná korespondence S/5 
122.01  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, odškodňování 

 pracovních úrazů – smrtelné a těžké A/10 
122.02 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, odškodňování 

   pracovních úrazů –  ostatní S/5 
122.03  Osoby se změněnou pracovní schopností  S/5 
122.04  Ochranné oděvy a jiné součástky, služební oděvy S/5 
122.05  Závodní stravování  S/5 

 
 

EKONOMIKA 
 
130 Rozpočty: 
130.00  Rozpočty - všeobecné údaje a dílčí podklady  V/5 
130.01  Rozpočtový výhled (tabulková a textová část)  A/10 
130.02  Roční rozpočty, tabulková a textová část  A/10 
130.03  Rozbory o plnění rozpočtů a finančního hospodaření  A/10 
130.04  Sestavy o hospodaření obcí  V/10 9) 

130.05  Ostatní dokumenty finančního hospodaření  S/10 
131 Finanční plány a rozpočty příspěvkových organizací: 
131.00  Finanční plány hospodářských organizací a rozpočty rozpočtových  

 a příspěvkových organizací - všeobecně  V/5 
131.01  Roční finanční plány a rozpočty organizací  A/10 
131.02  Rozbory hospodaření organizací  A/10 
131.03  Finanční kontrola  V/5 
131.04  Ostatní dokumenty o finančním hospodaření řízených organizací  S/5 
 
132 Daně, dávky, poplatky: 
132.00  Daně, dávky, poplatky – všeobecně V/5 
132.01  Všeobecné záležitosti státních příjmů a příjmů obcí S/5 
132.02  Rejstříky, katastry, výkazy apod., likvidace nedoplatků V/5 
132.03  Místní daně a poplatky  S/5 
132.04  Pasporty A/5 
132.05 Daň z nemovitostí S/10                 
132.06 Daň z převodu nemovitostí S/10                         
132.07 Daň darovací S/10                         
132.08 Daň z přidané hodnoty S/10                         
132.09 Daň z příjmů právnických osob S/10                         
132.10 Operativní evidence – podklady pro účetnictví S/5                         
132.11 Příjmové pokladní doklady – odpady S/5                         
132.12 Protokoly o veřejných sbírkách S/5                          
132.13 Agenda vyúčtování pokutových bloků S/5  
 
133.00  Právní zastupování ve finančních otázkách  V/5 
 
134 Konfiskace, propadnutí majetku: 
134.00 Propadnutí majetku (dle vl.nař. 15/1959 Sb.) A/20 
134.01 Propadnutí majetku z prozatímní správy(dle vyhlášky 61/86 Sb.) A/20 
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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 
 nebo fyzické osoby provedenému podle zákona č. 92/1991 Sb.  V 14) 

135.12 Cenné papíry V/10 1) 
 
136.00  Agenda sankčně správní A/20 
 
137.00 Hrací automaty  S/5 
 
138 Vymáhání pohledávek: 
138.00 Vymáhání pohledávek - všeobecně S/5 
138.01 Vymáhání pohledávek  - záchytná stanice S/5 
138.02 Vymáhání pohledávek  - regresní pohledávky S/5 
 
139 Správa majetku, trvalé užívání, převody: 
139.00 Řádná správa - správa majetku (SM) A/20 
139.01 Trvalé užívání (§ 4 zák. č. 172/1991Sb.) A/20 
139.02 Převody majetku (§ 5 zák. č. 172/1991 Sb.) A/20 
139.03 Převody pozemků ( zák. č. 72/1994 Sb.) A/20 
 
140.00 Osobní užívání pozemků  A/20 
 
142 Restituce: 
142.00 Restituce podle  zák. č. 403/1990 Sb. A/20 
142.01 Restituce podle zák. č.    87/1991 Sb. A/20 
142.02    Restituce podle zák. č.  229/1991 Sb. A/20 
 
143.00    Soudní spory A/10 

SPRÁVA MAJETKU OBCE 
 
201 Bytový majetek: 
201.00 Bytový majetek – běžná korespondence             S/5 
201.01  Příspěvky na bytovou výstavbu               S/10 
201.02  Hospodaření s byty (přidělování, směny, přechody nájmu, společný 
 nájem bytu)     S/10 
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201.03  Modernizace a adaptace                    S/5 
201.04  Nájemné                                 S/5 
 
202 Nebytové prostory: 
202.00   Nebytové prostory – běžná korespondence             S/5 
202.01  Přidělování                                  S/10 
202.02  Nájemné                              S/5 
202.03    Korespondence                                                                                         S/5 
 
203 Evidence majetku: 
203.01 Obecní pozemky A/5 
203.02 Obecní budovy A/5 
203.03 U příspěvkových organizací a právnických osob zřízených městem A/5 
 
