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I.  Všeobecná část
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Oddíl A
Spisový a skartační řád

Článek 1
Spisový a skartační řád

Tento Spisový a  skartační řád upravuje příjem, vyřizování, odesílání, skartování a archivaci 
písemností. Účelem je zajištění jednotné a správné manipulace s písemnostmi v organizaci, 
kterou je Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská 
90, 301 00 Plzeň, IČ: 00075345 (dále jen MÚSS Plzeň) ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a s ním související (dále jen 
zákon) [1], Vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů [2] a Vyhlášky č. 646/2004 Sb., 
o podrobnostech výkonu spisové služby [3], vše ve znění pozdějších předpisů.
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Oddíl B
Základní pojmy a názvosloví

Článek 2
Základní pojmy a názvosloví

Archiv - zařízení, které slouží k ukládání písemností trvalé hodnoty (archiválií) a péči o ně. 
Pro potřebu MÚSS Plzeň zajišťuje a vykonává archivní službu Archiv města Plzně, který je 
zřízen Magistrátem města Plzně, úřad vnitřních věcí MMP (dále jen Archiv města Plzně). 
Archiv města Plzně současně dohlíží na výkon spisové služby MÚSS Plzeň a je metodickým 
pracovištěm pro výkon spisové a archivní služby.

Archivní fond - soubor archiválií, který vznikl výběrem z dokumentů vytvořených činností 
původce (MÚSS Plzeň).

Dokumenty - každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v 
podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce (dále také tímto řádem 
"písemnost"). 

Dokumenty (písemnosti) vzniklé použitím výpočetní techniky - vznikají při práci 
s výpočetní technikou a označují jak veškeré grafické dokumenty, tak i software a pomocí něj 
vytvořené produkty (textové soubory, databáze, fotografie aj.).

Evidenční jednotka - soubor archiválií v jednom obalu (např. jeden karton, pořadač aj.), tzn.
členění z hlediska materiálového. Evidenční jednotka má své evidenční číslo. Evidenci 
archiválií zajišťuje Archiv města Plzně.

Inventární jednotka - soubor archiválií o jedné záležitosti stejného nebo blízce příbuzného 
obsahu (např. jednací listiny, soubor směrnic stejné úrovně aj.) tzn. členění dle obsahu. 
Inventární jednotka má své inventární číslo pokračující průběžně celým archivním fondem 
bez ohledu na druh materiálu. Evidenci archiválií a fondu původce zajišťuje Archiv města 
Plzně.

Příruční registratury útvarů (příruční spisovny) -  zřizovány v jednotlivých útvarech MÚSS 
Plzeň a slouží k ukládání spisů vzniklých nebo došlých v běžném roce v příslušném útvaru.

Původce - každý, z jehož činnosti dokument vznikl. Tímto Spisovým a skartačním řádem se 
jím rozumí MÚSS Plzeň.

Skartační komise - pracovníci MÚSS Plzeň pověření k vyřazování dokumentů (skartační 
řízení) 

Skartační lhůta - doba udaná počtem let, po kterou jsou písemnosti uloženy ve spisovně 
organizace. Začíná běžet dnem 1. ledna roku následujícího po roce, ve kterém písemnost 
(dokument) vznikla, nebo byla vyřízena. Skartační lhůty stanovuje skartační rejstřík. Lhůty 
nesmějí být svévolně zkracovány. Pracovník ústřední spisovny však může v odůvodněných 
případech a po konzultaci s Archivem města Plzně skartační lhůtu individuálně změnit.

Skartační návrh -  písemný návrh MÚSS Plzeň na vyřazení písemností, které nejsou nadále 
potřebné pro provoz, předložený společně se seznamem těchto písemností Archivu města 
Plzně, který je pověřený dohledem na vyřazování písemností organizace. 

Skartační protokol - písemný zápis Archivu města Plzně o skartačním řízení (zničení 
dokumentů)  a výběru archiválií (k uložení do Archivu města Plzně).
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Skartační rejstřík - abecedně řazený seznam druhů a typů písemností s uvedením jejich 
skartačních znaků a lhůt. Skartační znaky, uváděné typovým skartačním rejstříkem, jsou 
závazné pro původce písemností. Typový skartační rejstřík je k dispozici u pracovníka 
pověřeného vedením ústřední spisovny MÚSS Plzeň.

