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Magistrát města Havířova                     

tajemník magistrátu 

 

Č. j.: MMH/72025/2014 

Počet listů dokumentu: 23 

Počet příloh: 5 

Počet listů příloh: 20 

 

 

S  M  Ě  R  N  I  C  E     č.  5/2014, 
kterou se stanoví Spisový a skartační řád Magistrátu města Havířova 

 

 

Stupeň závaznosti: pro všechny zaměstnance MMH  

 

Článek I 

Účel směrnice 

 

Účelem této směrnice je stanovit pracovní postupy k zajištění odborné správy dokumentů 

došlých Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“) nebo vzniklých z jeho činnosti 

v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, a zákonem č. 

300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Článek II 

Pojmy a základní ustanovení 

 

1. Výkon spisové služby zahrnuje: 

 

a) příjem, označování, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, 

podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování dokumentů, 

b) kontrolu dodržování pracovních postupů souvisejících s výkonem spisové služby. 

 

2. Spisová služba MMH je vedena v listinné podobě s evidencí dokumentů v elektronicky 

vedeném podacím deníku (dále jen „EZOP“) s duplicitním ukládáním dokumentů 

v elektronické podobě, byly-li tyto doručeny, případně odeslány, datovou schránkou nebo 

prostřednictvím elektronické podatelny města. Dokumenty doručené a odesílané 

prostřednictvím datové schránky v elektronické podobě jsou ukládány prostřednictvím 

EZOP.  

 

3. Za dokument se pro účely této směrnice považují všechny písemné, obrazové, zvukové, 

elektronické nebo jiné záznamy, které souvisí s činností MMH. 

 

4. Za dokument doručený v elektronické podobě se považuje dokument doručený: 

a) do datové schránky města, 

b) na adresu elektronické podatelny města, 

c) na pracoviště MMH na přenosném technickém nosiči dat. 
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5. Za dokument se pro účely této směrnice nepovažují neúřední dokumenty dle čl. IV odst. 4. 

bod 4.1 této směrnice a dokumenty související s písemnou komunikací mezi jednotlivými 

pracovišti MMH (dále jen interní sdělení), které nejsou označeny číslem jednacím v EZOP. 

 

6. Za interní sdělení, které podléhá evidenci v EZOP a na jeho zpracování se vztahuje tento 

spisový řád (číslované interní sdělení), se pro účely této směrnice považuje: 

 

a) interní sdělení, kdy zvláštní právní předpis požaduje prokázání doručení dokumentu,  

b) interní sdělení, kdy to vyžadují okolnosti zpracování nebo důležitost dokumentu (např. 

smlouvy, řídící akty, obecně závazné vyhlášky, nařízení a další dokumenty, které jsou 

dle své povahy označeny zejména skartačním znakem „A“ nebo „V“). 

 

7. Samostatnou evidencí dokumentů se pro účely této směrnice považují evidence, ve kterých 

se evidují tyto dokumenty: 

a) utajované dokumenty, jejichž evidenci vede v listinné podobě (Jednací protokol) 

oddělení kancelář primátora MMH, 

b) účetní doklady, které jsou součástí účetnictví města. Evidenci účetních dokladů vede v 

elektronické podobě prostřednictvím informačního systému GINIS ekonomický odbor 

MMH, 

c) dokumenty živnostenského úřadu, které jsou zaevidovány elektronicky v informačním 

systému Registru živnostenského podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

Evidenci vede odbor vnitra a živnostenský úřad MMH,  

d) dokumenty správních a dopravně správních evidencí, které jsou elektronicky 

evidovány v informačním systému občanských průkazů a cestovních dokladů  

Ministerstva vnitra ČR a v informačním systému registru řidičů a registru vozidel 

Ministerstva dopravy ČR. Evidenci vede odbor vnitra a živnostenský úřad MMH,  

e) evidenční kniha se záznamy o provedených úkonech v CZECH POINT. Evidenci vede 

každý odbor pověřený k provádění úkonů v CZECH POINT,  

f) stanoví-li tak zvláštní právní předpis. 

 

8. Podatelnou MMH se pro účely této směrnice rozumí vyhrazené pracoviště organizačního 

odboru MMH určené pro příjem dokumentů, není-li pro příjem dokumentů umožněn touto 

směrnicí jiný režim. 

9. Výpravnou MMH se pro účely této směrnice rozumí část podatelny MMH, určená pro 

vypravování (odesílání) dokumentů. 

10. Spisovnou MMH se pro účely této směrnice rozumí část podatelny MMH určená pro 

ukládání dokumentů po dobu skartační lhůty. 

11. Spisovým uzlem se pro účely této směrnice rozumí tato pracoviště MMH:  

a) sekretariáty odborů MMH; v rámci odboru vnitra a živnostenský úřad jsou vytvořeny 

tři spisové uzly označené „OVV1“, „OVV2“ a „ŽÚ“, 
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b) sekretariát primátora (vč. interního auditu) – zkratka spisového uzlu  „KP“, 

c) sekretariáty náměstků primátora  –  zkratky spisových uzlů „SN1“, „SN2“, „SN3“, 

d) sekretariát tajemníka – zkratka spisového uzlu „ST“, 

e) městská policie – zkratka spisového uzlu „MP“. 

 

      Dokumenty samostatných oddělení MMH jsou evidovány pod spisovými uzly: 

SN3 – oddělení strategického rozvoje, 

      KP   – oddělení kancelář primátora, 

      ST   – oddělení kontroly. 

 

Zkratky odborů MMH  jsou zkratkami spisových uzlů. Seznam zkratek je dán 

Organizačním řádem MMH.  

 

12. Spisové znaky označují skupiny dokumentů podle jejich obsahu. 

13. Skartační znaky (“A“,“S“,“V“) vyjadřují hodnotu dokumentu a způsob posouzení 

dokumentu ve skartačním řízení. 

14. Skartačními lhůtami je stanovena doba, po kterou dokumenty po vyřízení zůstávají 

uloženy ve spisovně MMH. 

15. Skartační řízení je souhrn pracovních úkonů prováděných pověřenými zaměstnanci 

MMH při vyřazování dokumentů, u kterých uplynula skartační lhůta.  

16. Archiválií je takový záznam, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším 

znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, 

kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrán Okresním archivem 

v Karviné ve veřejném zájmu k trvalému uchování a byl vzat do evidence archiválií. 

Archiváliemi jsou i pečetidla, razítka a jiné hmotné předměty související s archivním 

fondem či s archivní sbírkou, které byly vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, 

vnějším znakům  a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, 

kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrány a vzaty do evidence.  

Ve spisovém řádu jsou archiválie označeny skartačním znakem „A“. 

 

 

 

Článek III 

Příjem dokumentů 

 

1. Příjem dokumentů v listinné podobě 

 

1.1. Veškeré dokumenty přijímá podatelna MMH po stanovenou pracovní dobu. 

1.2. Dokument může být přijat i na pracovišti MMH, vč. úředního záznamu o ústním 

podání. Bezprostředně po převzetí nebo vzniku dokumentu přijímající zaměstnanec 

MMH tento dokument zaznamená v EZOP. Dokument přijatý na pracovišti MMH je 

přijímajícím zaměstnancem bezprostředně po převzetí předán příslušnému spisovému 

uzlu k postupu dle bodu 1.3. 

1.3. Každý spisový uzel je vybaven jedním podacím razítkem k označování doručených 

dokumentů. Podatelna MMH může být vybavena více podacími razítky, které jsou 
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rozlišeny pořadovým číslem, kdy za každé podací razítko má odpovědnost konkrétní 

zaměstnanec. 

1.4. Zaměstnanec podatelny nebo pověřený zaměstnanec spisového uzlu, každý přijatý 

dokument opatří neprodleně otiskem podacího razítka s označením přijímajícího 

pracoviště MMH. V případě, že dokument je doručen v uzavřené obálce, otisk 

podacího razítka zaměstnanec podatelny MMH provede na obálku dokumentu. Je-li 

z obálky zřejmý adresát, pověřený zaměstnanec podatelny MMH obálku nerozlepuje.  