204 Inventarizace majetku: 
204.01 Dílčí inventurní soupisy, podklady S/5 
204.02 Výsledná zpráva A/5 
 
205 Hospodaření s majetkem obce: 
205.01 Nabývání a převody majetku A/5 
205.02 Kupní smlouvy A/10 
205.03 Darovací smlouvy, smlouvy o bezúplatném převodu A/10 
205.04 Směnné smlouvy A/10 
205.05 Převod práva hospodaření s majetkem, předání majetku do správy A/10 
205.06 Nájemné S/5 
205.07 Výpůjčky S/5 
205.08 Dluhy, věcná břemena S/5 
205.09 Dohody S/5 
205.10 Dodatky S/5 
205.11 Běžná korespondence S/5 
205.12 Objednávky S/5 
205.13 Žádosti, objednávky S/5 
205.14 Souhlas vlastníka nemovitosti S/5 
205.15 Rekonstrukce a modernizace majetku V/5 1)  
205.16 Opravy a údržba majetku S/5 
205.17 Pojištění majetku S/5 
205.18 Vyřazování majetku S/5 
205.19 Zábor, užívání majetku města S/5 

 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
206 Půdní fond: 
206.00  Půdní fond - všeobecně  V/5 
206.01 Vynětí ze zemědělského půdního fondu a rekultivace  A/15 
206.02  Ochrana využití zemědělského půdního fondu  V/5 
206.03  Pokuty ukládané při ochraně zemědělského půdního fondu  V/5 
206.04 Změny kultur a využití půdního fondu  V/10 
206.05  Použití zemědělské půdy k nezemědělským účelům na dobu 1 roku  S/5 
206.06 Převod a nájmy zemědělských a lesnických pozemků A/5 
 
207 Zemědělská výroba, podnikání v zemědělství: 
207.00  Ochrana proti škůdcům, chorobám a plevelům  S/5 
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207.01  Organizace veterinární činnosti nákazové komise  V/5  
207.02  Pokuty podle předpisů o veterinární péči  V/5 
207.03 Chov a ochrana zvířat V/5 
207.04 Užívání půdy a jiného zemědělského majetku, podnikání v zemědělství V10 
 
208.00  Zemědělské organizace a soukromě hospodařící rolníci  V/5 
 
209 Myslivost: 
209.00  Myslivost – běžná korespondence S/5 
209.01  Uznání honiteb  A/5 
209.02  Myslivecké plánování a statistika  V/5 
209.03  Oblasti pro chov zvěře  V/5 
209.04  Evidence loveckých lístků  S/5 8) 

209.05  Náhrada škod  V/5 
209.06  Myslivecký hospodář, myslivecká stráž  V/5 
209.07 Choroby  zvěře V/5 
209.08 Evidence honebních společenstev A/10  
 
210 Rybářství 
210.00  Plánování a rybářské hospodaření  V/5 
210.01  Rybářský hospodář a rybářská stráž  V/5 
210.02  Evidence rybářských lístků  S/5 8) 

210.03 Náhrady škod  V/5 
 
211 Lesní hospodářství: 
211.00  Lesní hospodářství – běžná korespondence S/5 
211.01  Lesní půdní fond  A/10 
211.02  Opatření k nápravě škod na lesním fondu a zařízeních sloužících 

 lesnímu hospodářství  A/5 
211.03  Rozhodnutí dle právních předpisů na ochranu lesního hospodářství  A/5 
211.04  Užívání lesních pozemků  A/10 
211.05  Opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku  V/10 
211.06  Určení úkolů v lesích pod odbornou správou  S/5 
211.07  Zákaz a omezení některých činností v lesích a jejich okolí  A/5 
211.08  Opatření proti šíření škůdců  V/5 
211.09  Výjimky ze zákonných lhůt zalesnění a zajištění kultur  V/10 
211.10 Opatření ke zvládnutí mimořádných opatření a škod v lesích  V/5 
211.11  Souhlas státní lesní správy s územními plánovacími podklady V/5 
211.12 Doprava na cizích pozemcích  V/5 
211.13  Pokuty v lesním hospodářství  V/5 
211.14  Lesní stráž A/5 
 
