STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST
Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

V Praze dne 13. srpna 2020
Č.j. SÚJB/OS/15969/2020
Přílohy: 2 textové soubory
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
na základě žádosti ze dne 23. 7. 2020 – stav výkonu spisové služby
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) jako povinný subjekt podle § 2 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„informační zákon“), obdržel Vaši Žádost o poskytnutí informace dne 31. 7. 2020, evidovanou
pod č. j. SÚJB/POD/15274/2020, v níže uvedeném rozsahu:
„s odkazem na § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí následujících informací týkajících se výkonu
spisové služby ve smyslu § 63 a následujících zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě.
Důvodem žádosti o informace je snaha přehledně zmapovat stav výkonu spisové služby a plnění
povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a zejména posun v této
rovině v období následujícím po analýze stavu spisové služby u organizací státní správy,
realizované Ministerstvem vnitra v prvním pololetí roku 2019, včetně stavu plnění akčních
plánů, vytvořených v souvislosti s Usnesením vlády č. 332 ze dne 13. května 2019.
Ve výše uvedených souvislostech tedy žádáme o poskytnutí následujících informací
a dokumentů:
a) platná verze Spisového řádu Vaší organizace,
b) schválený Akční plán Vaší organizace, vytvořený na základě Usnesení vlády č. 332 ze dne
13. května 2019,
c) informace o míře a způsobu naplnění Akčního plánu dle bodu b) výše, nejméně v rozsahu
odpovídajícím bodu II.2.c) Usnesení vlády č. 332 ze dne 13. května 2019,
d) poslední protokol o provedení kontroly výkonu spisové služby, vyhotovený příslušným
správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby v souladu s § 71 zákona
č. 499/2004 Sb., případně informace o termínu a výsledku poslední provedené kontroly,
e) poslední protokol o provedeném skartačním řízení podle § 21 vyhlášky č. 259/2012 Sb.,
o podrobnostech výkonu spisové služby, případně informace o termínu a rozsahu posledního
skartačního řízení provedeného v digitální podobě.“
K Vaší žádosti uvádíme následující:
K písmenu a)
Vaší žádosti nebylo vyhověno v rozsahu „a) platná verze Spisového řádu Vaší organizace“,
o čemž vydal SÚJB dne 13. 8. 2020 v souladu s § 15 odst. 1 ve spojení s § 11 odst. 1 písm. a)

informačního zákona samostatné správní rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti č.j.
SÚJB/OS/15968/2020.
K písmenu b)
Schválený akční plán zasíláme v příloze č. 1.
K písmenu c)
Informace jsou uvedeny v příloze č. 1 v bodu E „Harmonogram“ s tím, že stanovené termíny
byly splněny. V harmonogramu je uvedena poznámka pod čarou, kterou doplňujeme
o informaci, že dne 14. 2. 2020 byla pod č.j SÚJB/VZ/428/2020 uzavřena smlouva o dílo na
úpravu elektronického systému spisové služby. V současné době probíhají intenzivní práce na
úpravě eSSL na základě této smlouvy.
K písmenu d)
V SÚJB nebyla provedena kontrola výkonu spisové služby příslušným správním úřadem podle
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
K písmenu e)
V příloze č. 2 Vám zasíláme přílohu protokolu o skartačním řízení prováděném v období od
3. 1. 2019 do 8. 11. 2019.

S pozdravem

Ing. Petr Krs
ředitel sekce pro řízení a technickou podporu