Skartační řád - určuje postup při vyřazování písemných, zvukových, obrazových a jiných 
záznamů cestou skartačního řízení [4].

Skartační řízení - činnost, při níž se z vyřazovaných písemností oddělují archiválie od 
písemností bezcenných, určených ke zničení.

Skartační seznam - seznam dokumentů z ústřední spisovny rozdělených do skupin podle 
skartačního znaku "A", "S" a "V", skartační seznam je součástí skartačního návrhu.

Skartační znaky - vyjadřují hodnotu dokumentů a dále to, jak se s písemnostmi naloží po 
uplynutí skartačních lhůt. Skartačními znaky označí pracovník ústřední spisovny, za přímé 
součinnosti odpovědného pracovníka předávajícího útvaru, bezprostředně při vlastním 
předávání, resp. přijímání a ukládání písemností do ústřední spisovny, jednotlivé písemnosti, 
eventuálně soubory písemností totožného charakteru. 

V zásadě existují tři typy skartačních znaků :

- skartační znak "A" označuje písemnosti trvalé hodnoty (archiválie) a znamená, že tyto 
písemnosti budou odevzdány k trvalému uložení do archivu

- skartační znak "S" označuje písemnosti archivně bezcenné, které budou po uplynutí 
skartačních lhůt navrženy v rámci skartačního řízení ke zničení

- skartační znak "V" označuje písemnosti, jejichž hodnotu nelze určit v okamžiku vzniku 
nebo vyřízení písemnosti. Znamená to, že tyto písemnosti budou po uplynutí 
skartačních lhůt opětovně posouzeny pracovníkem ústřední spisovny a na základě 
toho navrženy k odevzdání do archivu (budou-li posouzeny jako "A") nebo ke zničení 
(budou-li posouzeny jako "S"). Neodůvodněné a nadměrné užívání znaku " V " je 
nepřípustné.

Skartační znaky a lhůty pro jednotlivé dokumenty a jejich druhy jsou uváděny ve skartačním 
rejstříku. Vyskytnou-li se v podniku písemnosti, které skartační rejstřík neuvádí, posuzují se 
tyto ve skartačním řízení analogicky jako věcně nejblíže příbuzné písemnosti v rejstříku 
uvedené.

Složka legislativy MÚSS Plzeň - zahrnuje data na pevném (síťovém) disku volně přístupná 
všem uživatelům VT (výpočetní sítě MMP) v MÚSS Plzeň. Vybrané dokumenty jsou 
umístěny i na veřejných www.stránkách.

Spisový řád - předpis pro vedení spisové služby organizace MÚSS Plzeň.

Ústřední spisovna - slouží k ukládání všech vyřízených písemností MÚSS Plzeň do doby 
uplynutí jejich skartačních lhůt. Ústřední spisovna je společná pro všechny útvary MÚSS 
Plzeň. Systémem evidence jsou písemnosti vzniklé z činnosti jednotlivých subjektů odděleny.
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Oddíl C
Spisový řád

Článek 3
Příjem a roztřídění písemností

1. Veškeré zásilky určené MÚSS Plzeň přejímá asistent ředitele MÚSS Plzeň. Po převzetí 
asistent ředitele ihned provede kontrolu, zda všechny zásilky náleží MÚSS Plzeň, zda 
obaly nejsou poškozeny, zda byly převzaty všechny cenné a doporučené zásilky. 
Případné závady ihned reklamuje na poštovním úřadě, popř. jiné přepravní organizaci. 
Doporučené zásilky a cenná psaní zapíše do PODACÍHO DENÍKU. Obyčejné zásilky typu 
smlouvy, žádosti, stížnosti apod. a další podle významu důležité dokumenty pro 
organizaci se rovněž zapisují. Ostatní obyčejné zásilky (např. všeobecné nabídky, letáky 
apod.) se neevidují. Evidované dokumenty opatří asistent ředitele MÚSS Plzeň 
evidenčním razítkem s číslem jednacím.

