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Spisov'f a skartaini iiid

Spisovli a skartaini f 6d
Mistni aktni skupiny Hrubf Iesenik,

z.s.

Tato vnitini smdrnice spolku upravuje povinnosti spolku ve vztahu k Zdkonu
o archivnictvi a spisov6
sluZb6 t. 499/20004 Sb., ve zndni novely t,. tgo/zoog Sb., vd. proviiddcich
vyhliisek k zdkonu - vyhl, d.

645/04 sb', ve zndni novelv ('. 192/2009 sb., kterou se provdddji ndkterii ustanovenf
zdkona o
archivnictvi a spisov6 sluZbd a diile vyhl. d. l-9t/2oog Sb., o podrobnostech v,ikonu
spisov6 sluZby.
ukoty v oblastiarchivace stanovuje i iada dalsich piedpis0 ( napi, z(tk.pr6ce,zo0).
Spisovli a skartadni idd spolku se tidi

o
o
o
o
o

Zdkonem 8.499/2004 Sb., o archivnictvi a spisov6 sluZbd a zm6n6 n6kterfch
zdkoni
Vyhldikou t,. 646/2004 sb., o podrobnostech vrikonri spisov6 sluzby
Zdkonem d. 563/1991_ Sb., o rjdetnictvl, v platn6m zn6nl
Zdkonem 8.235/2004 sb., o dani z piidan6 hodnoty, v platn6m zn6ni
VyhldSkou t. 496/2004 Sb., o elektronickfch podatelndch

L.

Povinnosti spolku v oblasti archivnictvi

Dfe zdkona je niiS spolek ,,p0vodcem", tzn. Ze spolku vznikd povinnost uchovdvat
dokumenty
vznikajici pii jeji dinnosti' Z t6chto dokument0 je pak ve veiejn6m zd4mu povinen provdddt

ve

spoluprdci s piislu5n'im sprdvnim orgdnem vybirat ndktere dokumenty archivdlie
k trval6mu
uchovdni' Jako dokument je posuzovdn kaZdri pfsemni, obrazov,f, zvukov,f, elektronickf
di jinri
zdznam, kterli vznikl pii naBi dinnosti. Archiviiliemi jsou zejm6na ty dokumenty,
kte16 jsou uvedeny
v piilohtich d' 1-3 zdkona, jde tedy o vfb6r ndkterfch dokumentfi z mnoZiny vsech
dokument0 ve
spolku vznikajicich, di do spolku do5lrich. seznam konkr6tnich dokument0, kter6 jsou
ve spolku vZdy
archivdliemi, bude uveden ve skartadnim pldnu.
spolku je zdkonem stanovena povinnost vykondvat spisovou sluZbu. Souddsti t6to
spisov6 sluZbyje
skartadnf Yfuenl pii ndmi se ze spolku vyiazovanrich dokument0 vydleni na jedn6

stran6 archivdlie

a

na druh6 strand dokumenty bez vriznamu. Vf bdr tdchto archivSlii provddi piislu5n,i
archiv, spolek je

povinen umoZnit tomuto archivu dohled nad provdddnim skartadniho iizenia
v1ib6r t6chto archivdlii.

2.

Spisov6 sluiba

Cilem v'ikonu spisov6 sluZby ve spolku je popsat vznik, piijeti, pohyb, odesldni,
uloZeni dokumentu a
to takovfm zp0sobem, aby se kdykoliv dal piislu5nf dokument najit, vd. urdeni fdze jeho zpracovi{nl.
Spisov6 sluZba spolku je definovdna v ddle uveden6m spisov6m iddu a ve skartadnim
iiidu.

i6d - v tomto iildu jsou pro zamdstnance spolku jasn6 definoviiny jednotliv6 kroky
pti piijmu, evidenci, vyfizovilnl odeslldni, ukldddnf dokumentg. Souddstf tohoto spisov6ho
iddu je spisovf pliin, kterli obsahuje seznam typ0 dokument0 rozttiddnfch do v6cn,ich
skupin

a) Spisovri
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piisluSnlimi spisovyimi znaky (viz. piiloha d. 1 ke smdrnici). Spisovli znak udiivii vdcn6
zaiazeni dokumentu ve vnitroorganizadnim syst6mu - struktuie dokumentace.
aal Pifiem dokumentfi - Dokumenty v spolku piijiman6 di vytviiien6 se dleni na dokumenty
v pisemn6 formd a elektronick6 form6. Tato smdrnice upravuje pouze uspoiddiini spisov6
sluZby pro pfsemn6 dokumenty. Spisovd sluZba pro dokumenty v elektronick6 podob6 je
upravena ve smdrnici k elektronickyim podatelndm.
s