1.5. Do otisku podacího razítka zaměstnanec podatelny MMH nebo pověřený zaměstnanec 

spisového uzlu vepíše následující údaje: 

a) datum doručení (i čas doručení u všech dokumentů k veřejným zakázkám a 

v případech, požaduje-li to příslušný odbor MMH nebo zvláštní předpis), 

b) číslo jednací ve tvaru: „MMH/číslo jednací z EZOP/označení roku“, 

c) počet listů dokumentu,  

d) přílohy (počet příloh a počet listů nebo počet svazků listinných příloh; u 

nelistinných příloh jejich počet a druh, finanční obnos nebo ceninu vyznačí 

červeně). Chybějící přílohy, které jsou v dokumentu jako přílohy uvedeny, vyznačí 

písemně přímo na dokumentu pod podací razítko, 

e) vedoucí zaměstnanec do podacího razítka doplní zkratku vyřizujícího zaměstnance, 

f) vyřizující zaměstnanec dále doplní spisový znak, skartační znak/lhůtu.  

1.6. O doručení dokumentu podatelna MMH na požádání vydá písemné potvrzení nebo 

vyznačí doručení otiskem podacího razítka na kopii dokumentu. Obdobně potvrdí 

přijetí dokumentu i přijímající pracoviště. 

1.7. Je-li zásilka označena na prvním místě jménem a příjmením fyzické osoby, předá ji 

zaměstnanec podatelny adresátovi, popřípadě jím určené osobě, neotevřený. Zjistí-li 

adresát po otevření zásilky, která mu byla takto doručena, že obsahuje dokument 

úředního charakteru, je povinen zabezpečit jeho dodatečné zaevidování v EZOP. 

1.8. Nerozlepené obálky k dalšímu zpracování příslušnému spisovému uzlu pověřený 

zaměstnanec podatelny MMH předává vždy v případech, je-li obálka označena: 

a) „veřejná zakázka“ nebo „výběrové řízení“, 

b) stupněm utajení nebo označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“, 

c) textem „Oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů“, 

d) v odůvodněných případech na žádost vedoucího odboru (samostatného oddělení) 

MMH. 

 

2. Příjem dokumentů doručených v elektronické podobě 

2.1. Dokumenty doručené v elektronické podobě zaměstnanec podatelny MMH nebo 

přijímající zaměstnanec MMH vytiskne bez příloh a v listinné podobě opatří podacím 

razítkem a doložkou o způsobu doručení. 
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2.2. Dokumenty doručené na elektronickou podatelnu města zaměstnanec podatelny MMH 

dále opatří doložkou, osvědčující shodu listinné podoby a doručeným elektronickým 

dokumentem. K dokumentu připojí záznam o ověření platnosti uznávaného 

elektronického podpisu, uznávané elektronické značky a kvalifikovaného časového 

razítka. Dokument v elektronické podobě vloží k přidělenému číslu jednacímu do 

EZOP včetně příloh. 

2.3. Přílohy dokumentu doručeného v elektrické podobě vytiskne vyřizující pracoviště 

spisového uzlu, je-li to nezbytné pro vedení spisu apod. Nevytištěné přílohy zůstávají 

vedeny v elektronické podobě jako součást EZOP. 

2.4. Po zpracování elektronického dokumentu pověřený zaměstnanec podatelny MMH 

předá dokument v elektronické i listinné podobě prostřednictvím EZOP příslušnému 

spisovému uzlu. 

3. Vedoucí odboru, který je spisovým uzlem, písemně pověří příslušného zaměstnance 

k přebírání došlých dokumentů z podatelny MMH. Toto pověření, včetně podpisového 

vzoru, zaměstnanec podatelny MMH uloží na podatelně.  

4. Vedoucí odboru nebo samostatného oddělení MMH, určí zaměstnance odpovědného za 

vedení evidence dokumentů spisového uzlu. 

5. Za aktualizaci informací o podmínkách přijímání dokumentů pro MMH, zveřejněných na 

úřední desce MMH podle zvláštních právních předpisů, odpovídá vedoucí organizačního 

odboru MMH.  

6. Všechny dokumenty evidované v samostatných evidencích pověřený zaměstnanec 

příslušného odboru nebo samostatného oddělení MMH označí evidenčním číslem ve tvaru: 

„MMH-Z/zkratka spisového uzlu/pořadové číslo/rok“, nevyplývá-li ze zvláštního právního 

předpisu jiný postup.  

 

Článek IV 

Evidence dokumentů 

 

1. Evidence dokumentů MMH je vedena elektronicky prostřednictvím EZOP, není-li touto 

směrnicí stanoveno jinak. 

2. Přijaté dokumenty příslušní zaměstnanci zaevidují v EZOP nebo v Samostatných 

evidencích dokumentů, vedených podle článku II odstavce 6 této směrnice. 

3. Pomocnou evidenci přijatých doporučených zásilek vede podatelna na „Úhrnném dodacím 

lístku doporučených zásilek“ dodávající pošty. Úhrnné dodací lístky doporučených zásilek 

jsou ukládány na podatelně MMH.      

4. Do EZOP se zapisují všechny dokumenty, mimo dokumenty: 

4.1. neúředního charakteru, kterými jsou zejména: 

 

a) periodický tisk, Sbírka zákonů ČR, Sbírka mezinárodních smluv apod., 

b) propagační, informační a nabídkové materiály, 

c) knihy, 
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d) soukromé dopisy, v případě, že se nepostupuje podle čl. III. odst. 1.7. této směrnice, 

e) interní sdělení, které nepodléhá evidenci podle čl. II odst. 5 této směrnice, 

f) dokumenty adresované odborové organizaci při MMH, 

g) elektronické dokumenty obsahující škodlivý kód (virus) nebo spamy, 

 

4.2. vedené v samostatných evidencích. 

 

5. Zápis evidenčních údajů 

5.1. Pověřený zaměstnanec podatelny MMH, nebo přijímající zaměstnanec, u každého 

doručeného dokumentu  zapíše do EZOP (do Evidenční karty dokumentu) následující 

údaje: 

 

a) datum doručení (příp. čas),  

b) název (jméno) odesílatele a jeho sídlo (adresu), je-li to z dokumentu zřejmé. Název 

(jméno) se zapisují ve tvaru vedeném v adresáři EZOP, 

c) číslo jednací odesílatele, 

d) číslo doporučené zásilky, 

e) zvláštní okolnosti doručení (např. rozlepení, poškození), 

f) spisový uzel, kterému je dokument předán k vyřízení.  

 

5.2. Pověřený zaměstnanec podatelny MMH nebo spisového uzlu vyplní do otisku 

podacího razítka na doručeném dokumentu následující údaje: 

 

a) datum doručení, 

b) číslo jednací.  

 

5.3. Pověřený zaměstnanec spisového uzlu doplní evidenční kartu dokumentu v EZOP o 

tyto údaje: 

 

a) věc, tj. název dokumentu, 

b) počet listů dokumentu, počet příloh a počet listů (svazků) příloh, 

c) vyřizujícího zaměstnance (zpracovatele), 

d) údaje nevyplněné pověřeným zaměstnancem podatelny dle odst. 5.1. 

 

5.4. Vyřizující zaměstnanec odboru nebo samostatného oddělení MMH doplní evidenční 

kartu dokumentu v EZOP o tyto údaje: 

 

a) spisový a skartační znak a skartační lhůtu, 

b) datum a způsob vyřízení, 

c) aktualizaci počtu listů dokumentu k uložení do spisovny, 

d) přiřazení dokumentu ke spisu, připadá-li to v úvahu. 

 

6. Úředně důležitá interní sdělení a další korespondenci v rámci MMH (např. koordinovaná 

stanoviska, vyjádření města jako účastníka správního řízení a pod.) v EZOP zaeviduje 

odesílající spisový uzel a číslo jednací dále nepostupuje. Zaměstnanec přijímajícího 

spisového uzlu provede v EZOP novou evidenci tohoto dokumentu. 