2. Došlé daňové doklady, faktury apod. denně předává asistent ředitele MÚSS Plzeň 
pracovníkovi útvaru Účtárna, pověřeného evidencí těchto dokumentů pro potřeby 
účetnictví. Dokumenty opatří asistent ředitele MÚSS Plzeň evidenčním razítkem s 
datumem přijetí (bez čísla jednacího).

3. Asistent ředitele roztřídí všechny písemnosti (obyčejné, doporučené), kromě dokumentů 
dle bodu č. 2, dle jednotlivých organizačních stupňů (v souladu s platným organizačním 
řádem MÚSS Plzeň) a zapíše je do PODACÍHO DENÍKU (vedený v písemné podobě). V 
deníku se uvádí: pořadové číslo (číslo jednací, nepřerušovaná řada pro daný kalendářní 
rok), datum doručení vzniku, doručeno od (adresa doručitele), počet listů a příloh, stručný 
obsah dokumentu, vyřizuje (příjmení zaměstnance zodpovědného za vyřízení 
písemnosti). 

Veškerá došlá dokumentace (kromě dokumentace uvedené v bodě č.2) je prvotně 
předána k nahlédnutí řediteli organizace.

4. Při třídění asistent ředitele rozčlení zásilky na úřední, ty otevírá a třídí dle útvarů, kterým 
jsou adresovány, resp. kterým přísluší, a na soukromé (jméno adresáta je uvedeno před 
názvem organizace), které předává adresátovi neotevřené. Dále neotvírá zásilky 
adresované přímo řediteli a odborové organizaci. 

5. Písemnosti, které byly roztříděny a zaprotokolovány v PODACÍM DENÍKU po kontrole 
ředitelem MÚSS Plzeň následovně distribuuje asistent ředitele jednotlivým útvarům 
a pracovníkům MÚSS Plzeň. 

6. Došlé telefaxy (na centrální doručovací adresu MÚSS Plzeň) zapisuje asistent ředitele do 
FAXOVÉ KNIHY (uvádí zde datum příjmu, odesílatele a počet stran). Postup předání je 
totožný jako v předchozím případě.
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Článek 4
Distribuce písemností VT prostřednictvím výpočetní sítě MMP

1. Data na pevných discích počítačů MÚSS Plzeň jednotlivých zaměstnanců jsou chráněna 
přístupovým heslem. Tato hesla jsou známa pouze jednotlivým uživatelům VT a 
pracovníkům pověřeným údržbou výpočetní sítě Magistrátu města Plzně (Správa 
informačních technologií města Plzně). Sdílení dat mezi jednotlivými uživateli je 
zamezeno (mimo komunikace prostřednictvím e-mailu).

2. E-mailová komunikace (elektronická pošta) je volně přístupná pro všechny uživatele 
výpočetní sítě MMP. Každý uživatel VT má možnost využít této formy k předávání 
a přijímání písemností vzniklých použitím VT. Takto vzniklá dokumentace je předmětem 
evidence každého původce dokumentace, resp. příjemce dokumentace. Přitom se řídí 
pokyny a směrnicemi pro používání prostředků Informačního systému města Plzně 
(zejména [13]).

Článek 5
Přidělování písemností na jednotlivých úsecích MÚSS Plzeň

1. V útvaru Ředitelství MÚSS Plzeň všechny převzaté zásilky (viz čl. 3) zapisuje asistent 
ředitele v PODACÍM DENÍKU. Asistent ředitele vede shodným způsobem evidenci interní 
pošty v PODACÍM DENÍKU.

2. V ostatních útvarech MÚSS Plzeň jsou zásilky přijaty a předány pověřeným pracovníkem 
útvaru stejným způsobem jako v případě útvaru Ředitelství MÚSS Plzeň popsaným v 
tomto článku výše. Pověřený pracovník tohoto útvaru vykonává v tomto případě výše 
popsanou činnost asistenta ředitele, tj. vede evidenci došlé a odeslané pošty.

Článek 6
Vyřizování písemností

1. Při vyřizování písemností je nutné respektovat následující zásady: 
- Vyřizovat písemnosti operativně, do stanoveného (požadovaného) termínu. Není-li to 

možné, je třeba potvrdit odesílateli příjem písemnosti a sdělit důvody, proč nelze 
dodržet požadovaný termín a sdělit náhradní termín vyřízení. Za včasné vyřízení 
písemnosti odpovídá útvar, který ji k vyřízení převzal, a to i v případě, že se na jejím 
vyřízení podílí i další útvary organizace.

