
Praha, 30.9.2014
č.], USTR 648-2/2014
Počet listů: 2
Počet příloh: 2

. Vážený pane__,

Ústav pro studiumtotalitních režlmů{dále jen "Ústav" nebo "ÚSTR")jako povinný subjekt
..d!e.ustanovení§ 2 zákona č.106/1999iSb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen
-"lnfZ") obdržel dne 15. 9. 2014 žádost pana

(dále jen "žadatel"), o poskytnutí
následujíCích informací,cituji:

1. Žádám o poskytnutí elektronické kopie dokumentu s názvem "Spisový a skartační

řád Ústavu pro.studium totalitních režimů" nebo s podobným názvem, v platném
znění.

2. Žádám o poskytnt,ltí elektronických kopií všech písemností, grafických schémat a
případného dalšího obsahu spisu s čj. USTR 1426/2013. Aby povinný subjekt

.dobře rozuměl, o jaký spis se žadateli jedná, připomíná se zde informace, kterou
povinný subjekt žadateli poskytl Rozhodnutím z 9. června 2014, čj. USTR 381
3/2014, bod s), str. 8. Na uvedeném místě odkázal povinný subjekt na spis s čj.

USTR 1426/2013.

3. Žádám o poskytnutí elektronické kopie Organizačního řádu Ústavu pro studium
totalitních režimů (dále jen "Ústav'), na jehož přijetí se Rada Ústavu usnesla na
svém 13. jednání dne 27. listopadu 2013. Pro jistotu se zde připomíná, že podle
platné judikatury nejsou organizační řády organizačních složek státu materiály,
které se výlučně vztahují k interním předpisům těchto subjektů.

4. Žádám o poskytnutí elektronických kopií všech grafických schémat či podobných
dokumentů, které grafickým způsobem vyjádřují plánovanou novou organizační

strukturu Ústavu po účinnosti výše ad 3. uvedeného Organizačního řádu a které
vznikly v rámci úřední činnosti Ústavu.

K žádosti se povinný subjekt vyjadřuje následujícím způsobem:

Ad 1. Viz příloha Č. 1.

Siwiecova 2
130 00 Praha 3
Tel.: +420 221 008274,322
Fax: +420 222 715 738
E-mail: sekretariat@ustrcf.cz
www.ustrcr.cz



Ad 2. Viz příloha Č. 2. Ústav žadatele upozorňuje, že se jedná o interní předpis, který
z rozhodnutí Rady Ústavu doposud nenabyl účinnosti.

Ad 3. Jedná se o stejný dokument, jaký je přiložen v odpovědi na dotaz Č. 2.

Ad 4. Grafické schéma je obsaženo v dokumentu, který je přiložen v odpovědi na dotaz
Č. 2 výše. Jiným grafickým schématem Ústav nedisponuje.

S pozdravem

Michael Pelíšek
ředitel kanceláře Ústavu
[podepsáno elektronicky]
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Ústav pro studium totalitních režímů

Síwiecova 2

130 00 Praha 3

IČ: 75112779

Čj.: USTR-1161/2013

Rada Ústavu pro studium totalitních režimu na svém zasedání dne

27. listopadu 2013 podle § 9 odst 1 písm. c) zákona Č. 181t2007 Sb., o

Ústavu pro studium totalitních režimu a o Archivu bezpečnostních složek

a o změně některYch zákonu, schvěllla tento

, ....., _ _ _ _ ....," v- #'

SPISOVY A SKARTACNI RAO

Ústavu pro studium totalitních režimů



SPISOVÝ ŘÁD

PRiLÓHY;

Č, 1 - SOUPISKA DOKuMENTŮ

Č. 2- VZORL1STINNEHO PDOACIHOOENiKU

Č. 3 - SKARTAČNí PlÁN

Č. 4- VZOR SKARTAČNíHO NÁVRHU
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Podle § 6f? odst G. 1 zákona C, 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a
o změně některých zákonů, vezněnl pozdějších předpisu. '''1 v souladu s vyhláškou č,

259/2012 .Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, Ústav pro studium totalitních
režimu (dále jen "Ústav") stanoví:

ČÁSTI.

ÚVODNí USTANOVENí

Čl. 1

Řízeni, kontrola a základní pojmy

Toto nařízení upravujééinnost spojenou se vznikem, příjmem, přidělováním,

eVidoVáním. oběhem, vyřizováním, pódepísovánim,odesílánim, ukládáním.
ochranou a vyřazOVáním dokumentů (dále jen "spisová služba") včetně kontroly těto

činnosti. Podle tohoto nařízeni se postupuje u útvaru Ústavu (dále jen "útvar"),

Ustanovením spisového řádu nejsou dotčena ustanoveni o ochraně

utajovanýoh Jnřormaet aniadbomě metodická a kontrolu! činnost pracavníků

odborných pracovišf ochrany utajovanychskutečností,jsou-ll zříZena.