7. U dokumentu, který je zaevidován v samostatné evidenci (čl. II odst. 7 této směrnice), a je 

zaevidován i v EZOP, pověřený zaměstnanec spisového uzlu, po zápisu dokumentu do 

samostatné evidence, číslo jednací v EZOP označí spisovým znakem 87.1. a do Evidenční 
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karty dokumentu v záložce Ostatní  položce Poznámky uživatele uvede i číslo evidenční ze 

samostatné evidence. 

8. Evidence dokumentů, které jsou vedeny v samostatných evidencích, je dle povahy 

dokumentů prováděna  v evidenčních knihách nebo elektronicky. Údaje o dokumentu jsou 

vedeny v přiměřeném rozsahu dle této směrnice a dle povahy dokumentu.  

9. Pokud pověřený zaměstnanec podatelny MMH  při kontrole dokumentu v digitální podobě 

zjistí, že dokument obsahuje škodlivý kód (virus), dokument zničí. Pokud, lze zjistit 

elektronickou adresu odesílatele tohoto dokumentu, vyrozumí ho neprodleně o zjištění 

škodlivého kódu a navrhne další postup pro zajištění řádného doručení dokumentu. 

 

Článek V 

Rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů 

 

1. Oběh dokumentů v rámci MMH musí být rychlý a plynulý, aby se dokumenty na žádném 

pracovišti MMH nehromadily a nezdržovaly. 

 

2. Postupování dokumentů mezi pracovišti a zaměstnanci se vyznačuje v EZOP. O 

postoupení může být učiněna poznámka na dokumentu. 

 

3. Zaměstnanec podatelny MMH předá dokumenty označené podacím razítkem a 

zaevidované v EZOP vč. obálek pouze pověřenému zaměstnanci spisového uzlu nebo 

vedoucímu zaměstnanci spisového uzlu. 

 

4. Po přijetí dokumentu na pracovišti k jeho vyřízení, pověřený zaměstnanec spisového uzlu 

dokument, který je z podatelny doručen v uzavřené obálce, označí otiskem podacího 

razítka, ve kterém vyplní údaje dle čl. III bod 1.5. této směrnice. 

 

5. Vedoucí zaměstnanec na dokumentu vyznačí korespondenční zkratku zaměstnance, jemuž 

dokument přidělil k vyřízení. 

 

6. Jestliže vyřizující zaměstnanec (dále též „zpracovatel“) zjistí, že MMH není příslušný 

k vyřízení dokumentu, postoupí tento bezodkladně příslušnému subjektu  a vyrozumí o této 

skutečnosti odesílatele. Není-li příslušný subjekt znám, vrátí dokument zpět odesílateli 

s odůvodněním. 

 

7. Obálku dokumentu po přidělení dokumentu dle odst. 5 zpracovatel znehodnotí bez 

skartačního řízení (obálku vyřadí a zničí). Zpracovatel nesmí znehodnotit obálku 

dokumentu v těchto případech: 

 

a) je-li, v souladu se zvláštními právními předpisy, zásilka doručována určenému původci 

do vlastních rukou, 

b) je-li to nezbytné pro určení, kdy byla zásilka podána k poštovní přepravě nebo kdy byla 

MMH doručena (např. odvolání proti rozhodnutí apod.), 

c) je-li to rozhodné pro zjištění adresy odesílatele, 

d) je-li obálka označena jednoznačným identifikátorem MMH (např. PID), 

e) rozhodne-li tak vedoucí zaměstnanec. 
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8. Tvorba spisu 

 

8.1. Veškeré dokumenty, týkající se téže věci (podání, záznamy z jednání, kopie vyřízení, 

rozhodnutí, odvolání a podobně) tvoří spis.  

 

8.2. Na obalu spisu zpracovatel uvede tyto údaje: 

a) spisová značku spisu v EZOP, 

b) spisový a skartační znak a lhůtu, 

c) název spisu (věc). 

 

8.3.  Jednotlivé dokumenty ve spisu zpracovatel čísluje pořadovými čísly v souvislé 

vzestupné řadě. Přidělené pořadové číslo zpracovatel uvede do pravého horního rohu 

dokumentu.  

 

O dokumentech a přílohách vložených do spisu zpracovatel průběžně vede Soupis 

(Příloha č.1), který obsahuje tyto údaje: 

a) spisová značku spisu, spisový a skartační znak a lhůtu,  

b) název spisu (věc), 

c) jméno zpracovatele,  

d) po uzavření spisu - počet listů dokumentů, příloh a počet listů příloh 

e) po uzavření spisu – datum a podpis zpracovatele, který odpovídá za obsah spisu 

předávaného do Spisovny MMH.   

 

O jednotlivých dokumentech ve spise vede v Soupisu tyto údaje: 

a) pořadové číslo dokumentu ve spisu, 

b) číslo jednací dokumentu v EZOP, 

c) označení nebo zkratku původce dokumentu,  

d) obsah dokumentu, 

e) počet listů dokumentu vč. listů příloh nebo pořadové číslo jednotlivého listu ve 

spisu, 

f) datum zařazení dokumentu do spisu. 

 

8.4. Jsou-li součástí spisu elektronické nosiče dat (CD, disketa, apod.), zpracovatel opatří 

každý nosič spisovou značkou spisu, pořadovým číslem listu ve spisu a nosič založí do 

spisu v závěsné složce. 

 

8.5. Spisy zpracovatel označí spisovou značkou spisu, která je tvořena číslem jednacím 

iniciačního dokumentu v EZOP. Značky spisu mohou být doplněny rozlišujícími 

identifikátory. 

 

8.6. Dokumenty, které trvale zůstanou uloženy ve spisu, zpracovatel fyzicky spojí 

zpravidla slepením.  

 

 

9. Bere-li zpracovatel dokument „na vědomí“, uvede o tom záznam pod podacím razítkem vč. 

data a svého podpisu. Způsob vyřízení vyznačí v EZOP „vzato na vědomí“.   

 

10. Pokud dokument zpracovatel  vyřídí telefonicky nebo osobním jednáním, učiní  o tom na 

dokumentu záznam (vč. data a svého podpisu) a způsob vyřízení vyznačí v EZOP 

„telefonem“ či „vyřízeno“. 
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11. Každému zaměstnanci MMH, pověřenému vyřizováním dokumentů, je při nástupu do 

pracovního poměru  přidělena zaměstnancem podatelny MMH korespondenční zkratka, 

která se skládá ze 2-3 písmen. Seznam korespondenčních zkratek je trvale uložen na 

podatelně MMH a je zveřejněn ve složce Company/Odbory MMH/Korespondenční 

zkratky.  

 

12. Úprava dokumentů zpracovaných textovými editory se řídí příslušnou ČSN, která je 

trvale k dispozici na sekretariátu každého odboru MMH a na 

http://typotypo.wz.cz/csn016910.pdf . 

 

13. Úprava adresních stran listovních zásilek se řídí Poštovními podmínkami, které jsou 

k dispozici na podatelně MMH nebo na http://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/postovni-

podminky.  Na podatelně MMH nebo na http://www.psc.cz/ jsou rovněž k dispozici 

poštovní směrovací čísla. 

 

Článek VI 

Vyhotovování dokumentů 

 

1. Označování dokumentů 

 

Každý dokument vzniklý z činnosti MMH (viz Příloha č. 1 a Příloha č. 2) musí být 

v záhlaví označen těmito údaji: 

 

1.1. Názvem a sídlem orgánu města, který dokument vyhotovil: 

 

a) v přenesené působnosti:  

Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

Odbor …………………………… 

 

b) v samostatné působnosti: 

znakem města  

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město  

Magistrát města Havířova (případně jiný orgán města, který dokument vyhotovil)    

 

1.2. Číslem jednacím ve tvaru: „MMH /číslo jednací z EZOP/označení roku“.   

Dokumenty vztahující se ke spisu mohou být také označeny spisovou značkou spisu.  

 

1.3. V případě odpovědi na doručený dokument vyřizující zaměstnanec odpověď 

v odvolacích údajích označí číslem jednacím odesílatele, pokud jej původní dokument 

obsahoval, a datem vyhotovení dokumentu odesílatelem. 