- Při vyřizování písemností je nutné dodržovat zásady písemného styku tj. náležitou 
úpravu, jazykovou správnost aj. Nevyžaduje-li písemnost vyřízení, je třeba to na ni 
poznamenat.

- Vyřízení písemnosti jinou, než písemnou formou (= telefonicky, osobním jednáním 
aj.) se poznamená na spis: s kým bylo jednáno, obsah rozhodnutí, datum, čas a 
podpis pracovníka, který záležitost vyřídil.

- Kopie písemného vyřízení se vždy přiloží ke spisu, jehož se týká.
- Pokud jsou od spisu odděleny jeho přílohy, je potřeba to do spisu poznamenat 

a zároveň uvést, jak s nimi bylo naloženo.
- Odpověď úředním dopisem či jiné vyřizování písemností je doporučeno zpracovat 

podle státní normy ČSN 01 6910 
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- Na předtištěný (hlavičkový) papír se uvede adresa příjemce, jeho číslo jednací, interní 
značka vyřizujícího útvaru a číslo jednací zpracovatele, jméno a telefonní číslo 
vyřizujícího pracovníka, datum vyhotovení, věc, vlastní text, jméno a funkce 
zpracovatele písemnosti, jeho podpis, razítko, případně i počet příloh a rozdělovník. 
Za pravopisnou správnost, úpravu a věcnou správnost odpovídá podepisující vedoucí 
pracovník (podpisování probíhá v souladu s platným a podpisovým řádem MÚSS 
Plzeň).

2. Tytéž zásady platí i pro telefaxové a elektronické zprávy.

Článek 7
Odeslání písemností z MÚSS Plzeň

1. Písemnosti určené k odeslání si eviduje každý útvar individuálně v PODACÍM DENÍKU a 
předává je prostřednictvím vnitropodnikové pošty asistentovi ředitele. Asistent ředitele 
rozdělí poštu na obyčejné, které zaeviduje do evidenčního sešitu "Pošta obyčejná", a na 
doporučené zásilky, které zapíše do formuláře stanoveného přepravní organizací. 
Přepravní organizace formulář potvrdí svým razítkem a podacím číslem.

2. Dobírky eviduje asistent ředitele shodně jako doporučené zásilky.

3. Odeslané telefaxy zapisuje asistent ředitele do FAXOVÉ KNIHY vedené automaticky 
v elektronické podobě (uvádí zde číslo příjemce, počet stran, datum odeslání, a potvrzení 
přijetí). 

Článek 8
Vyřizování písemností jednotlivých zařízení MÚSS Plzeň 

(vnitropodniková pošta)

1. Řízení vnitropodnikových písemností se řídí obecnými zásadami a předpisy a tímto 
Spisovým a skartačním řádem. Vnitropodnikové písemnosti z jednotlivých zařízení MÚSS 
Plzeň doručují buď osobně příslušným pracovníkům nebo útvarům pověření 
zaměstnanci. Rovněž mohou využít vnitropodnikové pošty prostřednictvím asistenta 
ředitele MÚSS Plzeň, případně telefaxu či elektronické pošty.

2. Útvary si mohou vyžádat zařazení písemností pod číslem jednacím do PODACÍHO DENÍKU 

u asistentky ředitele MÚSS Plzeň. 

3. Všechny dokumenty v písemné podobě z jednotlivých vnitropodnikových útvarů se 
meziútvarově předávají zásadně oproti podpisu (formou PODACÍHO DENÍKU jednotlivých 
útvarů), případně vytištěnému protokolu o odeslání faxové či elektronické pošty. 
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Oddíl D
Skartační řád

Článek 9
Ukládání písemností v příručních spisovnách útvarů

1. K uchovávání vnitropodnikových písemností slouží v útvarech příruční spisovny, dále pak 
ústřední spisovna MÚSS Plzeň.

2. Dokumenty vznikající v útvarech, resp. došlé vyřízené písemnosti (s kopií odpovědi), se 
ukládají podle charakteru dokumentu do ukládací jednotky.