MétodiCké řízení, kontrola aodpgvě.dnost

(1) Dodržováni spisového řádu včetně Všech jeho příloh je závazné pro
vše«hny zaměstnance a osoby vykonMající pro Ústav práce na základe dohod o
pracích konaných mimo praCOvní poměr (dále j",11 .zaměstnanol")

(2) Za dodržovaní ustanovení tohoto nařízení v rámci Ústavu odpovída]! přímí

vedoucí zaměstnanci, kteři Jsouzejména povinni:

a) zabezpečit řádný výl<onspisové služby,

b) kontrolovat pravidelněstav a úroveň spisové služby a prijímat opatřeni k
odstraňování zjištěných nedostatku.

(3) MetodIcké řízení a kontrolu úkolů vyplývajících z tohoto nařízení dále
provád i Archiv bezpečnostníchsložek.

Základaí pojmy

Archiv" zařízeni sloužící k ukládání archiválií a péči o ně.

Centrální podatelna ., zařízen; k přejlmánlrloručených dokumentu a jejich
předáváni příslušným útvarům Ústavu.

Časové razítko - datová zpráva, kterou vydal kvaílflkovaný poskytovatel
certifíkaéních služeb, a která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické
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podobě S čas0vYm okamžikem. zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě

existovala před daným časovýmokamžikem,

Čislo jednací - označení zaevidovaného dokumentu s jednoznačně

deřinovanou.stnrkturou, která umožňuje vyhledáváni a správu dokumentu.

Datová sehránká • elektronické úložiště, které je určeno k doruČĎváni orgány
veřejné moci, k provádšnl úkonů vuči orgánům veřejné moci a k dodávání
dokumentů fyzických osob, podnikaj1cích fyzických osob a právnických osob,
urnožňule-f to povaha dokumentu.

Datová zpráva .: elektronická data, která lze přenášet prostředky pro
elektronickou komunikací a uchoVávat na technických nosičich dat, používaných při

zpracování a přenosu dat elektronickou formou, Jakož i data uložená na technických
nosičich ve formě datového souboru.

Dokument - každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný
záznanj, ať již v podobě digitálnl nebo analogové, který byl Ostavu doručen nebo
vznikl z jeho činnosti.

a) v digitální podobě ·datovY soubor zaznamenaný v číselné- soustavě,

který je možno zpracovávat (vyhotovit, upravovat, číst, přenašetapod,)

v převážné většině případů pouze pomocí technlckýctt prostředku.

Digitálni dokument je charakterizován názvem souboru, velikosti a
dat0vYmformátem.

b) V analogové pádobě - Informacé zaznamenaná na papírovém nebo
jiném hmotném nosič!.

Doručovatel - držitel poštovní licence, kurýrntslužba nebo osoba, která učini

oSť)bni podání.

Elektronická podatelna ~ zařízení síoužíci pro příjem, registraCí a evidenci
digitálních dokumentu.

Elektronická výpravna • zařízeni elektronického systému spisové služby,
umožňujíc! odesíláni dokumentů v dígitálnípodobě.

Elektronický podpis • údaje v elektronické podobě, které [šou připojeny k
dokumentu v digitální podobě, nebo jsou s nlmloglckyspojeny, a které slouží k
jednoznačnému ověřeni identity podepsané osoby ve vztahu k dokumentu v digitálni
podobě.

Elektronický systém aptsové služby - inřorrnačn! systém pro odbornou
správu dokumentu ve smyslu ustanoveni §2 písm. I) s vYužitím lil 63 odsl. 4 zákona
499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové službě ve znění pozdéjšlch předpisů.

ldentíflkátor datové schránky (ID) • označení (adresa) datové schránky,
která slouž! k jednoznačné identiflkaci datové schránky; není zaměnitelný s jiným
Identifikátorem využívaným orgány veřejné moci. Způsob tvorby identifikátoru je
stanoven § 8 vyhlašky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobnosti užíván! a
provozovaní informačního systému datových schránek
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Podací deník - základn! evidenční pomůcka pro vedeni spisové služby
v listinné podobě.

