SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU VE VEŘOVICÍCH
Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby.
2. Cílem spisového a skartačního řádu je jednotně upravit manipulaci s veškerými
písemnostmi, tj. písemnými, obrazovými, zvukovými a jinými záznamy vzniklými nebo
vyřízenými u obecního úřadu v zájmu racionalizace správní, operativní a provozní
činnosti.
3. Nedílnou součástí spisového a skartačního řádu je spisový a skartační plán závazný
pro označování, ukládání a vyřazování (skartaci) písemností.

Článek II.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Spisová služba je soubor pravidel a opatření spojených s příjmem, tříděním,
zapisováním, označováním, oběhem, vyřizováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním
(skartací) písemností.
2. Spisová služba u Obecního úřadu ve Veřovicích se řídí
Instrukcí Ministerstva vnitra České republiky ze 25.5.1992, č.j. VSC/1-793/92 - o
spisové službě, ve znění pozdějších předpisů - Směrnice MV č.j. AS/3-2375/01 ze dne
17.8.2001 a Směrnice MV č.j. AS/1-3618/01 ze dne 27. listopadu 2001, uveřejněných ve
Věstníku vlády ČR, částka 6 a částka 8 z roku 2001.
zákonem č. 97/1974 Sb. o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb.
vyhláškou MV ČR č.117/1974 Sb., kterou se stanovní kritéria pro posuzování písemností
jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení
zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění
zákonem č. 102/1971, o ochraně státního tajemství, v platném znění
3. Spisový a skartační řád odpovídá působnosti obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích ve znění pozdějších předpisů, jakož i organizačnímu řádu obecního úřadu.
Používání úředních razítek upravuje zákona č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku a
státní vlajky, ve znění pozdějších předpisů.

Článek III

PŘÍJEM, TŘÍDĚNÍ A EVIDENCE PÍSEMNOSTÍ
1. Veškeré písemnosti doručované do obecního úřadu přejímá podatelna. Pracovnice
podatelny rozdělí písemnosti na :
a) písemnosti, které se předávají adresátům neotevřené
b) písemnosti, které se otevírají (včetně e-mailové pošty, faxové pošty, apod.)
c) noviny, časopisy, ostatní tiskoviny

2. Neotevřené se předávají utajované písemnosti a soukromé písemnosti. Za soukromé
písemnosti se považují písemnosti, na nichž je jméno pracovníka uvedené před
označením úřadu. Ostatní písemnosti se otevírají. V případě zásilek, u nichž je již z
obálek zřejmé, že obsahují skutečnosti tvořící předmět státního, hospodářského nebo
služebního tajemství a které se předávají k otevření pracovníkovi oprávněnému pracovat
s těmito údaji, se tyto písemnosti evidují odděleně ve zvláštním podacím deníku v
souladu s platnými předpisy o ochraně utajovaných skutečností.
3. Pracovnice podatelny opatří všechny písemnosti podacím razítkem s datem příjmu.
Neotevírané písemnosti se opatří podacím razítkem na obálce, otevírané písemnosti se
označí razítkem v horním roku a vyznačí se počet příloh.
4. Na požádání se příjem písemností pracovnicí podatelny potvrdí otiskem podacího
razítka s uvedením data na kopii podání ( při osobním doručení písemnosti na obecní
úřad).
5. Pracovníci, kterým jsou úřední písemnosti doručeny neotevřené, odpovídají za
jejich řádné označení, evidování a vyřízení.
6. Evidence oběhu a vyřizování písemností se provádí v podacím deníku. Podací
deník vede určený pracovník a za jeho vedení odpovídá starosta obce. Zvlášť se vede
evidence písemností pro komisi výstavby, který vede určený pracovník a za jehož vedení
odpovídá předseda komise výstavby.
7. Podací deník musí být označen názvem úřadu a datem, od kdy je veden. Zápisy v
deníku se číslují pořadově, každý rok začínají číslem 1. Na konci každého kalendářního
roku se zápisy uzavírají posledním číslem, datem a podpisem starosty (předsedy komise
výstavby).
8. Písemnosti vzniklé z vlastní iniciativy se vedou ve zvláštním deníku, vedeného
pracovníkem podatelny obecního úřadu.
9. Nezapisují se noviny, časopisy, brožury, soukromé a propagační písemnosti apod.
10. Do podacího razítka se vepíše datum příjmu písemnosti, číslo jednací (pořadové)
lomené rokem, úkladový znak, počet listů a příloh, popř. číslo doporučené zásilky a
jméno zpracovatele.
11. Zápisy v podacím deníku se provádějí trvalým způsobem a čitelně. Chybné zápisy
se nepřelepují, ale škrtají se, aby zůstaly i nadále čitelné. Oprava se opatří datem a
podpisem toho, kdo opravu provedl.
12. Podatelna vede evidenci vlastních doporučených zásilek s udáním odesilatele,
data odeslání zásilky, čísla doporučení zásilky (uvede poštovní úřad).

Článek IV.