 

1.4. Dokumenty vzniklé z činnosti MMH vyřizující zaměstnanec dále označí: 

 

a) číslem jednacím MMH, 

b) počtem listů dokumentu, 

c) jménem a příjmením vyřizujícího zaměstnance, 

d) telefonní linkou, faxem a E-mailem zpracovatele, 

e) datem, kterým je den podpisu dokumentu zaměstnancem pověřeným k jeho 

podpisu, 

f) jménem, příjmením a funkcí zaměstnance pověřeného jeho podpisem, 

http://typotypo.wz.cz/csn016910.pdf
http://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/postovni-podminky
http://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/postovni-podminky
http://www.psc.cz/
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g) počtem příloh, listů příloh nebo počtem svazků příloh, příp. počtem jiného druhu 

příloh,  

h) v zápatí uvede identifikační číslo města, telefonní a faxové spojení, e-mail  

podatelny, ID datové schránky města. 

 

1.5. Dokumenty se zpravidla opatří razítkem, které se umisťuje nad podpis podepisujícího 

zaměstnance.  

 

1.6. Dokument odesílaný elektronicky opatří vyřizující zaměstnanec nad podpisovou 

doložkou textem: „otisk úředního razítka“ a poznámkou „elektronicky podepsáno“ za 

jménem podepisujícího zaměstnance. Dokument odesílaný elektronicky zpracovatel 

vytiskne a opatří podpisem a razítkem. 

 

1.7. Pro vyřizování vlastní korespondence v samostatné působnosti mohou uvolnění 

členové zastupitelstva města a tajemník MMH použít dopisní papíry se záhlavím 

označujícím jejich funkci doplněné znakem města. 

 

1.8. Dokumenty v Jednotném komunikačním stylu s logotypem města (zveřejněn na 

http://www.havirov-city.cz/oddeleni-kancelare-primatora/zadost-o-souhlas-s-

pouzitim-loga-mesta-havirova-2_cz.html ) se používají výhradně při korespondenci 

v samostatné působnosti. Dokumenty v Jednotném komunikačním stylu musí být 

označeny v souladu s touto směrnicí. 

 

1.9. Dokumenty, které jsou vyhotovovány při vyřizování agend, které souvisí s přijatou 

dotací, označí zpracovatel v záhlaví podle Pravidel publicity dotačního titulu, jsou-li 

poskytovatelem dotace stanovena. 

 

2. Podepisování dokumentů 

 

2.1. Z podepsaných dokumentů vznikají závazky městu a každý zaměstnanec nese 

důsledky za svůj podpis v souladu s obecně závaznými právními předpisy a řídícími 

akty města.  

 

2.2. Veškeré dokumenty, které vznikly z činnosti MMH, musí být podepsány osobou 

k tomu oprávněnou obecně závazným právním předpisem, touto směrnicí, jiným 

řídícím aktem města nebo na základě pověření nebo plné moci.  

 

2.3. Každý dokument obsahuje podpis jedné oprávněné osoby, není-li stanoveno jinak: 

 

a) obecně závazným právním přepisem, 

b) dohodou stran, 

c) obecnými pravidly druhé strany (bankovní příkaz k úhradě apod.), 

d) řídícím aktem města. 

 

2.4. Podpisová oprávnění stanovená příslušným zaměstnancům se vztahují k činnostem, 

které spadají do působnosti odboru, ve kterém jsou zařazeni. Při převodu zaměstnance 

na jiné pracovní místo nebo funkci pozbývají platnost veškerá jeho podpisová 

oprávnění spojená s opouštěným pracovním místem a funkcí.  

 

2.5. Každý originál dokumentu a jeho stejnopis, musí být podepsán vlastnoručně nebo 

zaručeným elektronickým podpisem, jedná-li se o dokument v elektronické podobě. 

http://www.havirov-city.cz/oddeleni-kancelare-primatora/zadost-o-souhlas-s-pouzitim-loga-mesta-havirova-2_cz.html
http://www.havirov-city.cz/oddeleni-kancelare-primatora/zadost-o-souhlas-s-pouzitim-loga-mesta-havirova-2_cz.html
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V případě zveřejnění dokumentu způsobem umožňujícím dálkový přístup musí 

zpracovatel zajistit odstranění vlastnoručního podpisu.  

 

2.6. V případě zastupování v době nepřítomnosti zastupovaného, zastupující přejímá 

podpisová oprávnění zastupovaného v plném rozsahu, pokud není předem stanoveno 

jinak. Další delegace podpisových oprávnění od zastupujícího není možná.  

 

2.7. Podepisování se děje tak, že na dokumentu pod otisk příslušného razítka podepisující 

připojí svůj vlastnoruční podpis nad své čitelně vypsané jméno a příjmení a funkci. 

Vždy uvede datum podpisu, není-li toto datum  propsáno přímo v odvolacích údajích 

na dokumentu.  

 

2.8. Tam, kde obecně závazné předpisy nebo řídící akty města určují více podpisů, je vždy 

podpis vyšší funkce vlevo a podpis nižší funkce vpravo. Otisk razítka se umísťuje 

doprostřed mezi podpisy. 

V případě podpisů pod sebou (při zarovnávání textu k levé svislici) je podpis vyšší 

funkce uveden jako první. Otisk razítka se umísťuje doprostřed vedle podpisů. 

 

2.9. Zaměstnanec určený k zastupování podepisuje stejným způsobem jako zastupovaný 

s tím, že na dokumentu k propsanému jménu, příjmení a funkci zastupovaného  připojí  

svůj podpis vč. doložky „v.z.“ (v zastoupení) a text doložky o zastupování:  

„Po dobu nepřítomnosti zastoupen Jméno, Příjmení a funkce zastupujícího.“  

 

2.10. Dokumenty určené k rozmnožování se podepisují na originále dokumentu. Pokud 

dokument s originálním podpisem nelze k rozmnožení použít musí být kopie 

dokumentu v místě podpisu označena jménem, příjmením a funkcí osoby, která je 

vlastnoručně podepsána na originále dokumentu s tím, že za jménem a příjmením 

podepisující osoby se uvede zkratka „v. r.“ (vlastní rukou). 

 

2.11. Dokumenty, předkládané k podpisu, parafuje zpracovatel, který tímto odpovídá za 

jejich formální a věcnou správnost. Parafu, tj. zkrácený podpis nebo podpisovou 

značku, zpracovatel umístí v levém dolním rohu na všech listech daného dokumentu 

popřípadě v pravém dolním rohu, je-li takto umístěn podpis za město.  

 

2.12. Dokumenty v elektronické podobě se podepisují zaručeným elektronickým 

podpisem, kdy do elektronického dokumentu zpracovatel nad jméno, příjmení a funkci  

podepisujícího uvede text: „otisk úředního razítka“ a za jméno uvede text: 

„elektronicky podepsáno“. Po podepsání dokumentu elektronickým podpisem 

vyřizující zaměstnanec neprodleně odstraní z EZOP elektronickou kopii tohoto 

dokumentu vytvořenou ve formátu .doc. 

 

2.13. Evidenci kvalifikovaných certifikátů vydaných akreditovanými poskytovateli 

certifikačních služeb (elektronické podpisy) vede organizační odbor MMH. 

 

 

3. Oprávnění k podpisu 

 
3.1. Každý je oprávněn podepisovat dokumenty vzniklé z činnosti orgánů města je-li 

k tomu tímto orgánem pověřen. 
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3.2. Tajemník MMH je oprávněn k podpisu: 

a) dokumentů, dle obecně závazných právních předpisů, 

b) dokumentů, které vyplývají z jeho činnosti. 