Prvotni identifikátor dokumentu - někdy též označovaný jako jednoznačný

identifikátor nebo PID.. Jde Xl Jednoznačné označení dokumentu přidělované

automatiéky .elektronickou·podatelnou, centrální podatelnou nebo podatelnou

Převod dokumentu - rózuml se převáděni dokumentu v analogové podobě

na dokument v digitální podobě a naopak a změna datového formátu dokumentu.
Provádise způsobem zaručujícím věrohodnostpůvodu dokumentu, neporušitelnost
jeho obsahu, čitelnost dokumentu a bezpečnost procesu převáděni nebo zrněny

datového fonmátu podle ustanoveni § 69a odst. taž 5 zákona C. 49912004 Sb.

Registrace - Registrací se rozumí prvotní označení dokumentu
jednoznačhýmidentifikalqrem .. elektronického systému spisoVé služby. Užije se
pouze u elektronických evidencí.

Samostatná evidence - eVidence dokumentu vedená v podacímdeníku.

Sběrný arch - přehled všech dol,umentu zařazených ve splsu, Je vytvářen

. prostřednietvlrnsystému elektronické spisové služby.

Skartacní komise -. komise jmenovaná vedoucím útvaru Ústavu,
odpóvedným za V9kqn spisové sluZby UsMvu a určena k přípravě a provedehí
vyřazení dokumentů ve skartačnímřízení nebo mimo skartační řízeni.

Skar1ačnílh5ta .... doba; po kterou musí být dokument/spis uložen v centrální
spisovné Ústavu. Každý typ dokumentu má stanovenu skarlačnílhutu, která je
závazná a až na výJímky ji nslze zkracovat. Počátek plynutí skartační lhůty je
1. leden nMledujícíhoroku po vyřízení dokumentu nebouzavřeníspisu, popřípadě je
určenspouštěcl události, která je stanovena spolu Se skartační IhútoUVe spisovém fl

skartačnímplanu Ústavu.u jednotlivých spisových znaku.

Skartační režim ... systém vyplývající z přídělenéhoskartačního znaku,
skartační JhutY, popřipadě z roku zařazení dokunientu do skartačhihořfzení a jiné
skutečnosti, kterou veřejnoprávní původce stanovl jako spouštěcí událost.

Skartačn! znak- vyjadřujehodnotu dokumentu podle jeho obsahu a označuje

způsob, Jakým bude posuzován veskartačnimřízení nebo mimo skartační ři;tení.

Skartační znak ,A" (archiv) označuje tYP dokumentu trvalé hodnoty, který bude ve
skartačním řízeni nebo mimo skartační řízení navržen k trvalému uložení v
příslušném archívu jako archiválie. Skartační znak "S" (skart) označuje typ
dokumentu bez trvalé hodnoty, který bude ve skartačním řízení nebo mimo skartační

řizenl navržen ke zničen]. Skartační znak "V" (výběr) označule typ dokumentu, jehož
hodnotu nelze v okamžiku vzniku stanovit; při přlpravéskartačniho řízení nebo mimo
skartační řfzení bude takto označený dokument navržen bud' k trvalému uložení v
příslušném archívu jako archiválie (buče-li mít trvalou hodnotu), nebo ke zničení

(trvalou hodnotu nebudernít).
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Spis - soubor dokumentu tvořících sběrrrýarch, vzniklých při jednánI o jedná
veci nebo vztahujících sek jedné věci, navzájem spolu věcně souvisejicJch a
vyřazovaných pod stejným spisovým znakem.

,Spisová značka '';" evidenční znak spisu, sloužící .k jeho. idsntlfíkao]; Spisovou
značkou je zejména číslo jednací sběrnéhoarchu, iniciačního nebo jiného původcem

určeného dokumentu vloženého ve spisu, popřípadě jiné označení, které organizace
pro své účely obvykle uživá nebo je z jlných duVodů považuje ta účelné.

Spisovna - zařízeni Ústavu, určené pro ukládaní všech Vyřízených

dokumentu/spisu do, doby uplynutí jejich skartačních Ihut, Ústav zřizuje centrální
spisovnu, sloužte! k ukíádánl dokumentů a spisu jednotlivých útvarů, a
specializované spisovny, sloužícl k ukládání dokumentů a spisu stanovených agend '
(např, účetní, personální aj.), mi umístění spisovny je nutné splnit požadavky § 68
odst. 4 zákona Č. 499/2004 Sb.

spisový II skartační plán - hierarchicky uspořádaný soupis pro ukládání
. vyřízených dokumentů a uzavřených spisů, třiděný podle spisových znaků, doplněný

oskartaěnl znaky a skartační Ihuty.