212.00  Vodohospodářské plánování A/5 
 
213 Vodní hospodářství: 
213.00  Vodní hospodářství – běžná korespondence S/5 
213.01  Realizace zákona o vodách a souvisejících předpisů V/5 
213.02  Rozhodnutí dle právních předpisů na ochranu vodních zdrojů A/5 
213.03  Vodoprávní povolení, souhlasy a  vyjádření   A/5 
213.04  Opravné prostředky proti rozhodnutí S/5 
213.05  Vodoprávní evidence (vč. vodních toků) A/50 8) 
213.06  Správci drobných vodních toků A/10 
213.07  Potřeba, odběr a odpadní vody, vodní zdroje A/20 
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213.08  Zásobování vodou S/5 
213.09 Vodoprávní dozor A/10 
213.10  Povodňová ochrana   V/5 
213.11  Zátopová území  A/10 
213.12 Evidence vodních zdrojů A/20 
213.13  Stanovení ochranných pásem A/10 
 
214 Vodovody a kanalizace: 
214.00  Čistírny odpadních vod   V/20 
214.01  Kanalizace V/20 
214.02  Vodovody   V/20 
214.03  Studny   V/20 
214.04 Ukládání pokut V/10 
214.05 EIA – vyjádření, stanoviska A/5 
214.06 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok A/10 
214.07 Vodné a stočné S/5 
 
215 Ochrana ovzduší: 
215.00  Ochrana ovzduší – běžná korespondence S/5 
215.01  Rozhodnutí dle právních předpisů na ochranu ovzduší  A/5 
215.02  Poplatky za znečištěné ovzduší  S/5 
215.03  Ukládání pokut  V/5 
215.04 Evidence stacionárních zdrojů V/5 
215.05 Snižování emisí, stanovení emisních limitů S/5 
 
216 Ochrana přírody: 
216.00  Ochrana přírody - běžná korespondence S/5  
216.01 Rozhodnutí dle právních předpisů na ochranu přírody  A/5 
216.02 Rozhodnutí o výjimkách z chráněných částí přírody  A/5 
216.03 Stanovisko k chráněným částem přírody  V/5 
216.04  Ostatní rozhodnutí na úseku ochrany přírody a krajiny  V/5 
216.05  Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)  A/5 
216.06 Rozhodování o přestupcích a pokutách  
 podle § 87 a 88 zákona č. 114/1992 Sb. V/5 
216.07 Kácení dřevin rostoucích mimo les V/5 
216.08 Stráž ochrany přírody V/5 
 
217 Odpadové hospodářství: 
217.00  Odpadové hospodářství - běžná korespondence S/5 
217.01  Evidence původců a skládek odpadů  A/5 8) 
217.02  Rozhodnutí dle právních předpisů upravujících odpadové hospodářství A/5 1) 

217.03  Zařízení na zneškodňování odpadů, shromažďovací a sběrná místa A/5 1)   

217.04 Pokuty – nakládání s odpady V/5 
 
218.00 Pozemkové úpravy V/5 
 

 
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 

 
253 Živnostenské podnikání 
 
253.01 Živnostenský úřad – ostatní dokumenty  V/10 15) 
253.02 Živnostenská oprávnění včetně kontrolní činnosti  V/10 15) 
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253.03 Živnostenský rejstřík – výpis, opis, potvrzení  V/5 
 
252.04 Evidence zemědělských podnikatelů včetně kontrolní činnosti  V/10 15)

  
 

DOPRAVA A SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  
 
276 Doprava: 
276.00  Doprava - běžná korespondence S/5 
276.01 Koordinace dopravy, zabezpečení dopravní obslužnosti A/10  
276.02 Jízdní řády S/5 
276.04 Provozní a pomocné objekty, nádraží, čekárny, zastávky,stanoviště V/5 
276.05   Bezpečnost silničního provozu V/5 
276.06  Závazky veřejné služby V/10 
276.07 Koncepce a provoz integrované dopravy A/5 
276.08 Licence na pravidelnou autobusovou dopravu V/5 
 
277 Silniční doprava 
277.00  Silniční doprava - běžná korespondence S/5 
277.01 Nákladní přeprava S/10   
277.02  Přeprava osob V/10 
277.03.1 Taxislužba - odborná způsobilost, zkoušky S/15 
277.03.2 Taxislužba - místopis, zkoušky S/15 
277.03.3 Taxislužba - odvolání proti rozhodnutí S/5 
277.04  Nemotorová doprava S/5 
277.05  Dopravní průzkumy V/5 
277.06  Závady a nedostatky S/5 
277.08  Osvědčení o vykonané zkoušce V/5 16) 

277.09 Povolování silniční dopravy S/10 
277.10 Licence na městskou linkovou osobní dopravu V/10 
277.11 Státní odborný dozor V/5 
 
278 Odborná způsobilost k řízení vozidel, technika silniční dopravy: 
278.00  Odborná způsobilost k říz. vozidel, technika siln. dopravy  
 - běžná korespondence S/5 
278.01  Získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení  
 motorových vozidel V/10 
278.02  Registrace provozování autoškol, odvolání k registraci  
 provozování autoškol, změny a odnětí V/10 
278.03 Odvolání proti rozhodnutí ve věci odborné způsobilosti  
 k řízení motorových vozidel S/10 
278.04 Schvalování výcvikového vozidla pro použití k výcviku 
 v autoškole a změny v jeho užívání S/5 
278.05 Stanice technické kontroly, měření emisí S/10 1) 