 

3.3. Vedoucí odborů MMH a samostatných oddělení MMH jsou oprávněni k podpisu:  

a) dokumentů vniklých z činnosti odborů a samostatných oddělení MMH, 

b) v odůvodněných případech může vedoucí odboru MMH pověřit zaměstnance 

odboru k podpisu jednoduchých dokumentů, které souvisejí s opakujícími se 

úkony (např. pozvánky k jednání, dožádání, urgence atp.) a to ústně nebo písemně 

(Příloha č. 4). V případě delegování oprávnění k podpisu se na dokument uvádí 

jméno a funkce zaměstnance písemně pověřeného k podepisování vedoucím 

odboru MMH.  

 

3.4. Oprávnění podepisovat dokumenty ve správním řízení je stanoveno zvláštní směrnicí       

MMH. 

 

4. Zaměstnanci se zvláštním oprávněním k podpisu 

 

4.1. Oprávnění podepisovat bankovní dispozice na všech bankovních účtech města (tj. 

veškeré bankovní převodní příkazy na platby a převody rozpočtových a 

mimorozpočtových prostředků města, výběry hotovosti šekem) přísluší primátorovi a 

jím pověřeným zaměstnancům MMH. 

 

4.2. Podepisovat účetní doklady, týkající se hospodaření s prostředky sociálního fondu, 

přísluší vedoucímu odboru MMH spravujícímu příslušnou organizační jednotku, do 

níž je sociální fond začleněn, dále jím pověřenému zaměstnanci a pověřenému 

zástupci odborové organizace při MMH. 

 

5. Razítkovaní dokumentů a evidence razítek 

 

5.1. Dokumenty vzniklé z činnosti MMH se opatří otiskem razítka, vyžaduje-li to povaha 

dokumentu 

 

5.2. Dokumenty vzniklé v přenesené působnosti se označí: 

 

a) obdélníkovým razítkem o rozměru 1,5 cm x 5,5 cm s textem Magistrát města 

Havířova, který může být doplněn o název odboru (běžná korespondence), 

b)  kulatým razítkem o rozměrech (průměru) 20, 25 nebo 36 mm s malým státním 

znakem ČR s textem Magistrát města Havířova, který může být doplněn o název 

odboru, který dokument vyhotovil a to zejména při vydání rozhodnutí nebo 

závažných skutečností potvrzovaných MMH. 

 

5.3. Dokumenty vzniklé v samostatné působnosti se označí: 

 

a) obdélníkovým razítkem o rozměru 1,5 cm x 5,5 cm s textem STATUTÁRNÍ 

MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova (příp. názvem jiného orgánu města), 

který může být doplněn o název odboru nebo samostatného oddělení MMH, 

b) kulatým razítkem se znakem města uprostřed s textem STATUTÁRNÍ MĚSTO 

HAVÍŘOV, který může být doplněn o označení Magistrát města Havířova, příp. 

název jiného orgánu. Tato razítka se použijí na významné dokumenty (např. 
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korespondence uvolněných členů zastupitelstva města, pracovní smlouvy, usnesení 

orgánů města), 

 

c) kulatým razítkem o rozměrech (průměru) 20, 25 nebo 36 mm se malým státním 

znakem ČR s textem STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, který může být doplněn 

o označení Magistrát města Havířova, příp. název jiného orgánu, který dokument 

vyhotovil a to zejména při vydání rozhodnutí (např. rozhodnutí o odmítnutí 

poskytnutí informace podle z.č. 106/1999 Sb.). 

 

5.4. Razítka stejného typu se stejným textem se rozlišují evidenčními čísly umístěnými 

v pravém dolním rohu nebo v horní části kulatého razítka. Tato čísla musí být při 

otisku razítka čitelná. 

 

5.5. Evidenci razítek vede pověřený zaměstnanec podatelny MMH. V Evidenčním listu 

razítka uvádí otisk razítka, jméno a funkci přebírající osoby a její vlastnoruční podpis, 

datum převzetí, datum vrácení razítka a datum vyřazení razítka. Vyřazení razítka vč. 

Evidenčního listu razítka pověřený zaměstnanec podatelny MMH provede v rámci 

skartačního řízení. 

 

5.6. Při ukončení pracovního poměru nebo při změně pracovního zařazení je zaměstnanec 

MMH povinen razítko vrátit zpět na podatelnu MMH. 

 

5.7. Ztrátu razítka je zaměstnanec povinen bezodkladně nahlásit pověřenému zaměstnanci 

podatelny MMH, který o této skutečnosti neprodleně uvědomí Ministerstvo vnitra ČR. 

 

5.8. Každý zaměstnanec MMH, kterému bylo přiděleno razítko, je povinen ho zabezpečit 

proti ztrátě či krádeži. Vedoucí odborů MMH nebo samostatných oddělení MMH  jsou 

povinni vytvářet zaměstnancům takové podmínky, aby nemohlo dojít ke zneužití, 

ztrátě či krádeži razítek. 

 

Článek VII 

Odesílání dokumentů 

 

1. Listinné dokumenty 

 

1.1. Po podpisu je dokument v listinné podobě, který je určen k odeslání, postoupen 

pověřeným zaměstnancem spisového uzlu výpravně MMH v zalepené obálce. 

Stejnopis (s originálním podpisem a opatřený razítkem) zaměstnanec výpravny MMH  

opatří otiskem razítka VYPRAVENO s datem odeslání.  

 

1.2. U odeslání balíků balík pověřený zaměstnanec spisového uzlu výpravně MMH předá 

včetně vyplněné poštovní průvodky. 

 

1.3. Před předáním dokumentu výpravně MMH vyřizující zaměstnanec nebo pověřený 

zaměstnanec spisového uzlu zaeviduje datum odeslání v EZOP. 

 

1.4. Soupis dokumentů, které mají být odeslány doporučeně, vypíše pověřený zaměstnanec 

spisového uzlu na tiskopisu „Poštovní podací arch“ vyhotoveném prostřednictvím 

EZOP, případně jej vyplní na výpravně MMH. Poštovní podací archy jsou ukládány 

na výpravně MMH  
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1.5. Jako zásilky „Do vlastních rukou“ (obálky s modrým pruhem), tj. s možností převzetí 

zmocněným zástupcem, se odesílají ty dokumenty, u nichž je nutno ověřovat doručení 

dokumentů adresátovi.  

 

1.6. Jako zásilky určené „Jen do vlastních rukou adresáta“ (obálky s červeným pruhem), tj. 

bez možnosti tyto převzít zmocněným zástupcem, se odesílají ty dokumenty, u nichž 

je nutno ověřovat doručení dokumentů adresátovi a současně jej může převzít pouze 

adresát.  

 

1.7. Osoba oprávněná k podpisu dokumentu rozhodne, zda k doručení dokumentu bude 

využito způsobu dle bodu 1.5. nebo 1.6. nebo zda bude dokument doručován pouze 

„Doporučeně“ nebo obyčejnou listovní zásilkou.  

 

1.8. V případě doručení dokumentu „doporučeně“ připojí zpracovatel k dokumentu doklad 

o jeho doručení (doručenku). 

 

1.9. Je-li zvláštním právním předpisem stanoven jiný způsob doručování dokumentů, 

postupuje zpracovatel podle tohoto právního předpisu a tento Spisový řád použije 

přiměřeně. 

 

2. Elektronické dokumenty 

 

2.1. Odesílání dokumentů datovou schránkou provádí výpravna MMH. Za věcnou 

správnost a úplnost elektronických dokumentů odpovídá zpracovatel. 

 

2.2. Dokument odesílaný elektronicky zpracovatel vytiskne a opatří jej otiskem úředního 

razítka, podpisem a textem (nebo otiskem razítka) VYPRAVENO DATOVOU 

SCHRÁNKOU. 

 

2.3. Elektronicky odesílané dokumenty, u kterých je nezbytné znát informace o jejich 

doručení, lze odeslat pouze datovou schránkou. 

 

3. Hromadná korespondence 

 

3.1. Vyřizující zaměstnanec seznam adresátů (Rozdělovník) napíše přímo do dokumentu 

pod údaj o počtu příloh. Do adresního pole dokumentu vepíše text „dle 

rozdělovníku“.  

 

3.2. Při odesílání jednoho dokumentu více adresátům vyřizující zaměstnanec dokumentu 

v EZOP přidělí jedno jednací číslo.   

