
 

Č.j. 2364/OVV/16 

Vaše značka: 10617 

Vyřizuje: Bc. Košíková 

Karlovy Vary dne 24. března 2016 

E-mailem 

 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů,  

 

na základě žádosti, podané fyzickou osobou dne 21. 3. 2016: 

„Požadované informace spočívají v tom, v jaké podobě (jakých podobách) a jak dlouho uchovává zdejší 

správní orgán datové zprávy, které odeslal prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým 

osobám“. 

 

Odpověď odboru vnitřních věcí – poskytnutí informace: 

 

Vážená paní xxxxxx,  

 

na základě Vaší písemné žádosti, ze dne 21. 3. 2016, v souladu s ustanovením § 4a) zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon o střetu zájmů), poskytuji 

informace, týkající se datových zpráv zasílaných prostřednictvím datové schránky: 

 

     Podoba uchovávání odesílaných datových zpráv závisí na tom, jaké dokumenty jsou prostřednictvím 

datové schránky odesílány. V případě úředních dokumentů je to většinou formát PDF/A, výjimku tvoří 

dokumenty (tabulky, formuláře), do kterých musí adresát doplnit požadované informace, ty jsou 

uchovávány ve formátu doc/docx,xls/xslx. Fotografie jsou ukládány ve formátu JPG a JPEG. 

    Lhůty pro uchovávání jednotlivých dokumentů závisí na spisovém a skartačním znaku, pod který jsou 

dokumenty uloženy.  Každý spisový a skartační znak má svou skartační lhůtu, která určuje dobu uložení 

dokumentu. Skartační lhůty jsou: 1 rok, 3 roky, 5 let, 6 let, 10 let, 15 let, 20 let, 50 let, 75 let, 100 let. 

Spisové a skartační znaky jsou součástí Spisového a skartačního řádu Statutárního města Karlovy Vary. 

     Informace jsou pouze obecného charakteru, pokud byste požadovala informace konkrétní, musely by 

se týkat konkrétního spisu. 

 

S pozdravem 

 

                                                                                                     Ing. Jindřiška Gallová 

                                                                                            vedoucí odboru vnitřních věcí 
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Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění, 

anonymizován. Tento je v souladu s §§ 16, 17, 95 zákona 128/2000 Sb.,přístupný k nahlédnutí na Magistrátu města Karlovy Vary. 