 
279 Městská doprava 
279.00  Městská doprava - běžná korespondence S/5 
279.01  Městská hromadná doprava S/5 
279.02  Provoz městské hromadné dopravy S/5 
279.03  Technika městské hromadné dopravy S/5 
279.04  Dopravní inženýrství  S/5 
279.05  Bezpečnost provozu MHD S/5 
279.06  Parkovací prostory S/5 
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279.07  Osvědčení o oprávnění podnikání v MHD  S/15 15) 

279.08    Zkoušky řidičů S/20 
 
280 Pozemní komunikace, provoz na pozemních komunikacích: 
280.00  Pozemní komunikace, provoz na pozemních komunikacích  
 - běžná korespondence S/5 
280.01  Investice, plán investic a velkých oprav  A/10 
280.02  Stavební a kolaudační řízení pozemních komunikací A/10  
280.03  Závazná stanoviska                             V/5 
280.04  Stroje a zařízení pro silniční práce S/5 
280.05 Běžná údržba pozemních komunikací  S/5 
280.06 Zimní údržba a čištění pozemních komunikací S/5 
280.07 Objížďky, uzavírky pozemních komunikací a jiná rozhodnutí  S/5 
280.08 Místní komunikace, cyklostezky S/5 
280.09 Zvláštní užívání pozemních komunikací S/5 
280.10 Státní dozor ve věcech drah V/10 
280.12    Veřejné osvětlení                                                                                       S/5                      
280.13    Světelné signalizační  zařízení                                                                    S/5                     
280.14    Bezbariérovost                                                                                          S/5 
280.15 Zatřídění a evidence pozemních komunikací (PK)                                    A/10 
280.16  Připojování pozemních komunikací S/5  
280.17 Inventarizace dlažebních kostek S/5 
 
281 Řidičská oprávnění: 
281.01 Zařazení žadatelů o řidičské oprávnění k závěrečným zkouškám S/5 
281.02 Osvědčení profesní způsobilosti řidiče S/5 
281.03 Protokoly o zkouškách žadatelů o řidičská oprávnění S/20 
281.04    Agenda řidičů – řidičská oprávnění, správní řízení       S/3  1) 
 
282.00  Ostatní obory dopravy V/5 
 
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 
 

 
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD 

 
326 Územně plánovací dokumentace: 
326.00 Územně plánovací dokumentace A/10 1) 

326.01 Územně plánovací informace A/10 1) 

 
327.00 Územně plánovací podklady V/10 
 
328 Územní rozhodnutí: 
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328.00 Územní rozhodnutí, územní souhlas A/10 
328.01 Ostatní rozhodnutí a usnesení na úseku územního rozhodování V/10 
 
329.00 Vymezení zastavěného území A/10 
  
330 Stavební dokumentace: 
330.00 Stavební povolení, veřejnoprávní smlouvy, zkrácené stavební řízení, 
 změna stavby, řízení o odstranění, ohlášení  V/5 17) 
330.01 Kolaudace, změna užívání, zkušební provoz, předčasné užívání,  
 nezbytné úpravy, údržba stavby, vyklizení, opatření na sousedním 
 pozemku, pasport V/5 17) 
331.00 Ostatní rozhodnutí, usnesení a opatření na úseku stavebního řádu V/5 
 
333.00 Vyvlastnění V/5 
 
334.00 Přestupky a správní delikty V/5 
 
335.00 Stížnosti, podněty a oznámení občanů V/5 
 
336.00 Souhlas k vydání stavebního povolení pro speciální stavby A/10 
 
337.00 Stanoviska, závazná stanoviska, sdělení V/10 
 
338.00 Rada obcí pro udržitelný rozvoj + ORP +Region A/5 
 
339.00 Rozhodování o opravných prostředcích do správních rozhodnutí 
 (odvolací řízení, přezkum, obnova řízení) V/5 
 

 
KULTURA A ŠKOLSTVÍ 

 
401.00  Kultura (slavnosti, vzpomínkové akce, koncerty, aj.) V/5 
 
402 Péče o kulturní památky: 
402.00 Státní památková péče A/10 
              - agenda k prohlašování věci  za kulturní památky 
 - agenda k evidenci kulturních památek  
 - agenda ke zrušení prohlášení věci  za kulturní památku 
 - agenda k programům vyhlášených MK ČR (metodiky) 
402.01  Péče o kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny,  
 památková ochranná pásma, včetně evidence A/10 
402.02 Prohlášení MK ČR za kulturní památku, památkovou rezervaci, 
 Památkovou zónu, památkové ochranné pásmo A/30 
402.03 Archeologické výzkumy V/5 
402.04    Souhlas rady – užívání městských symbolů A/10 
403.00  Mládež, sport V/10 
 