Spisový znak - číselné označení dokumentu podle jejich obsahu, zařazujíc! je
do věcných skupin spiSOVéhO a skartačního planu, sloužíc] k jejich Ukládání,
vyhledávání a vyřazovaní.

Spouštěciudálost • okamžik rozhodný pro počátek plynutí Skartační lhůty.

Užije se na mistě,kde neni možné přesně stanovit počet let Uložení vesplsovně, ale
doba uložení je odvislá Od nějaká události (např. vyplývající z jiných právních
předpisů).

Škodlívý kód-chybný: datový formát nebo počltačóvý program způsobilý

přivodit škodu na programovém vybavení nebo fnformaclch ÚstaVu, popřlpadě

zpusobilýpoškodit ÚstélV zneužitím InformacI,

Uzavřerrispleu • uzavřením splsu,cástí spisunebosložei< je kompletace
všech dokumentů patřlctchde spiSUj převedení dokumentů v dígítálnl podobě do
výstupního datového formátu a kontrola adoplnenl Údaju před uložením do spisovny.

Zničení - zníčenlm se rozumí proces likvidace záznamu a dokumentu, který
znemožňuje jejich rekonstrukci 1:1 Identifikací jejich obsahU (§ 18 Odst. 5 vyhlášky C,
19112009 Sb.).

Zpracovatel ~ osoba pověřená vyřízen lm dokumentu, přfp. vyřízením a
uzavřením spisu,
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ČÁST II.

SPISOVÝ ŘÁD

ČL2

Centrální podatelna, příjem a registrace al1glogovýoh dokumentu

Ústav zřizuje centrálni podatelnu pro přijern a registraci analogových

dokumentu, centrálu! elektronickou podatelnu (dále jen "elektronická podatelna"), pro
přfjem díqltálnlch dokumentů,

Centrální podatelna

(1) Centrálni p.odatelnase nacházi v budove Ústavu naadrese$iwiecova2,
Praha 3 a slouž] k piijmua réqlstraclanaloqovýoh I elektronickych dokumentů.

. (2) Analogové dokumenty jsou centrální podatelně doručovány:

a) držitelem poštovnllícence,

b) kurýrn i službou,

c) osobně,

d) telefaxem,

e) ústně (VizčL 2 odst. 13, 14 a 15)

(S) V případech, kdydor:učené podáni nebylo zdůvodů uvedenych v odst. 5
otevřeno a zarsqístrováno centrální podatelnou, provede reqlstracl sekretariát útvaru.

(4) Jestliže analogové dokumentyodsubjéktll uvedených V čl, 2 odst. 2 tohoto
nařizénl převezme jiný zaměstnanec než zaměstnanec oéntrální podatelny (např.

osobně od fyzickěnebo právnické :osoby během služební cesty), jf;ípovinen předat

je neprodleněcentráínl podatelně k registraéL

Otevírání podání doručenýchv <lna/agave p.adob&

(5) Doručené analogové dokumenty se v centrálnl podatelně otevirají s

výJimKou,

ajdokumentů, jež mají na obálce uvedeno na prvním místě v adrese
jméno, případně jména a přijmení fyzické osoby,

b)dokulTienW adresovaných na jlTiénoředitele Ústavu Uménoa příjmen!
je UVedeno na prvním místě V adrese),

c) dokumentu adresovaných Radě Ústavu,

d) dokumentě, které nesmí centrální podatelna otevírat podle jiných
právních přepisu:

• obálka dokumentu je označena jako "Výběrovéřízenl",
a obálka dokumentu je označena [ako ,,veřejná zakázka",
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• obálka dokumentu je označena jako "Zdravotnická dokumentace" nebo
"Otevře pouze lékař",

'.. obálka dokumentu je označenajako "lustrace",
• . obálka dokumentu je označena stupněm utajení ,,vyhrazené", "Důvěrné",

!,Tajné"nebo pokud je z obálky jiným způsobem patrné, že obsahuje
dokWnent s utajovanymi informacemi,

• obálka dokumentu je označena "Zvláštní skutečnost", ,,25"

e označovaných jako "NATO UNCLASSIFIED" nebo "LIMITa".

(6) Pokud zaměstnanéo po otevřenf obálky zjistf, že jl otvirat neměl,

neprodleně obálku znovuzalepí, uvede na ni důvod otevření, podepíše se a předá

příslušnému ůtvaru Ústavu.

Pfijema potvrzeni převzetídokumentu doručenýchv analogovépodobě. .