Pro piijem do spolku do5l'ich a v spolku vytvoienrich dokument0 se pouiivd ,,podacl denik",
v ndm se zapisuji i 0stn6 udin6nii poddni. Vedeni deniku zaji5tuje ,,administrativni pracovnik",

jejimi

Ukolem

je komplexni zabezpedeni t6to agendy, tj. zejm6na zajiStdni piijmu, evidence,

rozddlovdni dokument0. Doruden'i dokument je vZdy opatien ,,podaclm dislem" .Obdlky, kde
je na prvnim mistd uvedeno jm6no zamdstnance, se nerozlepuji., ObSlky se nepiipojuji
k

dokument0m. Dokumenty doruden6 po5tou, r:izim zamdstnancem (kurrirem),

di

zamdstnancem spolek piejimaji zamdstnanci MAS, na poZddiini potvrdi pievzeti dokumentu
otiskem razitka s uvedenim data.

abl Evidence, tfiddni (rozddlovdni) o obdh dokumenfi

-

Podaci denik slouiici pro piijem
dokumentir, oznadend ndzvem spolek, aktu6lnim rokem. Dokumenty jsou zde evidovdny ve
vzestupn6 diselne iadd dle dasu sv6ho dorudenidi vzniku (u vnitroorganizadnich dokumentfi).
V podacim deniku jsou k dan6mu dokumentu uvedeny tyto Udaje:

-

datum dorudeni di vzniku dokumentu
Oznadeni odesflatele (piipadnE oznadeni,,vlastni" u vlastnich dokument0)
e .1.,

strudnri obsah
Zamdstnanec (risek), kter6mu byl dokument piid6len k vyiizeni
V pr0bdhu vyiizovdni dokumentu se uvede zp0sob vyYfueni, den odesl6ni
zdvlr z6znam o vyiazeni ve skartadnim iizeni.

Podatel na (ad ministrativni pracovnice) roztiid i dokumenty na

-

:

Nepod16hajicievidenci (noviny, dasopisy, tiskopisy, propagadni materiiily apod.)
0detni a dariov6 doklady, kter6 jsou evidovdny v samostatnem podacim deniku (kniha
fa ktu

-

a podet, na

r)

Ostatnidokumenty pod16hajici evidenci v podacim deniku

O piid6leni

dokument0 do jednotliv'ich v'i5e uvedenlich 0sek0 rozhoduje manaZer.
Dokumenty jsou podatelnou oproti podpisu v podacim deniku pieddny piisluSn6mu

zamdstnanci.

acl Vyiizovdni o vyhotovovdni dokumentA - vyiizeni doruden6ho dokumentu se neeviduje
samostatn6, ale piipoji se k doruden6mu dokumentu se stejn'im dislem jednacim. Veiker6
dokumenty musi b'it vyiizeny vdas, ridelnd a hospod6rn6. Lh0ty stanoven6 k vyiizeni jsou
stanoveny obecnd platn'imi piedpisy (obvykle 30dn0), nebo rozhodnutim v'i boru. Za vdasndr a
sprdvn6 vyiizenizodpovidd pracovnik, jemuZ je dokument piid6len ke zpracovdni.
Vice dokument0, kte16 se t,ikaji t6Ze vdci, se spoji ve spis. Skutednost, Ze dokumenty byly
vyiizeny napi. telefonicky di osobnim jedndnim, je na dokument poznadena. Stejnd tak se na

dokument piipoji datum a podpis vyiizujiciho zam6stnance, V podacim deniku se ndslednd
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vyfazovan\ich dokument0 a rudi za jejich likvidaci a
za to,Ze se s informacemi obsaien,i mi

tdchto dokumentech nebudou moci sezndmit nepovolan6
osoby. pokud bude Skola
likvidovat vyiazen6 dokumenty vlastnimi silami, sepise
se o t6to likvidaci likvidadni
protokol' osoby podepsan6 pod timto protokolem
ruli za to, le se s informacemi
v dokumentech nesezndmi nepovolan6 osoby.
v

-

Bez skartadniho ilzeni nerze nidit ziidn6 pisemnosti

Piediini archivillii k trval6mu ulozeni v archivu je provedeno
na zdklad6 0iedniho

protokolu

3.

Archivdlie se ndslednd stane souddsti Ndrodn[ho
archivniho d6dictvi a je vedena
v zdkladni, druhotn6 a 0stiednievidenci.
skartace iak'fchkoliv dokumentri spolku do konce roku
2033 nebude provddEna.

Archivni orgdn

Archivem piislusnfm pro skartadn ( iizen( sporku je stiitni
okresni archiv v opav6.

4.

Z5vdreindustanoveni

Pri

prdvnim zdniku spolku (likvidace, sloudeni apod. je
) nutno dbiit, aby nedoslo ke ztrdt6
dokument0 a k jejich nideni. Za Ydtdn'6 vyiazeni dokumentfi
likvidovan6 skoly je odpov6dnli priivni
zdstupce nebo likviddtor. spolek je povinen umoznit
St6tnimu okresnimu archivu
odbornri dohled.