OBĚH A VYŘIZOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
1. Veškeré písemnosti týkající se téže věci tvoří spis. Odpověď na došlou písemnost se
eviduje, vyřizuje a odesílá pod číslem jednacím došlé písemnosti. Jako součást spisu se
ponechává i obálka v případě, že

- není na samotné písemnosti datum nebo rozchází-li se datum písemnosti s datem pošty
na obálce
- není-li písemnost podepsána, i když je uvedeno jméno a adresa pisatele
- má-li datum podání zásilky na poště právní význam např. pro posouzení dodržení lhůt
- je-li podací razítko otištěno na obálce
2. Písemnosti se předávají k vyřízení příslušným zpracovatelům - členům zastupitelstva
obce nebo pracovníkům obecního úřadu. Jméno zpracovatele se poznamená do otisku
podacího razítka a také do sloupce v podacím deníku.
3. Jestliže byla obecnímu úřadu doručena písemnost, k jejímuž vyřízení není příslušný,
postoupí se tato bezodkladně příslušnému místu a odesilatel se o tom vyrozumí.
4. Pokud jsou písemnosti vyřizovány telefonicky nebo osobním jednáním, učiní se o tom
na písemnosti záznam a tento způsob vyřízení se poznačí i v podacím deníku.
5. Každá vyřízená písemnost musí být datována a podepsána. Podepsáním se
schvaluje obsah a stvrzuje věcná i formální správnost vyřízení. Vlastnoruční podpis se
umísťuje nad strojem psané jméno a příjmení a funkci. Vyhotovení čistopisu z
podepsaného konceptu se potvrzuje zpracovatelem s poznámkou „ za správnost
vyhotovení “.
6. Všechna písemná rozhodnutí ve smyslu zákona č. 71/1967 Sb., o správní řízení, jsou
zasílána na návratku s označením „do vlastních rukou“, vrácená doručenka se připojí ke
stejnopisu písemnosti, jejíž originál byl doručen adresátovi. Ostatní písemnosti jsou podle
závažnosti odesílány obyčejnou poštou nebo doporučeně.

Článek V

UKLÁDÁNÍ A OCHRANA PÍSEMNOSTÍ
1. U zpracovatele nebo v úřadovně obecního úřadu se ponechávají pouze spisy z běžného
roku a písemnosti dosud nevyřízené. Ostatní písemnosti se ukládají v příruční spisovně
obecního úřadu zpravidla 1 až 2 roky od vzniku nebo vyřízení. Po uplynutí této doby se
písemnosti předávají k dalšímu uložení do centrální spisovny obecního úřadu, kde jsou
uloženy až do skartačního řízení.
2. Písemnosti se ve spisovně ukládány do příslušných složek podle věcných hledisek a
ukládacích znaků. Účetní písemnosti se ukládají odděleně od ostatních písemností.
3. Za vedení spisové služby včetně ukládání písemností do spisovny a přípravu
skartačního řízení odpovídá příslušný referent - pracovník podatelny obecního úřadu.

Článek VI

VYŘAZOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
1. Písemnosti jsou v centrální spisovně uloženy po dobu stanovenou skartačními lhůtami.
Skartační lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího roku po vzniku nebo vyřízení
písemnosti.

2. Skartační řízení se provádí pravidelně, zpravidla v pětiletých lhůtách a jeho
předmětem jsou všechny písemnosti, u kterých uplynuly skartační lhůty.
3. Písemnosti k vyřazení připraví pověřený pracovník. Podle označení písemností
skartačními znaky a podle skartačního plánu rozdělí písemnosti do skupin A, S a V.
4. Skartačním návrhem požádá obecní úřad státní okresní archiv o odborné posouzení
písemností. Přílohou skartačního návrhu je seznam písemností navržených k vyřazení.
Skartační návrh podepisuje starosta obecního úřadu a tento se ve dvojím vyhotovení
zasílá okresnímu archivu.
5. Při odborném posouzení písemností státní okresní archiv udělí písemný souhlas se
zničením písemností, které nemají trvalou dokumentární hodnotu a dohodne s obecním
úřadem lhůtu pro předání určených písemností do archivní péče. Náklady na předání
písemností do státního okresního archivu hradí obecní úřad. O skartačním řízení se
sepisuje protokol.
6. Písemnosti určené ke zničení musí být po podepsání protokolu zničeny (rozdrceny)
vlastním zařízením nebo předány ke zničení příslušné organizaci. Při převozu musí být
obecním úřadem zajištěn dohled.

Článek VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Spisový a skartační řád je závazný pro všechny pracovníky obecního úřadu.
2. Spisový a skartační řád se vztahuje na písemnosti týkající se přenesené i samostatné
působnosti obce.
3. Ukládání a vyřazování utajovaných písemností se řídí zvláštními předpisy.
Tento spisový a skartační řád byl projednán a schválen Radou obce Veřovice
dne: 31. 05. 2004 a nabývá účinnosti dnem: 01. 06. 2004
Bc. Vít Smetana
starosta obce Veřovice