(7) Dokumenty podle čl. 2 odst. 2. probírá zpravidla centrál nf podatelna.
Přebirajíci zaměstnanec zkontroluje, jSOU"1i všeéhnY zásilky adresované Ústavu.
Zásilky omylem předané vráti neotevřsné ihned zpět doručovateli,

(8) Je·1i to vyžadováno, potvrdi přebiťajibi zaměstnanec, který je zpravidla
zaměstnancemcentrálni podatelny, přijeti dokumentu doručovatelinebo osobě, která
učinila podáni. U osobního doručení je jeho potvrzení závislé na několika faktorech:

a) požádáHí doručovatel osobního podáni o potvrzení přijmu doručeného

dokumentu, zaměstnanec podatelny vytvoří kopií daného dokumentu (a
to i v případě, že doručov-atel přinese jím pořízenou kopříurčenou

k potvrzeni), kterou opatří otiskem podaclho razítka s uvedením data
převzatidokumentu, jěho rozsahu a svým podpisem,

b) pokud pi'ebJrajfcí zaměstnanec nemá rnožnost vytvořit vlastni kopií
doručeného dokumentu (doručený dokument je např. v obálce na
jméno a příjmenl zaměstnance), nepotvrdf převzeti na doručovatelem

donesenou kopii, ale vystaví potvrzení o převzetí ob€\lkY v přibližném

znění: "Dne převzal obálku s adresou.i.i.. a
označením od ,:' s otiskem podacího razítka (speciální
razítko s označením "Podatelna" nebo číslem razítka, urěeněho

výhradně pro podatelnu) a podpisem a s uvedenímčítelné verze jména
a příjmení zaměstnance, který obálku převzal či vystavil potvrzeni),

c) u ústního podání se postupuje dle čl. 2 odst Hi

Potvrzeni o převzetl dokumentu v analogové podebécbsahuie vždy datum převzetí,

zápis příjmení a vlastnoruční podpis přeblrsjicfho zaměstnance. Potvrzeni musí být
provedeno čitelným způsobem s trvalou hodnotou (např. perem, kuličkovou tužkou).

Registrace dokumentů doručenýchv analogové podobě

(9) Centrátnl podatelna rozdělí doručené dokumenty dle typuna:
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a) dokumenty, které nepodléhají registraci (nevyžádaná obchodní sdělení,

prospekty, reklamya JinY' propagační materiál, pozvánky na kulturní a
sportovní akce, noviny,časopisy, zpravodaje, bulletiny, sbirky zákonu,
věstniky, výběry z tisku, informacez<lsilané V rámci předplacených

služeb a další publikace) se bez označení prezenčním razítkem,
regístrace předávají pl'íilušnY'rh útvarllm,

b) dokumenty, u nichž je na opálce v adrese uvedeno jméno a přiJmenÍ'

fyzické osoby na prvním mJstě.Opálk" dokumentu se opatří podacím
razítkem a. neotevřená se předá adresátovl. Zjistí-Ii adresát po otevření,

že dokument má úřední charakter, předá [ejneprodleně centrální
podatelněk zaregistrování,

c) dokumenty; které nesmí centrální podatelna otevirat podle jiných
právních přepisu čl. 2 odst. 5 písm.c). Obálka dokumentu Se opatří
podacím razítkem s vyznačením času deručeni a jména a přegáse

příslušnému útvaru nebo zaměstnancI..Předání takovýchto dokumentů

se provádí vždy oproti podpisu v k tomu určenédoručovaGÍknize,

d) ostatnídokumenly, které jsou určeny k registraci aevidenoi podle
běžných postupu tohoto nařízenI.

(10) U dokumentů podle čl. 2 odst. 9 písm. d) Gentrální podatetnaoznaěí
doručený dokument popFípadě obéJku v den jeho doručení podacím razítkem s

vy<:načenímčasu doručení, současně zkcntroluje, zda souhlasí odesilatelem
UVáděny početJlstů, listů pfílohnebo počet svazku příloh (u přlloh v nélístinné

podobě jejich počet a drLih)se skutečnym stavem, a zapíše ;<j!štěné počty. Po
označení doručeného dokumentu nebO jého obálky podacím razltkemzareqistruje
doručený dokument do elektrenlckého systému$pisovÉl služby, tedy nalepí na
dokument jednOznačny ldentif1kator (připojení jdéntifikátoru kancelářskeu svorkou čí

pouhé přiložení není přípustné) a v systému elektronické spisové služby zapíše o
dokumentu údaje rnlnirnálně v rozsahu:

a) data doručení,

b) identifikace odesílatele,

o) čísla jednacího původce doručeného dokumentu, je"1i uvedeno,

d) VěCi,

e) způsobudoručanl

f) počtu listů dokumentu a počet stran dokumentu,

g) počtu listinných přiloh dokumentu a počtu llstů těchto příloh. popř. počtu

svazků listinných příloh dokumentl! nebo počtu a druhu příloh

dokumentů,pokudjsou v netístínné podobě,

Centrální podatelna označené a registrované doručené dokumenty naskenujepodle
cl. 2 odst. 19 a 20.