Ukládací jednotka obsahuje spisy věcně příbuzné, se stejným skartačním znakem i 
lhůtou, chronologicky seřazené. Ukládací jednotku označí pověřený pracovník na obalu 
štítkem, kde je uvedeno zejména heslo označující obsah písemností a rok jejich vzniku. 
Je vhodné vyznačit i název útvaru, popř. další identifikace o dokumentech.

3. Za řádné ukládání v příručních spisovnách odpovídá pověřený pracovník útvaru, resp. 
všichni pracovníci útvaru vyřizující písemnosti. Kontroluje vedoucí příslušného útvaru.

4. Z příručních spisoven se dokumenty za 1-2 roky (po uzavření ukládací jednotky) 
předávají do ústřední spisovny. U útvarů se dlouhodobě ukládají pouze spisy potřebné z 
provozních důvodů - např. řídící a organizační normy, předpisy, technická dokumentace 
aj.

5. Zaměstnanci všech útvarů dbají na ochranu informací obsažených v dokumentech před 
možností jejich případného zneužití. Je zakázáno podávat jakýmkoli osobám informace 
týkající se činnosti organizace !!!

Článek 10
Úschova účetních záznamů

1. Zvláštní režim má spisovna ekonomického oddělení (účetní spisovna). Z organizačních a 
prostorových důvodů jsou účetní dokumenty ukládány v této spisovně v přímé návaznosti 
na účetní evidenci (nevede se samostatná evidence úložných jednotek). Po ukončení 
kalendářního roku se dokumenty odděleně uloží do prostor centrální spisovny.

2. Účetní záznamy se uschovávají pro účely dokumentace vedení účetnictví dle zákona o 
účetnictví po následující uchovávající doby:

- účetní uzávěrka a výroční zpráva po dobu deseti let počínajících koncem účetního 
období, kterého se týkají,

- účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, 
přehledy po dobu pěti let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají,

- účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví po dobu 
pěti let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají,

- zákon o dani z přidané hodnoty [10] dále určuje a prodlužuje dobu úschovy účetních 
záznamů, které jsou daňovými doklady, a to po dobu 10 let od konce zdaňovacího 
období, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně 
s nárokem na odpočet daně,

- zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti [11], prodlužuje dobu úschovy účetních záznamů o 
údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného na 10 kalendářních roků 
následujících po roce, kterého se týkají,
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- zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení [12] 
prodlužuje dobu úschovy účetních záznamů o údajích potřebných pro účely 
důchodového pojištění na 30 kalendářních roků následujících po roce, kterého se 
týkají.

3. Použije-li účtárna MÚSS Plzeň účetní záznamy i pro jiný účel, např. trestní, správní 
řízení, občanské soudní řízení, daňové, skartační řízení, uchovávají se dané účetní 
záznamy tak, aby byly zajištěny požadavky vyplývající z jejich použití pro uvedené účely 
a zároveň splněny výše uvedené uschovací doby.

4. Účetní doklady a jiné účetní záznamy, které se týkají záručních lhůt a reklamačních 
řízení, uchovává pověřený zaměstnanec účtárny MÚSS Plzeň po dobu, kterou lhůty nebo 
řízení trvají.

5. Účetní záznamy, které se týkají nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků, 
uschovává pověřený zaměstnanec účtárny MÚSS Plzeň do konce roku následujícího po 
roce, v němž došlo k jejich zaplacení nebo splnění.

6. Po uplynutí výše uvedené úschovní doby se provede skartační řízení následujícím 
způsobem:

- Asistent ředitele ve spolupráci s pověřeným zaměstnancem účtárny MÚSS Plzeň 
prostorově vyčlení a označí ukládací jednotky s prošlou skartační lhůtou skartačními 
znaky "S" nebo "A", jde-li o archiválii. 

- Následovně zpracuje skartační návrh, který předá Archivu města Plzně k vyřízení, 
návrh se člení na písemnosti se skartačním znakem "S" a "A"

- Po schválení skartačního návrhu Archivem města Plzně a vydání skartačního 
povolení připraví pověřený pracovník účtárny MÚSS Plzeň s asistentem ředitele 
dokumenty k fyzické skartaci (skartační znak "S" a "V").

- Skartaci provede ústřední spisovna nebo je pomocí předávacího protokolu převede 
do archivu (skartační znak "A").

