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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 
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 (např. 

pdf)? 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 také 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 (např. ginis, radnice vera, 

apod.)?  

 

 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

                

1.  Soubory odesílané datovými zprávami převádíme do výstupních formátů (převážně PDF/A) 

opatřených elektronickým podpisem a časovým razítkem. Soubory jsou uloženy v úložišti IS 

spisové služby. 

2.  Zaslána vnitřní organizační směrnice MěÚ č. 5/2013 Spisový a skartační řád MěÚ Litovel. 

V současné době se připravuje aktualizace daného SSŘ. 

3.  --- 

4.  Viz. SSŘ – příloha Spisový a skartační plán  

5.  Máme zakoupen IS GORDIC GINIS modul USU (Univerzální Spisový Uzel). 

Dodavatelem je společnost GORDIC spol. s r. o. 

 

 

 

Informaci zpracoval:  
10. 5. 2016 Bc. Dita Štefánková, asistentka tajemníka 