404 Kulturní instituce a zařízení: 
404.00  Organizační a hospodářské věci kulturních zařízení a organizací V/5 
404.01 Divadla a jiné kulturní instituce a zařízení V/5 
404.02 Orchestry a agenturní zařízení V/5 
404.03 Knihovny V/5 
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405.00  Zájmová činnost a neziskový sektor V/10 
 
406.00 Korespondence a ostatní běžná agenda, vyjádření vydávaná jako dotčený  
 orgán státní správy S/5 
  
407 Školy a školská zařízení: 
407.00  Školy a školská zařízení – běžná korespondence S/5 
407.01 Úhrada neinvestičních nákladů S/5 
407.02 Zřizovací listiny                                         A/10 
407.03 Organizační věci V/5 
407.04 Hospodářské věci S/5 
407.05    Změny zařazení v rejstříku škol A/5 
407.06    Zařazení organizace do obchodního rejstříku A/5 
407.07    Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení V/5 
407.08    Statistika ve školství                                                                                  A/5 
407.09 Výroční zprávy škol a školských zařízení A/5 
 
408.00 Soukromé a církevní školy V/5 
 
409.00    Metodické vedení škol a školských zařízení V/5  
 
410.00 Školní stravování                                              S/5 
 
411.00 Česká školní inspekce V/5 
 
412.00 Kroniky, kronikáři A/10 
 

ZDRAVOTNICTVÍ 
 
501 Zdravotnická zařízení: 
501.00  Léčebně preventivní péče V/5 
501.01  Nestátní zdravotnická zařízení  V/5 
501.02  Nemocnice s poliklinikou  V/5 
501.03  Polikliniky  V/5 
501.04  Léčebné ústavy  V/5 
501.05  Zvláštní dětská zařízení  V/5 
501.06  Nemoci z povolání  V/10 
501.07  Dopravní zdravotnická služba  S/5 
501.08  Hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami S/10 
501.09  Alkoholismus a jiné toxikomanie  V/10 
501.10  Evidence dětí a mladistvých postižených na zdraví  A/5 8) 
501.11 Zdravotnická záchranná služba V/5 
 
502.00  Přírodní léčebné lázně a přírodní léčebné zdroje pro zdraví  A/5 
 
503 Hygienická služba: 
503.00  Hygienická služba – běžná korespondence  V/5 
503.01  Sankce za porušování předpisů na úseku hygieny  V/10 
 
504.00  Zdravotní péče ve veřejném zájmu  V/10 

 
 

SOCIÁLNÍ PÉČE 
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551 Sociální poměry: 
551.00  Sledování sociálních poměrů  V/5 
551.01  Sociálně potřební občané  V/5 
 
552 Mimoústavní sociální péče: 
552.00  Mimoústavní sociální péče – běžná korespondence S/5 
552.01  Poradenství  S/5 
552.02  Mimořádné výhody pro občany těžce postižené na zdraví  S/10 
552.03  Peněžité příspěvky  S/10 
552.04  Půjčky  S/10 
552.05 Výkon opatrovnictví S/5 
552.06 Pohřby na obecní náklady S/10 
552.20 Příspěvek na péči S/10 
 
553.00  Ústavní sociální péče o občany těžce postižené na zdraví a staré občany 

 a služby v ostatních zařízeních sociální péče  V/10 
 
554.00  Úhrada sociální péče  S/10 
 
555 Péče o rodinu: 
555.00  Péče o rodinu – běžná korespondence  S/5 
555.01  Sociální péče  V/10 
555.02  Sociálně právní ochrana dětí a mládeže:  
555.02.1 Dokumenty postoupené, dokumentace dětí, které dosáhly zletilosti S/3 
555.02.2 Odvolání proti rozhodnutí V/10 
555.02.3 Dokumentace se spisovými značkami Om, Nom, Pon V/10 1)  
555.03  Pěstounská péče  S/10 19) 

555.04  Pečovatelská služba pro rodiny s dětmi  S/5 
555.05  Předmanželské a manželské poradenství  V/5 
555.06  Domovy pro matky s dětmi  V/5 
555.07    Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu                                          S/5 
555.08 Peněžité a věcné dávky S/15 
 
