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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Na základě vaší žádosti vám tímto povinný subjekt Město Žatec, Městský úřad Žatec,
poskytuje vámi požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.:
1. V jakém formátu uchovává Váš orgán datové zprávy, které odeslal prostřednictvím datové
schránky fyzickým a právnickým osobám v elektronické podobě, po 90 dnech, kdy se zprávy
z datové schránky automaticky mažou, pokud je v elektronické podobě uchovává v listinné
podobě, pak jakým způsobem převádíte tyto zprávy z elektronické podoby?
Odpověď: Tyto zprávy uchováváme v elektronickém formátu ZFO pro případné další použití.
Samozřejmě uchováváme i vlastní obsah, který se pomocí DS zasílá. Například PDF
dokumenty včetně prvotní dokumentu, například DOC, z kterého PDF vzniklo.
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.
Odpověď: Při zpracování jsme použili vzorový spisový a skartační řád (viz. ot. č. 3).
3. Pokud Váš orgán použil vzorový spisový a skartační plán podle metodické příručky řešení
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.
Odpověď: Ke zpracování našeho spisového a skartačního řádu jsme použili metodickou
příručku Ministerstva vnitra. Na doporučení nadřízeného orgánu - Státního oblastního archivu
v Litoměřicích, pobočka Státního okresního archivu v Lounech, došlo k níže uvedeným
změnám skartačních lhůt a znaků spisových značek:
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54.1; 54.2; 99 na znak V-5 (původně A-5)
121.8 na znak S-50 (původně S-30)
411.10 na znak A-5 (původně V-5)
Dále došlo jen k administrativní úpravě, a to odsazení mezerou jednotlivých čísel poznámek,
které jsou uvedeny na konci dokumentu.
4. Poskytuje nějaký subjekt Vašemu úřadu program spisové služby (např. ginis, radnice, vera,
apod.)? Který?
Odpověď: Používáme produkt GINIS do firmy GORDIC.

Ing. Helena Šmeráková, v.r.
vedoucí odboru správních činností
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