 

3.3. Odeslaný dokument vyřizující zaměstnanec vytiskne, vyznačí na něm způsob 

odeslání dokumentu podle čl. VII  1.1. nebo 2.2. a založí  ho vč. případných 

doručenek.   

  

Článek  VIII 

Ukládání dokumentů 

 

1. U zpracovatele se ponechávají pouze dokumenty běžného roku a dokumenty dosud 

nevyřízené. 
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2. Dokumenty zpracovatel zakládá do pořadačů nebo jiných spisových obalů, které označí 

evidenčním štítkem s těmito údaji: 

 

a) Magistrát města Havířova,  

b) název vyřizujícího odboru nebo samostatného oddělení MMH, 

c) druh založených dokumentů (název agendy), 

d) rok vytvoření dokumentů, 

e) spisový znak (znaky), 

f) skartační znak(y)/skartační lhůta (lhůty). 

 

3. Vyřízené dokumenty zpracovatel ukládá do spisovny MMH prostřednictvím pověřeného 

zaměstnance spisového uzlu. Spisovnu MMH spravuje zaměstnanec organizačního odboru 

MMH. 

 

4. Dokumenty do spisovny pověřený zaměstnanec spisového uzlu předá v roce, kdy začíná 

běžet skartační lhůta, a to zpravidla v I. pololetí běžného roku podle harmonogramu 

zpracovaného organizačním odborem MMH pro jednotlivé odbory a samostatná oddělení 

MMH. 

 

5. Před uložením do spisovny MMH pověřený zaměstnanec spisového uzlu dokumenty vloží 

do archivní krabice (kontejneru), kterou opatří štítkem z EZOP s těmito údaji:  

 

a) Magistrát města Havířova,  

b) název ukládajícího odboru nebo samostatného oddělení MMH, 

c) Věc: druhy ukládaných dokumentů (název agendy), 

d) spisový znak (znaky), 

e) skartační znak a skartační lhůta, 

f) začátek a konec skartační lhůty (označení roků), 

g) pořadové číslo kontejneru.  

 

6. Do jedné archivní krabice (kontejneru) je možno uložit dokumenty se stejnou skartační 

lhůtou a stejným skartačním znakem a stejným datem počátku plynutí skartační lhůty. 

Jsou-li do archivní krabice ukládány dokumenty s různými spisovými znaky, ale se stejnou 

skartační lhůtou a skartačním znakem a stejným datem počátku plynutí skartační lhůty 

musí být tyto uloženy v samostatných obalech.  Na štítku archivní krabice musí být 

uvedeny samostatně údaje uvedené v čl. VIII odst. 5 písm. c) a d) odpovídající všem 

vloženým obalům.  Ke každému samostatnému obalu zpracovatel vyhotoví samostatný 

Inventurní soupis dokumentů z EZOP. 

 

7. Dokumenty pověřený zaměstnanec spisového uzlu uloží do spisovny MMH podle věcného 

obsahu dle Spisového a skartačního plánu. Spisový a skartační plán tvoří přílohu č. 4 

tohoto spisového řádu. Údaj o uložení dokumentu do spisovny MMH pověřený 

zaměstnanec spisovny MMH zaznamená do EZOP. 

 

8. Zpracovatel provede před předáním dokumentů spisovně MMH kontrolu věcné a formální 

správnosti předávaných dokumentů a spisů v archivní krabici a odpovídá za shodu obsahu 

archivní krabice s Inventurním soupisem dokumentů včetně jeho příloh. 

 

9. Zaměstnanec spisovny MMH, po provedené kontrole obsahu jednotlivých archivních 

krabic, potvrdí předávajícímu pověřenému zaměstnanci spisového uzlu kopii Inventárního 

soupisu dokumentů, a tím přejímá dokumenty uložené v archivní krabici k dalšímu řízení 
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podle skartačního plánu. Inventární soupis dokumentů (dle EZOP Předávací protokol) se 

ukládá na příslušném odboru a kopie se zakládá ve spisovně. 

 

10. Inventární soupis dokumentů 

 

10.1. Pověřený zaměstnanec spisového uzlu v Inventárním soupisu dokumentů vyplní tyto 

údaje, za které odpovídá: 

 

a) číslo jednací z EZOP 

b) spisový znak podle Spisového a skartačního plánu,                              

c) označení ukládaných dokumentů (č. j. + věc) a spisů,                            

d) skartační znak a skartační lhůtu, 

e) začátek a konec skartační lhůty. 

 

Dále vyplní název odboru nebo samostatného oddělení MMH, zajistí podpis 

vedoucího odboru nebo samostatného oddělení MMH a sám Inventární soupis 

dokumentů podepíše. 

 

10.2. Zaměstnanec spisovny MMH v Inventárním soupisu dokumentů při převzetí 

dokumentů do spisovny MMH uvede datum převzetí dokumentů a podepíše se.       

    

10.3. Po uplynutí skartační lhůty uložených dokumentů a podle způsobu vyřazení 

pověřený zaměstnanec spisovny MMH do kopie Inventárního soupisu dokumentů 

vyplní tyto údaje: 

 

a) datum odevzdání dokumentů do archivu nebo 

b) datum fyzické likvidace dokumentů. 

 

10.4. Vyplněnou kopii Inventárního soupisu dokumentů předá pověřený zaměstnanec 

spisovny MMH zpět spisovému uzlu. 

 

10.5. Inventární soupis dokumentů uloží pověřený zaměstnanec spisového uzlu 

v následujícím roce do spisovny MMH. 

 

10.6. Inventurní soupis ukládaných Inventurních soupisů dokumentů, které již byly 

archivovány nebo skartovány, po uplynutí 5 let zlikviduje pověřený zaměstnanec 

spisovny MMH bez skartačního řízení 

 

11. Účetní doklady 

 

11.1. Dokumenty uvedené v § 31 a § 32 z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, které již nejsou 

zapotřebí k běžným pracím, se ukládají do spisovny ekonomického odboru MMH 

(EO) a zapisují se do Podacího deníku spisovny EO.  

 

11.2. Pověřený zaměstnanec EO o dokumentech uložených ve spisovně EO vede 

přiměřeně Inventární soupis dokumentů dle čl. VIII odst. 10 této směrnice a Podací 

deník spisovny EO, do kterého zapisuje údaje dle čl. VIII odst. 12 této směrnice. 

 

11.3. Po uplynutí skartační lhůty s  účetními dokumenty pověřený zaměstnanec EO 

nakládá jako s ostatními dokumenty podle tohoto Spisového řádu. 
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12. Evidence v EZOP 

 

O dokumentech  uložených ve spisovně MMH zaměstnanec spisovny MMH vede 

současně s Inventárním soupisem dokumentů i evidenci v EZOP. Do EZOP zapisuje 

následující údaje: 

 

a) pořadové číslo archivní krabice (kontejneru) převzaté do spisovny MMH,  

b) označení pracoviště MMH, které dokumenty předává do spisovny MMH, 

c) den, měsíc, poslední dvojčíslí roku uložení archivní krabice ve spisovně MMH,  

d) spisový znak + skartační znak a lhůta, 

e) začátek a konec skartační lhůty, 

f) den, měsíc, poslední dvojčíslí roku předání archivu, 

g) pořadové číslo ze Skartačního návrhu u skupiny dokumentů A, 

h) den, měsíc, poslední dvojčíslí roku skartace (fyzické likvidace), 

i) pořadové číslo ze Skartačního návrhu u skupiny dokumentů S. 

 

13. Zapůjčování dokumentů ze spisovny MMH 

 

13.1. V případě potřeby jsou jednotlivé dokumenty ve spisovně MMH vyhledávány podle 

obsahové náplně (spisového znaku) a čísla jednacího. Dokumenty zapůjčuje 

zaměstnanec spisovny MMH, a to na základě písemné žádanky a pouze proti 

podpisu. V dohodnutém termínu musí být dokument vrácen zpět do spisovny MMH.  