Článek 11
Předávání písemností z příručních spisoven do ústřední spisovny

1. Předávání písemností z příručních spisoven do ústřední spisovny probíhá zpravidla v 
průběhu 1. čtvrtletí každého kalendářního roku, uskutečňuje jej v předem dohodnutém 
termínu s asistentem ředitele pověřený pracovník útvaru podle následujících zásad :

- Dokumenty útvary předávají v původních obalech, pořadačích apod., tj. v ukládacích 
jednotkách. Ukládací jednotka musí být náležitě označená, písemnosti v ní v úplnosti, 
věcně a chronologicky seřazené.

- Vedoucí předávajícího útvaru vyhotoví dvojmo předávací protokoly a přiloží je 
k písemnostem předávaným do spisovny.

- Pracovník ústřední spisovny při převzetí písemností označí ukládací jednotky 
skartačním znakem a u skartačního znaku "S" a "V" též skartační lhůtou.

- Po kontrole správnosti a úplnosti jednotek a doplnění skartačních znaků, lhůt 
a lokačních značek (údaj o místě uložení písemností v centrální spisovně) do
protokolů podepíše asistent ředitele tyto protokoly, originál ukládá ústřední spisovna, 
kopie zůstávají u předávajícího útvaru.
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Článek 12
Evidence, ukládání a nahlížení do písemností v ústřední spisovně

1. K evidenci písemností uložených v ústřední spisovně slouží předávací protokoly 
jednotlivých útvarů doplněné lokační značkou. Protokoly jsou ukládány a řazeny 
chronologicky ve zvláštním pořadači podle přijetí do spisovny.

2. Písemnosti ve spisovně jsou dle prostorových možností spisovny ukládány podle 
organizační struktury organizace, tzn. že každý útvar má vyhrazený prostor (regál nebo 
jeho část), kam jsou postupně ukládány jeho dokumenty. Regály jsou označeny čísly.

3. Pracovník pověřený vedením ústřední spisovny zajišťuje její náležitý chod, dodržování 
spisového řádu a metodicky vede zaměstnance pověřené péčí o spisovny útvarů 
(příruční registratury).

4. Pro nahlížení do písemností uložených v ústřední spisovně platí zásada, že do nich smí 
nahlédnout pouze zaměstnanec toho útvaru, z jehož činnosti vznikly. V případě potřeby 
prohlížení písemností jiným útvarem je nutné předložit písemný souhlas vedoucího 
útvaru, z jehož činnosti písemnost vznikla. Pro externí osoby vydává písemný souhlas 
ředitel MÚSS Plzeň.

5. Nahlížení eviduje zaměstnanec ústřední spisovny v sešitě návštěv ústřední spisovny 
MÚSS Plzeň (v zápisu uvede: datum, jméno návštěvníka a útvar, kde pracuje, název 
prohlížené písemnosti, místo uložení - S/A, rok jeho vzniku, důvod nahlížení, pořízení 
případných kopií či opisů, zápůjčky a podpis návštěvníka). V případě nepřítomnosti 
pracovníka spisovny umožní nahlížení po předchozí dohodě termínu ředitel MÚSS Plzeň.

6. Pro zápůjčky z ústřední spisovny a vydání povolení pro zápůjčky platí stejná pravidla jako 
u nahlížení. Předem se stanoví termín vrácení zápůjčky. V zapůjčených písemnostech je 
zakázáno cokoliv měnit, vyjímat, přidávat, je třeba je zabezpečit před poškozením, 
ztrátou a zneužitím informací.

7. Zápůjčky se evidují v sešitě zápůjček ústřední spisovny MÚSS Plzeň. Na místo 
zapůjčené písemnosti do regálu se vkládají lístky, na kterých se uvede název písemnosti, 
jméno vypůjčovatele, datum  zápůjčky a stanovený termín vrácení zápůjčky a podpis 
vypůjčovatele.

8. Při ztrátě, poškození nebo zničení písemnosti se sepíše zápis obsahující příčiny události, 
míru zavinění případně následky ztráty, určí se způsob jejího nahrazení, eventuálně další 
opatření.