556.00  Péče o společensky nepřizpůsobivé občany  S/15 
 
557.00  Záležitosti národnostních menšin  V/5 
 
558.00  Uprchlíci a občané v dočasném útočišti  V/10 
 
559  Dávky sociální péče   
559.10 Odvolání proti rozhodnutí na úseku dávek sociální péče                          S/10 
559.20 Dávky hmotné nouze                                                           S/15 
 (Příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, dávky mimoř. okamž. pomoci) 
 
560.00  Lékařská posudková služba  S/5 
 
561 Sociální služby: 
561.01 Řízení, kontrola a rozvoj na úseku sociálních služeb V/10 
561.02 Zařízení sociálních služeb V/5 
561.03 Odvolání proti rozhodnutí na úseku sociálních služeb S/10 
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POŽÁRNÍ OCHRANA 

 
581 Organizace požární ochrany: 
581.00  Organizace požární ochrany – běžná korespondence  S/5 
581.01  Spolupráce s ostatními orgány a organizacemi (Hasičský záchr. sbor, 
 sbory dobrovolných hasičů, aj.)  V/5 
 
582 Činnost požární ochrany: 
582.00  Státní požární dozor  V/5 
582.01  Posuzování typizačních prací dokumentace staveb včetně typologií  

 a výrobků z hlediska požární bezpečnosti  A/5 
582.02 Požáry, požární rozbory, expertizy V/5 
582.03  Školení a odborná příprava pracovníků o požární ochraně  S/5 
582.04  Bezpečnostní a jiná mimořádná opatření  V/5 
582.05  Prevence požární ochrany S/5 
 
583 Jednotky požární ochrany: 
583.00  Jednotky požární ochrany – běžná korespondence S/5 
583.01  Stavby a rekonstrukce požárních zbrojnic a stanic (viz stavební  
  dokumentace spis. znak 330)  V/5 17) 
583.02  Odborná příprava jednotek požární ochrany  S/5 
583.03  Výzbroj jednotek požární ochrany  S/5 
 
584.00  Všeobecné prostředky požární ochrany  S/5 

 

VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA, OCHRANA VEŘEJNÉHO POŘÁDKU 
 
601 Sčítání lidu, domů a bytů: 
601.00  Sčítání lidu, domů a bytů - výsledky  A/10 
601.01  Sčítání lidu, domů a bytů  - pomocný materiál S/5 
 
602.00  Shromažďování  V/5 
 
603.00 Záležitosti vojenskosprávní V/5 
 
604 Území města a jeho změny: 
604.00  Územní členění – běžná korespondence V/5 
604.02 Územní změny A/10 
604.03 Městské obvody, městské části A/10 
604.04 Slučování a rozdělování obcí A/10 
604.05  Záležitosti státních hranic  A/10 
 
605 Evidence obyvatel: 
605.00  Evidence obyvatelstva: 
605.00.1 Hlášení evidence obyvatel (zbavení nebo omezení způsobilosti 
 k právním úkonům, zákaz pobytu) V/5 
605.00.2 Ostatní hlášení (narození, manželství, úmrtí, rozvody, stěhování, aj.) S/1 
605.01 Národnostní menšiny  V/5 
605.02  Uprchlíci  V/5 
605.03 Rozhodování o zrušení trvalého pobytu V/5 
605.04 Přihlašovací lístek k trvalému pobytu S/50 
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605.05 Evidence vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu S/1 
 
606 Státní občanství: 
606.00  Státní občanství – běžná korespondence V/10 
606.01  Udělení státního občanství  A/50 
606.02  Nabytí státního občanství uzavřením manželství  A/50 
606.03  Pozbytí státního občanství: A/50 
606.04  Osvědčování  A/50 
 
607 Matriční záležitosti: 
607.00  Matriční záležitosti – běžná korespondence  V/5 
607.01  Matriky a sbírky listin:   
607.01.1  Knihy narození  A/100 18) 
607.01.2  Knihy manželství  A/75 18) 
607.01.3  Knihy úmrtí  A/75 18) 

607.01.4 Knihy registrovaného partnerství A/75 18) 

607.01.5 Opisy matričních dokladů, výpisy z matrik S/3 
607.02  Matriční doklady do ciziny  S/3 
607.03  Osvědčování způsobilosti k uzavření manželství  S/3 
607.04  Rozhodování v matričních věcech  V/5 
607.05  Dozor a kontrola vedení matrik  V/5 
607.06  Záležitosti matrikářů a matriční obvody  V/5 
 