 

13.2. Jinému zaměstnanci než tomu, který dokument vyřizoval, se podávají informace 

nebo zapůjčuje dokument jen se souhlasem vedoucího pracoviště, v jehož působnosti 

dokument vznikl. Tento souhlas musí být uveden na žádance. 

 

14. Dokumenty k dotacím poskytnutým městu 

 

14.1. Dokumenty související s dotací poskytnutou městu eviduje a ukládá do spisovny 

konkrétní vyřizující pracoviště MMH v jehož působnosti dokumenty vznikly. 

 

14.2. Všechny dokumenty související s dotací poskytnutou městu (žádosti, rozhodnutí, 

smlouvy, veřejné zakázky, faktury, bankovní výpisy, zápis z kontrol aj.) vyřizující 

zaměstnanec označí pořadovým číslem z centrální evidence žádostí o dotace. 

 

14.3. Délku skartační lhůty všech dokumentů souvisejících s poskytnutou dotací určí 

manažer dotovaného projektu podle podmínek poskytovatele dotace.  

 

15. V případě ztráty dokumentu jeho zpracovatel vyhotoví Protokol o ztrátě dokumentu a 

v EZOP v Evidenční kartě dokumentu v řádku Věc za název dokumentu vepíše text 

„ZTRACENO“. 

 

 

Článek IX 

Skartační řízení 

 

1. Skartační lhůta počíná běžet 1. lednem roku následujícího po vyřízení dokumentu a končí 

uplynutím lhůty podle Spisového a skartačního plánu. Ve výjimečných případech (např. 

stanoví-li tak poskytovatel dotace, zvláštní právní předpis, provozní potřeby MMH) je 

začátek či konec skartační lhůty stanoven odlišně. Tato skutečnost je uvedena 
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v Poznámkách Spisového a skartačního plánu a u jednotlivých skartačních lhůt je 

vyznačena příslušným indexem. 

 

2. Pověřený zaměstnanec organizačního odboru oznámí archivu prodloužení skartační lhůty, 

a to na základě písemného požadavku příslušného pracoviště MMH, které dokument pro 

svou činnost potřebuje. 

 

3. K provedení skartačního řízení dokumentů, spisů a razítek tajemník MMH jmenuje 

skartační komisi. Členem skartační komise je vždy zaměstnanec spisovny MMH. 

 

4. K provedení skartačního řízení dokumentů, které jsou vedeny v samostatných evidencích, 

jmenuje tajemník MMH samostatnou skartační komisi na návrh příslušného vedoucího 

zaměstnance, jejímž členem je vždy také zaměstnanec odboru (samostatného oddělení), 

který samostatnou evidenci vede.   

 

5. Skartační komise provede následující úkony: 

 

a) posoudí dokumenty se skartačním znakem „V“ a podle povahy dokumentu a po 

vyjádření vedoucího zaměstnance spisového uzlu je zařadí do Skartačního návrhu se 

skartačním znakem “A“ nebo  „S“, 

b) sepíše seznam dokumentů určených k uložení v archivu, 

c) sepíše seznam dokumentů určených k fyzické likvidaci, 

d) dohodne s archivářem dobu a způsob předání archiválií do příslušného archivu. 

 

6. Skartační řízení provede skartační komise v roce následujícím po uplynutí skartačních lhůt, 

a to v předem plánovaném termínu (zpravidla 1. měsíc III. čtvrtletí roku) komplexně pro 

celý MMH, mimo dokumenty vedené v samostatných evidencích, kde skartační řízení 

provádí samostatná skartační komise.  

 

7. Skartační řízení musí být vždy provedeno při sloučení města s jinou obcí nebo při 

rozdělení města či jiné zásadní organizační změně (např. přesun působnosti města na jiný 

úřad). 

 

8. Skartační návrhy pověřený zaměstnanec spisovny MMH vyhotoví odděleně pro skupiny 

dokumentů “A“ a “S“. Skartační návrhy vedoucí organizačního odboru MMH   zašle ve 

dvojím vyhotovení příslušnému archivu k odborné archivní prohlídce a navrhne archivu 

termín provedení skartačního řízení.  

 

9. Skartační návrhy odděleně pro skupinu „A“ a „S“ (seznamy dokumentů) pověřený 

zaměstnanec spisovny MMH vyhotovuje postupně podle jednotlivých odborů a 

samostatných oddělení MMH.  

V seznamech dokumentů uvede pověřený zaměstnanec spisovny MMH následující údaje: 

 

a) pořadové číslo položky, 

b) pořadové číslo archivní krabice, ve které jsou dokumenty uloženy + kopie Inventárního 

soupisu dokumentů uložených v dané archivní krabici (kontejneru), 

c) spisový znak dokumentů,  

d) druh dokumentů, 

e) rok vytvoření dokumentů, 

f) skartační lhůtu. 
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10. Po vydání písemného Souhlasu ke zničení dokumentů skupiny „S“ příslušným archivem 

pověřený zaměstnanec spisovny MMH zajistí znehodnocení dokumentů, spisů a razítek. O 

způsobu znehodnocení učiní záznam na Souhlasu ke zničení dokumentů skupiny „S“.  

 

11. Pověřený zaměstnanec spisovny MMH zajistí předání dokumentů skupiny „A“ 

příslušnému  archivu v dohodnuté lhůtě a dohodnutým způsobem a převezme Potvrzení 

archivu o převzetí dokumentů.  

 

12. Skartační návrh, Protokol o skartačním řízení, Souhlas ke zničení dokumentů „S“, 

Protokol o předání archiválií a Potvrzení archivu o převzetí dokumentů (dále jen „skartační 

dokumenty“) pověřený zaměstnanec spisovny MMH uloží podle Spisového řádu.  

 

13. Skartační dokumenty spisovny ekonomického odboru ukládá pověřený zaměstnanec 

spisovny EO v souladu s tímto Spisovým řádem ve spisovně MMH. 

 

14. Vyřazování utajovaných dokumentů se provádí podle tohoto Spisového řádu 

s přihlédnutím k ustanovením zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a 

o bezpečnostní způsobilosti a jeho prováděcích předpisů. 

 

15. V případě udělení Trvalého skartačního souhlasu probíhá skartační řízení dle podmínek 

stanovených v Trvalém skartačním souhlasu. 

 

16. Požadavek na vydání Trvalého skartačního souhlasu podává příslušnému archivu 

organizační odbor MMH. 

 

Článek X 

Výkon spisové služby v mimořádných situacích  

 

 
1. V případě živelní pohromy, ekologické, průmyslové nebo jiné havárie anebo jiné 

mimořádné situace, v jejímž důsledku je MMH znemožněno po omezené období 

vykonávat spisovou službu podle čl. II až VIII tohoto Spisového řádu, vede se spisová 

služba náhradním způsobem pouze v listinné podobě.  

2. Označování a evidence dokumentů 

  

3.1. Veškeré dokumenty přijímá pouze podatelna MMH po stanovenou pracovní dobu. 

 

3.2. Pověřený zaměstnanec podatelny MMH přijaté dokumenty zapíše do doručovací 

knížky, vedené formou vázaného sešitu s očíslovanými listy. Do doručovací knížky 

zapíše tyto údaje: 

 

a) datum doručení, 

b) číslo jednací ve tvaru „MMH/pořadové číslo z doručovací knížky/rok“, 

c) jméno (název) odesílatele, 

d) číslo jednací odesílatele,  

e) číslo doporučené zásilky,  

f) zkratku spisového uzlu, kterému je dokument předán, 

g) datum převzetí dokumentu pověřeným zaměstnancem spisového uzlu + podpis 

zaměstnance přebírajícího dokument. 
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3.3. Podací deníky vedou samostatně všechny spisové uzly MMH a pověřený zaměstnanec 

spisového uzlu do podacího deníku zapisuje dokumenty přijaté z podatelny MMH i 

dokumenty vzniklé z vlastní činnosti odboru (samostatného oddělení) MMH. 

