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POSKYTNUTÍ INFORMACE 

 

Městský úřad Kojetín, na základě Vašeho podání stížnosti na postup při vyřizování žádostí 
o informace – neposkytnutí informací ve lhůtě bez vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti z 
04.05.2016, Vaše č.j. 10888, poskytuje v souladu s ustanovením § 16a, odst. 5) zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů požadované 
informace. 

Z informace poskytnuté Vám MěÚ Kojetín dne 26.4.2016, v souladu s Vaší stížnosti ze dne 
4.5.2016 lze dovodit, že nebyly poskytnuty informace uvedené ve Vaší žádosti pod bodem 1, 
přesto Vám MěÚ Kojetín jednoznačně a konkrétně odpovídá na všechny žádané informace, bez 
odkazů na již poskytnuté informace, aby bylo zejména zřejmé, že Vám poskytujeme informaci 
v plném rozsahu i když usuzujeme, že tomu tak bylo již 26.4.2016 (8. den po podání Vaší žádosti). 

1. V jakém formátu uchovává Váš orgán datové zprávy, které odeslal prostřednictvím 
datové schránky fyzickým a právnickým osobám v elektronické podobě, po 90 dnech, kdy se 
zprávy z datové schránky automaticky mažou, pokud je v elektronické podobě uchovává (např. 
pdf)? Pokud Váš orgán tyto zprávy uchovává v listinné podobě, pak jakým způsobem převádíte 
tyto zprávy z elektronické podoby?  

Na MěÚ Kojetín je v souladu se spisovým řádem spisová služba vykonávána v listinné 
podobě, za použití elektronického podsystému Spisová služba IS VERA Radnice. Přípustné 
formáty datové zprávy dodávané do datové schránky stanovuje vyhl. č. 194/2009 Sb., o stanovení 
podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek v příloze 3, ale i 
pokud jsou z „datové schránky dokumenty automaticky vymazány“, jsou uloženy v nezměněné 
podobě a formátu v IS Radnice VERA. Vzhledem k listinné podobě zpracování vlastních 
písemností, vytváříme písemné originály, které pak není nutné z elektronické podoby převádět do 
analogové. Autorizovaná konverze ve smyslu vyhl. č.  193/2009 Sb., o stanovení podrobností 
provádění autorizované konverze dokumentů, slouží pouze pro uchování přijatých písemností u 
skartačních znaků A a V, tak aby byly uloženy v souladu se spisovým řádem v analogové podobě. 

2. Prosím o odkazy dle § 6 odst. 2 z. č. 106/1999 Sb. na skartační a spisové řády Vašeho 
orgánu, pokud jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, popř. žádám o jejich 
poskytnutí v jiné formě.  

Jsou zveřejněny na stránkách MěÚ, odkaz byl poskytnutý komplexně na poskytování 
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., konkrétně je spisový řád pod odkazem 
http://www.kojetin.cz/upload/soubory/Informace%20podle%20106/rad.pdf a spisový a skartační 
plán pod odkazem http://www.kojetin.cz/upload/soub ory/Informace%20podle%20106/plan.pdf. 

http://www.kojetin.cz/
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3. Pokud Váš orgán použil vzorový spisový a skartační plán podle metodické příručky 
Ministerstva vnitra, prosím místo bodu 2 pouze o informaci, zda jste se z navrhovaného řešení 
Ministerstva vnitra nějakým způsobem odchýlili, či ho nějak zkonkretizovali, a to v jakých případech 
a jak. 

Městský úřad Kojetín nepoužil vzorový spisový a skartační plán podle metodické příručky 
Ministerstva vnitra, proto není ani možné posuzovat množství a rozsah odchýlení od něj včetně 
konkretizace. Z tohoto důvodu Vám poskytujeme spisový řád a spisový a skartační plán. Další 
metodiky MVČR a Zemského archivu v Opavě, při tvorbě uvedených předpisů, MěÚ přiměřeně 
využívá. 

4. Dále také žádám o uvedení konkrétních příkladů k jednotlivým lhůtám, po které Váš 
orgán jednotlivé druhy dokumentů uchovává, a to prosím z agendy dopravních přestupků.  

Agendu dopravních přestupků MěÚ Kojetín nevede, ostatní lhůty jsou dány spisovým a 
skartačním plánem, na který je odkaz v odpovědi pod bodem 2. Ve sloupci „skartační lhůta“ udává 
číslo počet let uchování písemností po uzavření spisu. 

5. Poskytuje nějaký subjekt Vašemu úřadu program spisové služby (např. ginis, radnice 
vera, apod.)? 

MěÚ Kojetín využívá podsystém Spisová služba IS VERA Radnice. 
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tajemník MěÚ 
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