12



Příjem a registrace dokumentů doručených útvaru mimo centrélni
podatelnu

(11) Pokud je dol\ument doručen přímo do sekretariátu útvaru, pak
zaměstnanec sekretariátu zodpovídá za označování dokumentu a jejich předání

příslušnému zaměstnanci útvaru, Zaměstnanci útvaru Jsou povinni sami nebo
prostřednictvím sekretariátu útvaru označovat Cl evidovat doručené dokumenty a
dokumenty vzniklé z jejich činnosti (v systému elektronlcké spisové služby se jedna o
tzv. "vlastní dokument").

(12) Vpřlpadě přijmu a regí$trac€ doručeného analogového dokumentu
sekretariátem útvaru se postupuje shodně jako v případě přijmv a registrace
centrální podatelnou.

Ůetn! podáni

(13) Ústní podání muzo být učiněno II všech zaměstnanců na praéovišti
centrální podatelny, ale také v některých případech (např. v rámci jednání, služební
cesty apcd.) i u všech ostatních zaměstnanců .ústavu. Ústní podání učiněné jinému
zaměsthanci než zaměstnanci centrální podatelny, je tento povinen neprodleně

předat k registraci podle čl. 1 odst. 4.

(14) Protokolo ústním.podání obsahuje datum, mtste a označení úkonu,
záznam obsahu ústního podání, počet stran protokolu, počet a druh příloh, záznamu,
údaje umožňulřc! přesnou idehtifika(ii zúčastněných osob:

a) Identifikace podatele

" fyziok~ osoba jméno (jména) a příjmení, popřfpadě dodatek
odlišujíCf osobu podnikatele nebó druh podnikání vztahujlCí se k
této osobě,

• právnlcká .osoba uvede v podáni svů] obchodní název,
identifíkační číslo osoby nebo obdobný údaj a adresu sídla,
popřípadě dalšladresu pro doručován],

b) Identifikace oprávněného zaměstnance {jméno a příjmení,osobní

evidenční číslo a celý název Ústavu.

(15) Požaduje-Uobčan potvrzení o sděleně věci, vyhotoví se kopie protokolu a
opatří textem "Tato kopie odpovídá záznamu učiněnému ústně, pořízenému dne ...
zaměstnancemÚstaVll .....", podpisem zaměstnance centrální podatelny Ostavu
(nebo jiného zaměstnance, který ústní podání přijal) a otiskem podacího razítka
Ústavu,

Uchovávání obálkyJako součásti dokumentu

(16) V některých případech je nezbytné ponechat obálku doručeného podání
Jako součást dokumentu. Obálka se uchovává tehdy, pokud:
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a) je dokument v souladu s jinými právním předpisem doručován do
vlastních rukou,

b) je to nezbytné pro určení, kdy byl dokument podán k poštovní přepravě
nebo kdy byl doručen jiným způsobem,

c) datum podání má význam Z práVního hlediska (např, pro dodržení IhUty
k vyřízení),

d) dokument má charakter stržnosti, petice nebo odvolání ve správním
řízeni, Včetně podáni mimoí'ádných opravných prostředku,

e) na dokumentu není uvedeno datum nebo se výrazně rozchází s datem
poštovního razítka na obálce,

f} n,a dokumentu chybí podpis (i když je uvedeno jméno a adresa
odesílatele),

g) .u dokumentu není uveden žádný odesílatel (jedná se o anonym),
h) je-Ii to rozhodné.pro zjištěni adresyodesllatele (adresa je uVédena

pouze ha obálce),

i) je-Ii prezenční razítko otištěno pouze na obálCe,

(17) V ostatnícn připadeCh se obálka vyřadí bez skartačního i'ízeníihned po
otevření.

Skenováni listinnýcb dokumentu

(18) Skenování listinných dokumentů provádí Centrálni podatelna nebo
v ojedinělych případech sel<:retaríát útvaru, jemuž byl dokument přidělen k vyřizenL

Naskenovanékopfs doručených dokumentů nemaji žádnou právní vqliditu .\'1 jedná se
pouze o prostépracovrrl kopie, je tedy nezbytně pečlivé uchováni originálů.