 

3.4. Do podacího deníku, vedeného formou vázaného sešitu s očíslovanými listy, pověřený 

zaměstnanec spisového uzlu zapíše tyto údaje: 

 

a) datum doručení dokumentu, 

b) jednací číslo, 

c) jméno (název) odesílatele nebo slovo „vlastní“, 

d) stručný obsah dokumentu,  

e) spisový znak, 

f) spisovou značku spisu, pokud je dokument do spisu založen, 

g) datum převzetí dokumentu zaměstnancem pověřeným k vyřízení + podpis 

vyřizujícího zaměstnance, 

h) datum a způsob vyřízení dokumentu, 

i) číslo archivní krabice. 

 

3.5. V ostatním se u příjmu a evidence dokumentů postupuje přiměřeně podle této 

směrnice. 

 

3. Rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů  

 

4.1. Postupování dokumentů mezi pracovišti a zaměstnanci MMH se vyznačuje přímo na 

dokumentu. 

 

4.2. V ostatním se při rozdělování, oběhu a vyřizování dokumentů postupuje přiměřeně 

podle této směrnice. 

 

4. Odesílání dokumentů  

4.1. Před předáním dokumentu výpravně MMH vyřizující zaměstnanec nebo pověřený 

zaměstnanec spisového uzlu zaeviduje datum odeslání do podacího deníku. 

 

4.2. Soupis dokumentů, které mají být odeslány doporučeně, vypíše pověřený 

zaměstnanec spisového uzlu na tiskopisu „Poštovní podací arch“ případně je doplní 

na výpravně MMH.  

Do Poštovního podacího archu vepíše tyto údaje: 

 

a) odesílatel, 

b) pořadové číslo,  

c) adresát, 

d) poznámka doplňkové služby (typ doručování). 

 

4.3. V ostatním se při odesílání dokumentů postupuje přiměřeně podle této směrnice. 

 

5. Ukládání dokumentů  
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5.1. Před uložením do spisovny MMH pověřený zaměstnanec spisového uzlu dokumenty 

evidované a vyřízené v náhradí evidenci vloží s ostatními vyřízenými dokumenty do 

archivní krabice, kterou opatří ukládacím štítkem s těmito čitelně vyplněnými údaji:  

 

a) Magistrát města Havířova,  

b) název ukládajícího odboru nebo samostatného oddělení MMH, 

c) Věc: druhy ukládaných dokumentů (název agendy), 

d) spisový znak (znaky), 

e) skartační znak a skartační lhůta, 

f) začátek a konec skartační lhůty (označení roků). 

 

5.2. Pověřený zaměstnanec spisového uzlu vyhotoví  Inventární soupis dokumentů 

uložených v archivní krabici, ve kterém vyplní tyto údaje, za které odpovídá: 

 

a) číslo jednací z podacího deníku nebo EZOP, 

b) spisový znak podle Spisového a skartačního plánu,                              

c) označení ukládaných dokumentů (č. j. + věc) a spisů,                            

d) skartační znak a skartační lhůtu, 

e) začátek a konec skartační lhůty. 

 

Dále vyplní název odboru nebo samostatného oddělení MMH, zajistí podpis 

vedoucího odboru nebo samostatného oddělení MMH a sám Inventární soupis 

dokumentů podepíše. 

 

5.3. V případě ztráty dokumentu jeho zpracovatel vyhotoví Protokol o ztrátě dokumentu a 

v podacím deníku ve sloupci pro číslo archivní krabice vepíše text „ZTRACENO“. 

 

5.4. Pořadové číslo archivní krabice přidělí pověřený zaměstnanec spisovny MMH po 

ověření správnosti obsahu archivní krabice.  Pro celý MMH je vedena jedna souvislá 

číselná řada archivních krabic, která navazuje na poslední číslo archivní krabice 

(kontejneru) v EZOP. 

  

5.5. Pověřený zaměstnanec spisového uzlu převzetí dokumentu do spisovny MMH vyznačí 

v podacím deníku (uvede číslo archivní krabice, ve které je dokument uložen).  

 

5.6. O dokumentech uložených ve spisovně MMH zaměstnanec spisovny MMH vede 

současně s Inventárním soupisem dokumentů i evidenci v Archivní knize, vedené 

formou vázaného sešitu a očíslovanými listy. Do Archivní knihy zapisuje následující 

údaje: 

 

a) pořadové číslo archivní krabice převzaté do spisovny MMH,  

b) označení pracoviště MMH, které dokumenty předává do spisovny MMH, 

c) den, měsíc, poslední dvojčíslí roku uložení archivní krabice ve spisovně MMH,  

d) spisový znak + skartační znak a lhůta, 

e) začátek a konec skartační lhůty, 

f) den, měsíc, poslední dvojčíslí roku předání archivu, 

g) pořadové číslo ze Skartačního návrhu u skupiny dokumentů A, 

h) den, měsíc, poslední dvojčíslí roku skartace (fyzické likvidace), 

i) pořadové číslo ze Skartačního návrhu u skupiny dokumentů S. 
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5.7.  V ostatním se při ukládání dokumentů postupuje přiměřeně podle této směrnice. 

 

6. Po ukončení mimořádné situace na pokyn tajemníka MMH pověřený zaměstnanec 

podatelny MMH, výpravny MMH, spisovny MMH a spisového uzlu neprodleně uzavře 

náhradní písemnou evidenci (doručovací knížku, podací deníky, archivní knihu). 

 

7. Pokud byly dokumenty evidovány v náhradní evidenci méně než 48 hodin, pověřený 

zaměstnanec podatelny MMH, spisovny MMH a spisového uzlu všechny údaje přepíše do 

EZOP nebo do samostatné evidence. 

 

8. Pokud byly dokumenty evidovány v náhradní evidenci více než 48 hodin, pověřený 

zaměstnanec podatelny MMH, spisovny MMH a spisového uzlu přepíše do EZOP nebo do 

samostatné evidence pouze nevyřízené dokumenty. 

 

Článek XI 

Kontrola  

 

1. Příslušní vedoucí odborů a samostatných oddělení MMH odpovídají za řádné ukládání 

dokumentů v kancelářích, příručních spisovnách a odevzdávání dokumentů k uložení do 

spisovny MMH a za dodržování povinností stanovených touto směrnicí zaměstnanci v jimi 

řízeném odboru nebo samostatném oddělení. 

 

2. Vedoucí organizačního odboru MMH odpovídá za řádné ukládání dokumentů ve spisovně 

MMH, provedení skartačního řízení a provádění pravidelné kontroly dodržování této 

směrnice na všech pracovištích MMH. 

 

3. Zaměstnanci spisovny MMH jsou pověřeni provádět kontrolu dodržování této směrnice na 

všech pracovištích MMH.  

 

4. O provedené kontrole sepíší zaměstnanci provádějící kontrolu protokol ve trojím 

vyhotovení, který po vyjádření vedoucího kontrolovaného odboru (samostatného oddělení) 

MMH  založí v jednom vyhotovení ve spisovně MMH, jedno vyhotovení předají 

vedoucímu kontrolovaného odboru (samostatného oddělení) MMH a jedno vyhotovení 

předají tajemníkovi MMH. 

 

Článek XII 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato Směrnice ruší Směrnici č. 7/2010, kterou se stanoví Spisový a skartační řád MMH ze 

dne 24. 7.2010 a dále ruší Směrnici č. 6/2010, kterou se stanoví postup při podepisování 

dokumentů, které vyplývají z činnosti Magistrátu města Havířova (Podpisový řád  MMH) 

vč. Směrnice č. 4/2013, kterou se mění a doplňuje Směrnice č. 6/2010 – Podpisový řád 

Magistrátu města Havířova. 

 

2. Tato Směrnice nabývá účinnosti dne 9.9.2014. 

 

3. Nedílnou součástí této Směrnice jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Soupis dokumentů ve spisu  

Příloha č. 2 – Vzor dopisu v samostatné působnosti  
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Příloha č. 3 – Vzor dopisu v přenesené působnosti  

Příloha č. 4 – Pověření k podepisování  

     Příloha č.  5 -  Spisový a skartační plán 

      

 

 

Ing. Milan Menšík v.r. 

tajemník Magistrátu města Havířova  