9. Zápis o ztrátě, poškození či zničení podepíše vedoucí útvaru, o jehož písemnost se 
jedná. V případě podezření, že ztrátou, poškozením nebo zneužitím byl spáchán trestný 
čin, předloží se zápis řediteli MÚSS Plzeň, který rozhodne o dalším postupu.

10. Ústřední spisovna má dohled nad všemi zřízenými spisovnami v MÚSS Plzeň.

11. V ústřední spisovně se písemnosti ukládají do doby uplynutí jejich skartačních lhůt. 
Potom se stávají předmětem skartačního řízení.
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Článek 13
Vyřazování dokumentů (skartační řízení)

1. Všechny dokumenty s uplynulou skartační lhůtou označí zaměstnanec ústřední spisovny
v evidenci spisovny (v předávajících protokolech) a současně prověří dotazem v útvaru,
kde písemnost vznikla, zda skutečně pominula jejich správní či provozní potřeba.
Písemnosti se skartačním znakem "V" jsou při této příležitosti předávajícím útvarem nově
označeny skartačním znakem "A" nebo "S".

2. Skartační komisí prověřené písemnosti s uplynulou skartační lhůtou sepíše pracovník
ústřední spisovny do seznamů, zvlášť pro skartační znak "S" a "A". Dokumenty jsou
zapisovány podle útvarů z jejichž činnosti vznikly (předávacích protokolů). Seznam
písemností navržených ke skartaci skartační návrh obsahuje pořadové číslo, název
dokumentu(ů), rok jejího vzniku, skartační znak a skartační lhůtu písemnosti.

3. Při vyřazování dokumentů utajovaných, účetních, personálních útvarů nebo odborových
organizací je třeba postupovat podle platných předpisů pro manipulaci s těmito
písemnostmi.

4. Písemnosti hromadně se vyskytující, tj. takové, které se v MÚSS Plzeň vyskytují ve více
exemplářích (kopie, rozmnoženiny) např. metodické pokyny, směrnice, zápisy z porad,
rozbory apod., se vyřazují tak, že příslušný skartační znak ("A", "S" ,"V") je závazný
pouze pro původce těchto písemností (útvar, kde vznikly), ostatní se považují za
písemnosti typu "S" a je možno je po předání do ústřední spisovny skartovat.

5. Při vyřazování technické dokumentace nutno zohlednit hledisko provozní (vyřadit po
zániku potřebnosti pro činnost MÚSS Plzeň) a hledisko archivní (posoudit význam
a trvalou hodnotu dokumentace). Dělí se na stavební a provozní dokumentaci.

6. Vyřazování stavební dokumentace upravuje platná právní úprava a skartační znaky
typový skartační rejstřík [4]. Za provozní se považuje dokumentace jednotlivých zařízení
MÚSS Plzeň. Kopie mohou být skartovány ihned, originály musí být před vyřazením
posouzeny vedoucím útvaru původce z hlediska významu pro MÚSS Plzeň v souladu s
typovým skartačním rejstříkem.

7. Při vyřazování dokumentů vzniklých použitím výpočetní techniky je nutno respektovat
tyto zásady:
- písemnosti typu "A" lze předávat do ústřední spisovny výhradně v písemné podobě

(nikoliv na nosičích)
- písemnosti se znakem "S" (kopie, neaktuální soubory dat) je možno předkládat i v

jiné než písemné podobě. Uživatelé mohou se souhlasem vedoucího zaměstnance 
útvaru, resp. správce počítačové sítě, sami uplatnit zjednodušené skartační řízení, 
tj. uživatel provede opětné uvolnění nosičů dat (výmaz nosiče dat).

8. Skartační návrh podepsaný zpracovatelem a ředitelem MÚSS Plzeň zašle pracovník
ústřední spisovny ve dvojím vyhotovení Archivu města Plzně k posouzení a schválení.

9. Archiv města Plzně posoudí skartační návrh z hlediska dokumentárního významu
dokumentů a zašle zpět skartační povolení spolu s kopií skartačního návrhu. Výhrady
k návrhu uvede v průvodním dopise. Bez souhlasu Archivu města Plzně nesmějí být
zničeny žádné písemnosti !!!
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10. Po obdržení protokolu o skartačním řízení od Archivu města Plzně pracovník ústřední 
spisovny:
- protokolárně předá navržené písemnosti "A" do Archivu města Plzně,
- zaznamená vyřazené písemnosti v evidenci spisovny (v předávacích protokolech),
- vyjme z regálů všechny písemnosti navržené k vyřazení, písemnosti typu "A" uloží 

zvlášť, protokolárně předá navržené písemnosti "A" do Archivu města Plzně,
- zaznamená vyřazení písemností v evidenci spisovny (v předávacích protokolech).