Tento spisovf a skartadnl idd nabrivd 0dinnosti od 1. 6. 2016

V Bruntdle dne 30. 5.2016

Podpis

imlrem Jedlidkou
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zaznameni, jak byl dokument vyiizen, kdy bylo odesldno pisemn6 vyhotoveni vyiiz.enl
dokumentu. Zam6stnanec, kterf dokument vyiidil, jej oznadi spisovrim, skartadnim znakem a
lh0tou. Spolkem vyhotovovan6 dokumenty jsou vyti5tdny na hlavidkov6m papiru, s uvedenim
data a jm6no a funkce podpisujiciho zamdstnance.

adl Podepisovdni dokumentl o pouiiti razftek, odesfldni dokumenttt

-

k podepisovdni

dokument0 jsou oprdvn6ni: piedseda a zamdstnanci oprdvn6ni k podpisu Udetnich doklad0.
Ve vyjmenovanrich piipadech se k dokumentu piipojuje otisk razitka. Evidenci razitek vede

administrativni pracovnik spolku, piidemZ kaid6 razitko je jedinedn6 a piisluSn6mu
zamdstnanci je piid6leno. Jedno razitko md smluvnd zajiStdnd 0detni firma. Odesildni
dokument0 je proviiddno prostiednictvim vlipravny, kterd je souddsti podatelny.
ael Ukldddnidokumentri

-

po sv6m vyiizenijsou dokumenty ukliidiiny po dobu sv6 skartadni

lh0ty do ,,spisovny" (piipadn6 jsou

v pr0bdhu roku vedeny v piirudnich spisovndch
jednotlivlich 0sek0). Zamdstnanec odpovidajici za vedeni spisovny provddi kontrolu riplnosti
uklddanfch dokument0m, vede potiebnou evidenci o dokumentech a jejich piipadn'ich
ziiprijdkdch. Ve spisovnd jsou takto po dobu svoji skartadni lh&ty vedeny ve5ker6 dokumenty
(tedy i s nulovou hodnotou), archiv pak ve skartadnim iizen( piebird pouze dokumenty
s urditou hodnotou - archivdlie.

b)

tomto iddu je ddn pro jednotliv6 zam6stnance spolek zdvazny postup pii
vyiazov6ni ve5keryich dokumentir cestou skartadniho ilzeni. Souddsti skartadniho iddu je
skartadni pliin (viz piiloha d. 1 ke sm6rnici). Skartadni idd m0Ze b'it v piiloze integrovdn do
spisov6ho plSnu ( v piipadd jeho existence s 0dinnr:sti od 1.1.2023). Zde jsou jednotlivfm
typ0m dokumentri, kte16 jsou roztiiddny do vdcn'ich skupin, piiiazeny skartadni znaky a
Skartaini i5d

-

v

lhirty. Ziikladnimi f koly spolek zde isou:
Pro provedeni skartadniho iizenije jmenovdna ,,piikazem piedsedy" skartadni komise
Pfi skartadnim iizenise dokumenty rozddli na tii skupiny:

-

-

Skartaini znak ,,A" (archiv) - dokumenty urden6 k prohld5eni za archivdlie
Skartaini znak ,,S" (skart)- dokumenty, nemaj(c( trvalou hodnotu, urden6 ke znideni
Skartaini znak ,,V" (v'ib6r) - takto jsou oznadeny pisemnosti, jejichi hodnotu neni
moZno pii jejich vzniku di vyiizeni urdit. Teprve po uplynuti skartadni lh0ty bude
rozhodnuto, zda jim bude piiddlen znak ,,A" x'lebo ,,S".
Skartadni Yizeni se provede v kalenddinim roce ndsledujicim po uplynuti skartadni lh0ty
piislu5n6ho dokumentu (v roce 2024).

-

Soud6st(skartadn(ho iizenije skartadni ndvrh, ten obsahuje zejm6na seznam dokument0
ke skartaci a ndvrh terminu provedeniskartadniho fizeni. Skartadni ndvrh zaSle spolek ve

dvojim vyhotoveni piisluSn6mu archivu k posouzeni a k provedeni vyibdru archivdlii.
Skartadni ndvrh podepisuje piedseda (nebo jim zmocndnri pracovnik), ddle jej podepisuje

-

pov6ienli pracovnik a dlenov6 skartadni komise.
V'istupem skartadniho iizenije piislu5nrim archivem vypracovan;i protokol o proveden6m
skartadnim ilzeni. Ten obsahuje soupis dokumentir vybranlich jako archivdlie vd. Jejich
kategorie a urdeni mista jejich uloieni a diile soupis dokument0, kter6 budou skartovdny.
Dokumenty skupiny "S", na ktere bylo vyd6no skartadni povoleni, musi b'it znideny tak,
aby se s jejich obsahem nemohly sezndmit nepovolen6 osoby. Dokumenty se odevzdaji
sbdrn6 nebo firm6, zabyvajki se likvidaci 6iedniho papiru. Sbdrna potvrdi pievzeti
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