608.00  Užívání a změna jména a příjmení  A/20 
 
609.00  Ověřování opisů listin a podpisů na listinách (ověřovací kniha) S/10 1) 

 
610.00  Archivy a archivnictví  V/5 
 
611 Hospodářsko-provozní záležitosti: 
611.00  Hospodářsko-finanční záležitosti – běžná korespondence  S/5 
611.01  Pohledávky  S/5 
611.02  Poštovné  S/5 
611.03  Telefonní stanice, rozhlas, rozhlas po drátě televize a jiné věci spojů  S/5 
611.04  Kancelářské a jiné stroje sloužící k výkonu administrativy  S/5 
611.05  Dovoz časopisů ze zahraničí  S/5 
611.06  Vozový park  S/5 
611.07  Objednávky tisku, razítek, kancelářských potřeb, čisticích prostředků  S/3 
611.08 Dodavatelské faktury S/5 
611.09 Upomínky S/5 
611.10 Vyúčtování (zálohových faktur, příspěvků, apod.) S/5 
 
612.00  Názvy obcí, ulic a veřejných prostranství  A/5 
 
613.00  Číslování domů  V/5 
 
614  Ochrana veřejného pořádku: 
614.01 Organizační a věcné problémy veřejného pořádku V/5 
614.02 Součinnost s jinými orgány a organizacemi S/5 
 
615.00  Evidence válečných hrobů  A/5 8) 
 
616.00  Sbírky  V/5 



  

Směrnice č. 11/2009 Spisový a skartační řád 39

617 Státní, obecní znaky a symboly: 
617.00 Používání státních a obecních znaků a symbolů V/5 
617.01 Znaky, barvy a prapory obce A/5 
617.02 Pečetidla  A/5 1) 
617.03 Razítka V/5 1) 

 

618 Městská policie: 
618.00 Úřední záznamy o výkonu městské policie V/10 
618.01 Dokumenty ve věci výkonu rozhodnutí S/5 
618.02 Osvědčení strážníků městské policie (vydání,pozastavení platnosti,  
              odejmutí,vrácení) S/5 
 
619 Zprávy a informace o občanech: 
619.00 Běžná korespondence S/5 
619.01 Přihlašovací lístky S/5 
619.02 Poskytování informací z informačního systému EO S/5 
619.03 Správní řízení EO S/10 
 
620.00  Ztráty a nálezy  S/3 
 
622 Cestovní doklady: 
622.00 Žádost o vydání cestovního dokladu S/15  
622.01 Zastupitelské úřady S/5 
622.02 Poskytování informací z informačního systému CD S/5 
622.03 Správní řízení CD S/5 
622.04 Kniha ztrát CD S/15 
622.05 Skartační protokoly CD S/15 
622.06 Běžná korespondence CD S/5 
622.07 Kniha denního výdaje OP a CD A/50  
 
623 Občanské průkazy: 
623.00 Žádost o vydání občanského průkazu S/15  
623.01 Běžná korespondence S/5 
623.02 Zbavení a omezení způsobilosti k právním úkonům S/1 
623.03 Poskytování informací z informačního systému OP S/5  
623.04 Správní řízení o zneplatnění OP S/5  
623.05 Kniha ztrát OP S/15 
623.06 Skartační protokoly OP S/15 
623.07 Protokoly o zničení občanských průkazů S/10 
 
624.00 Evidence dokumentů na úřední desce S/1 
 
625 Czech POINT 
625.01 Žádost o vydání výstupu, evidence žádostí – rejstřík trestů S/6 
625.02 Žádost o vydání výstupu, evidence žádostí – ostatní S/1 
625.03 Evidence vydaných ověřených výstupů S/1 
625.04 Výstupy S/5 
 
 
 
 
Poznámky : 
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1) Skartační lhůta začíná plynout 1. ledna roku následujícího po ukončení platnosti. 
2) Skartační lhůta začíná plynout 1. ledna roku následujícího po vyhodnocení. 
3) 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 České republiky k Evropské unii nebo zákonem vydaným k jeho 
provedení, s povinností zachování tří nepoužitých hlasovacích lístků pro referendum pro 
uložení ve Státním okresním archivu. 

4) Není-li vhodný spisový znak u příslušné skupiny. 
5) Skartační lhůta začíná plynout 1. ledna roku následujícího po dopsání knihy, u 

automatizované evidence po uzavření roku. 
6) Skartační lhůta začíná plynout 1. ledna roku následujícího po vyhlášení výsledků voleb. 
7) Použité hlasovací lístky a úřední obálky se vyřadí po uplynutí 30-ti denní lhůty od uveřejnění 

výsledků voleb Státní volební komisí s povinností zachování tří sad nepoužitých hlasovacích 
lístků pro jednotlivé volby k uložení ve Státním okresním archivu. 

