Č.j. 2957/OVV/16
Vaše značka: 10617
Vyřizuje: Bc. Košíková
Karlovy Vary dne 18. dubna 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 8. 4. 2016:
„Požadované informace spočívají v tom:
1. V jakém formátu uchovává Váš orgán datové zprávy, které odeslal prostřednictvím datové schránky
fyzickým a právnickým osobám v elektronické podobě, pokud je v elektronické podobě uchovává?
Pokud Váš orgán tyto zprávy uchovává v listinné podobě, pak jakým způsobem převádíte tyto zprávy
z elektronické podoby?
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.
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.
4. Dále žádám o uvedení konkrétních příkladů k jednotlivým lhůtám, po které Váš orgán jednotlivé
druhy dokumentů uchovává, a to prosím z agendy dopravních přestupků.
5. Poskytuje nějaký subjekt Vašemu úřadu program spisové služby?
6. Nakonec také prosím dle § 4a odst. 2 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o zaslání na tuto e-mailovou
adresu případné změny v budoucnu v bodech 1-3.“
Odpověď odboru vnitřních věcí – poskytnutí informace:
Vážený pane inženýre,
na základě Vaší písemné žádosti, ze dne 8. 4. 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 a spisového a
skartačního řádu:
1. 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.
2. a 3. Základem pro spisový a skartační plán Magistrátu města Karlovy Vary je vzorový spisový a
skartační plán pro obce s rozšířenou působností, který v roce 2008 vydalo Ministerstvo vnitra ČR.

Některé spisové a skartační znaky byly upraveny a zkonkretizovány tak, aby to vyhovovalo potřebám
jednotlivých odborů. Evidenci rozdílů mezi vzorovým spisovým a skartačním plánem MV ČR a
spisovým a skartačním plánem Magistrátu města Karlovy Vary k dispozici nemáme a vzhledem k tomu,
že by zpracování takovéto informace znamenalo dle § 4a odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nepřiměřenou zátěž, zasíláme Vám v příloze
spisový a skartační plán Magistrátu města Karlovy Vary k porovnání.
4. Dokumenty z agendy dopravních přestupků jsou uchovávány pod dobu 1 roku nebo po dobu 5 let.
Po dobu 1 roku jsou uchovávány dokumenty, které nesouvisí s přestupky vedenými na našem úřadě, jako
je například: dožádání jiných správních orgánů apod.
Pětiletou ukládací lhůtu mají dokumenty, které souvisí s přestupky projednávanými naší úřadem, jako je
například: oznámení o přestupku, předvolání k výslechu svědka, protokol z ústního jednání, předvolání
k ústnímu jednání a seznámení s podklady pro rozhodnutí, rozhodnutí o přestupku, usnesení o postoupení
spisu a další dokumenty související s přestupkovou agendou.
5. Ano, poskytuje.
6. Případné změny v bodech 1 – 3 Vám budou zasílány na požadovanou e-mailovou adresu: xxxxxxxxxx
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.