11. V případě reorganizace nebo likvidace organizace je nutno postupovat podle zákona o 
archivnictví, pokynů likvidátora organizace a Archivu města Plzně.
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 Oddíl E
Odpovědnost zaměstnanců

Článek 14
Odpovědnost zaměstnanců MÚSS Plzeň

1. Jednotliví vedoucí útvarů MÚSS Plzeň odpovídají za předávání vyřízených písemností 
z příručních registratur útvarů do spisovny MÚSS Plzeň (zpravidla v průběhu 1. čtvrtletí 
nového kalendářního roku) a za dodržování spisového, skartačního a archivního řádu.

2. Asistent ředitele MÚSS Plzeň (pověřený pracovník vedením ústřední spisovny) odpovídá 
za:

- činnost ústřední spisovny MÚSS Plzeň
- zabezpečení řádného převzetí a kontrolu písemností přejímaných do ústřední 

spisovny MÚSS Plzeň
- ukládání písemností (včetně zaznamenání lokace v předávacích protokolech), 

evidenci, vyhledávání, předkládání, případně zapůjčování
- přípravu písemností ke skartaci a následné vyřazování
- předání archiválií z ústřední spisovny do Archivu města Plzně
- zajištění ústřední spisovny MÚSS Plzeň proti vniknutí nepovolaných osob
- zajištění ochrany ústřední spisovny MÚSS Plzeň a v něm uložených písemností proti 

poškození
- zamezení přístupu přímého slunečního záření na archiválie
- omezený výskyt prachu v prostorách ústřední spisovny MÚSS Plzeň (hmyzu, 

hlodavců aj.)
- zabezpečení prostor ústřední spisovny MÚSS Plzeň

3.   Skartační komise MÚSS Plzeň (pověření pracovníci k vyřazování dokumentů) odpovídají  
      za:

    - vedení skartačního řízení (podle potřeby organizace) a následně vyřazování 
dokumentů při dodržení platných právních předpisů 

    - provedení zápisu o skartačním řízení
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Oddíl F
Závaznost spisového a skartačního řádu

Článek 15
Závaznost spisového a skartačního řádu

1. Spisový a skartační řád vydává ředitel organizace a nabývá platnosti dnem 1. 8. 2008.

Tento spisový a skartační řád je závazný pro všechny vedoucí zaměstnance organizace.

Za dodržování ustanovení spisového a skartačního řádu odpovídají všichni zaměstnanci 
organizace.

Tento spisový a skartační řád obsahuje 23 stran.

Nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2008.

Tímto dnem pozbývají účinnost a platnost veškerá ustanovení Spisových a skartačních řádů 
Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská 90, 
301 00 Plzeň, IČ: 00075345 přijaté před výše uvedeným dnem.
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II.  Související předpisy
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1. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

2. Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení zákona
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

3. Vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonů spisové služby, ve znění
pozdějších předpisů

4. Typový skartační rejstřík, MV ČR, MONTANEX, a.s., Ostrava, 2005,
ISBN 80-7225-193-7

5. ČSN 01 6910, úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými
editory

6. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

7. Organizační řád MÚSS Plzeň, v platném znění

8. Podpisový řád MÚSS Plzeň, v platném znění

9. Směrnice č. SM 001 Směrnice a metodické pokyny MÚSS Plzeň

10. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

11. Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

12. Zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve
znění pozdějších předpisů
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III. Použité zkratky
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AŘ    Asistent ředitele MÚSS Plzeň (pracovník ústřední spisovny, pověřený 
pracovník)

ČNR Česká národní rada

ČSN Česká statistická norma

IČ Identifikační číslo 

ISBN Identifikační číslo knihy

MMP Magistrát města Plzně

MVČR Ministerstvo vnitra České republiky

MÚSS Městský ústav sociálních služeb města Plzně

SM Směrnice

VT      výpočetní technika