8) Skartační lhůta začíná plynout 1. ledna roku následujícího po pořízení nové evidence. 
9) Za poslední měsíc účetního roku. 
10) Vyřazuje se po roce, v němž byla výpočetní a jiná technika naposledy použita. 
11) Po provedení daňové revize. 
12) Po vyřazení majetku. 
13) Skartační lhůta začíná plynout 1. ledna roku následujícího po vyřazení všech dokumentů, 

v nichž byly použity. 
14) Do doby pokud Ministerstvo financí nedá samo nebo na žádost účetní jednotky pokyn         

a souhlas k vyřazení. 
15) Skartační lhůta začíná plynout 1. ledna roku následujícího po zrušení živnosti. 
16) Skartační lhůta začíná plynout 1. ledna roku následujícího po pořízení nových. 
17) Skartační lhůta začíná plynout 1. ledna roku následujícího po odstranění stavby. 
18) Skartační lhůta začíná plynout 1. ledna roku následujícího po uzavření svazku. 
19) Skartační lhůta začíná plynout 1. ledna roku následujícího po dovršení plnoletosti dítěte. 
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Příloha č. 10 
 

Seznam odborů, které mají vlastní spisovnu25 
 

Odbor životního prostředí 
 
Stavební úřad 
 
Odbor ekonomický 
 
Odbor majetku a investic 
 

 

 

 

 

Příloha č. 11 

Provozní řád centrální spisovny 

 
1. Přístup do spisovny zajišťuje pouze osoba pověřená vedením centrální spisovny (příp. její 

zástupce). 
 
2. Klíče od centrální spisovny jsou uloženy u osoby pověřené vedením centrální spisovny, 

náhradní klíče u správce budovy. 
 
3. Výpůjční doba centrální spisovny: 
       pondělí a středa  14,00 -16,00 hod. 
       (v naléhavých případech po telefonické dohodě i mimo výše uvedenou dobu). 
 
4. O zapůjčení dokumentů jsou vedeny záznamy ve výpůjční knize. 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
25 Odbory ukládající do centrální spisovny viz příloha č. 6. 
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Příloha č. 12 

PROVOZNÍ ŘÁD PODATELNY  A  VÝPRAVNY  

Magistrátu města Pardubic 

I. hlavní  podatelna – je umístěna na nám. Republiky,    

II. druhá část podatelny – je umístěna na Pernštýnském nám.  

1. Podatelny přejímají došlou poštu (v analogové i digitální podobě) pro jednotlivé odbory 
Magistrátu města Pardubic. 

2. Denní poštu obyčejnou, doporučenou, doporučenou s dodejkou, nebo do vlastních rukou 
zabezpečuje svozem a rozvozem pošta Pardubice 2  

ráno     650 - 900 hod.  odpoledne  1535 - 1550 hod. 

Podání doručená jiným způsobem než prostřednictvím pošty Pardubice 2 se přebírají průběžně v 
pracovní dny:  

Pondělí  700 - 1700 

Úterý   700 - 1530 

Středa   700 - 1700 

Čtvrtek  700 - 1530 

Pátek   700 - 1430 

III. Výdej a příjem pošty 

Pošta spisových uzlů je přijímána a vydávána standardně denně v době mezi 1000 – 1100. 

V naléhavých případech dle dohody. 

IV. Výpravna – nám. Republiky  

Poštovní zásilky jsou vypravovány pro jednotlivé odbory Magistrátu města Pardubic.  

Příjem veškerých zásilek ve výpravně je denně v dopoledních hodinách. Zásilky přijaté po 1200 
hodině budou odeslány následující pracovní den. Nesprávně připravené zásilky k odeslání je 
podatelna oprávněna vrátit následující pracovní den na příslušný spisový uzel k opravě. 

Společná „velká pošta“ na obecní úřady ve správním obvodu Pardubic s rozšířenou působností je 
odesílána vždy ve středu, příjem dokumentů na odeslání končí ve 1200 hodin. Později předané 
dokumenty do společné pošty budou odeslány v následující středu.  

 

V. Podatelna a výpravna – datové schránky 

1. Podatelny přijímají a odesílají elektronické dokumenty prostřednictvím datové schránky úřadu 
v uvedených časových intervalech: 

     Příjem    Odesílání 

 Pondělí    700 - 900    1200 - 1530 

 Úterý    700 - 900    1200 - 1400 

 Středa    700 - 900    1200 – 1530 

 Čtvrtek    700 - 900    1200 - 1400 

 Pátek    700 - 900    1200 - 1400  

Datové zprávy přijaté po 900 hodině budou protokolárně předávána až následující pracovní 
den. 
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Datové zprávy připravené k odeslání po 1400 (v úřední den po 1530) hodině budou odeslány až 
následující pracovní den. 

V naléhavých případech po telefonické dohodě s vedoucí podatelny (nebo zástupem) lze 
přijmout nebo odeslat data i mimo výše uvedenou dobu. 

 

 