(19) PozarE;gi$trováni C<lntrálnípooatelna skenuje všechny dokumenty, které:

a) nejsou p~vně spojeny zPusoberrt, který neumožňuje jejich rozpojení
bez porušeni právní validity obsahu (takto pevně spojené dokumenty
budou skenovány na ž8dost. a to běl' pOrušehi spojení v sekretariátu
Ústavu),

b) nejsou většího rozměru AS (včetně příloh),

(20) Po naskenováni doru.čeného ookumentu listinné origínály dokumentů

néObíhajíspolecně s nasssnovanou kopU,ale ukládaJi se na přesně určeném místě v
takzvaném dočasném úložišti naskenovaných dokumentů, Oběh dokumentu UVnitř

Ústavu je následně realizován jen na eleklronickéurovní. Dočasné úložiště

skenovaných dokumentu se nachází II centrální podatelně, kde se originaly
uchovávají v poradi, v ťlěmž byly doručeny. případně podle číSél JédnaCích,
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ČI.3

Centrální elektronická podatelna, příjem a registrace digitálních
dokumentu

Centrální elektroniqká podat~fn?

(1) Pro příjem dígítálních. dokumentů zřizuje Ústav elektronickou podatelnu,
jejíž e-rnstlcváadrasa podatelna@ustrcr.cz a identifikátor datové schránky dbzaa4r
jsou spolu s dalšími ínřonnacemt nezbytnými pro doručování dígltálních dokumentů

Zveřejněny podle § 2 odst ;3 vyhlášlW ě. 259/20t2 Sb., o podrobnostech výkonu
spisové služby na úřední desce a na webových stránRáchOstavu na adrese
www.ustrcr.cz.

.(2) Dokumenty v dlgítální podobě se přijímají:

a) prostřednictvím: Informačního systénlU datoVých schránek (dále [en
,,1SDS"),

b) prostřednictvím e-mailu na adresu elektronické podatelny,

c) na teohnlckérn nosíčí dat.

Přijein a regístt'acé dokumentů v digitální podobě

(3) Zaměstnanec elektroniCké podatelny prostřednictvím ělektronického

systému $plsovéslUžbY přijímá v průběhu pracovnlhc dne digitální dokumenty
dodané do datové schránky a $"mailbvé schránky eleRtronicképodatělny Ústavu
(dále jen .elektrontcké podání").

(4) U dodaného dokumentu V dlgitálhípodobě elsktronlcká podatelna ZJišťuje,

zda elektronické podánhodpovldá technickym paTi:l!uetrum, tj. že,

a) Rdokumentu je připojenuznávaný elektrenlcký podpisnebo uznávaná
elektronlcká značRa, případně, zda japřípolehokvaliřlkcvanóčasové

ratítko,

b) uznávaný elektronický podpis je platný a jeho kvalifikovaný ceItlflRát
nebyi zneplatněn, nebo uznávaná elektronická značka Je platná a její
kvallflkovaný systémovÝ certifikát nebyl zneplatněn, případně zda je
plátné RVálífiRováné časové razítko,

c) je připojen. kvaljfjRůvaný certifikát nebo RvalifiRovaný systémový
Certifikát, nebo zda je uveden akreditovanÝ pb$k)/tovatel certifikačních

služeb,Rterý certifikát vydal a vede jej v evidenci,

d) RvalifikovanÝ certifikát obsahuje udaje, na jejichž základě je možné
osobu, která podepsala digitální doRument, jednoznačně identifikovat,

e) je zobrazitelný užtvatelsky vnímatelným způsobem,

f) neobsahu]e škodlivý kód.

(5) Pokud jaelektronická podatelna schopna z přijaté datové zprávy zjistit
elektronickou adresu odesílatele, odešle na základě výsledků zjištěných podle odst.
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4 Odesilateli potvrzení o doručení datově zprávy. Součástí zprávy o potvrzení
doručení je:

a) datum a čas doručení slektronického podání s uVedením hodiny a
minuty, popřípadě sekundy,

b) charakteristlka doručeného elektronického podání umožňující její
ldentiflkacl,

e) informace o výsledku ověření uznávaného elektronického podpísu,
uznávané elektroniCké značky, popřípadě kvalifikovaného časového

razítka.

lnřormačnt systém datovýchschránek obsahuje vlastní procesy informující (}
stavu datové zprávy předávané prostřednictvím tohoto systému, tudlž elektronická
podatelna potvrzuje doručení podáni pouze u datových zpráv předávaných

prostřednictví veřejné sítě li1ternet:

(e) Pokud doručenéele.ktronlcké iilodánt nenízobrazitelhé uživatelskY
vnimatelným způsobeřn, neodpovídá technickým parametrům neboobsahujě

škODlivý kód a lze-Ii z elektronického podánf zjistit elektrórtickou adresu odesílatele,
odešle elektronická podatelna na základě zjištěných výsledků odesílateli zprávu o
nepřijetí elektronického podání k dalšímu zpracování. Součásti :zprávy o nepřijetí

elektronického podání k dalšímu zpraGov€mí je:

a) datum a čas doručení datové zprávy s uvedením hodiny a minuty,
popřípadě sekundy,

b)charakteristíka doručenédatové zprávy urnožňujíoi její identifikací,
c) informace o výsledku ověření uznávaného elektronického podpisu,

uznávané elektronické značky, popřípaděkvallfikovariého časového

razítka,

d) informace O ijištěné vadě, kterou zpráva vykazovala,

€»dalši postup pro odstraněnivady.

(7) Potvrzeni o doručeni€>lektroníckéhn podáni, případně zpráva o nepřijeti

elektronického podáni,se odesílá tehdy, byl-lldokument doručen prostřeoníctvím

veřejné sítě inlernet(e·maílem).

(8) Na elí?ktronibké podateln6se dokumenty doručené v digíl€lIni podobě

regístrují bez výjimky.

Příjem a registrace dokumentl! doručenýchna tectinickyct: nósičichdat

(9) Dokument na technickém nosiči dat může být doručen osobně, držitelem
poštovní licence nebo kurýrní Službou jako příloha analogového dokumentu nebo
samostatně. Pokud je dokument na technickém nosiči dat přílohou analogového
dokumentu, musi být zaregistrován jako nedílná součást analogového dokumentu
podle čl. 2 odst. 11 písm. g). Je-ll doručen pouze technický nosič dat obsahující
dokument/dokumenty je zpracováván elektronickou podatelnou, Elektronická
podatelna uloží obsah nosiče do elektronického úložiště doručenýth datových zpráv
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a zaregistruje ho do elektronfckého sY$tému spisové služby. S digitálnim
dokumentem vzníklým převedenim obsahu technického nosiče dat se dále
manipuluje jako s dokumentem doručeným v digitální podobě. Technické nosiče dat,

. kterépodatel nepožaduje vrátit, ukládá elektronická podatelna.

Dokumenty doručenéna individuální e-mailovou adresu

(10) U dokumentu v digltálni podobě, doručených přímo do e-mailové
schránky zaměstnance nebo na skupinovou e-majovou adresu, které obsahují
elektronickÝP9dpis a časové razřtko, jsou žádosti o Informaci podle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo se jedná o stížnost v režimu
správního řádu, požádá adresát odesílatele o doručení na oficiální e-rnailovou
adresu -podatelna@ustrcr.cz. uveřejněnou na úřední desce. Doručení na
elektronickou podatelnu je nezbytně dŮležité pro správnou evidencí se všemi
náležitostmi datové zprávy' doručené prostřednictvím veřejné sítě internet.
V ostatních připé}dech adresát doručený e-rnalí zaevidujésám nebo prostřednlctvlm

sel<rEitariátu útvaru do systému elektroniCké spisové služby.

Čl, 4

Rozdělování, předávání a oběh dokumentu

Rozdělování dokumentů

(1) Rozdělováni dokumentú je činnost rozhodováni o jejich přiděleni

příslušnému ůtvaru Ústavu k dalšímu opatření. Provádí se tak, aby doručené

dokumenty byly co nejdříve předány příslušnému útvaru Ústavu, jemuž byly přiděleny

k dalšímu opatřenI. Přednostně se předají dokumenty označené Jako "Doporučené",

.Pilné" nebo .Blesk". Zaměstnanec podatelny vyrozumí bezpróstředne po
z$\evidovánf takto označeného dokumentu (např. telefonem, e-mailem) odpovědného
zaměstnance, jemuž. byl dokument přidělen 1< dalšímu opatřeni, k neprodlenému
převzetí dokumentu.

(2) Příslušnost útvaru ke zpracovaní dokumentu určuje centrálnl nebo
elektronfcká podatelna podle adresy uvedené na obálce nebo v hlavičce dokumentu,
případně podle věcí nebo obsahu dokumentu. V případě, že Identifikace adresáta
neobsahuje množstvi údajú dostatečné k přesnému určeni příslušného útvaru a
není-li centrální nebo elektronická podatelna schopna z doručeného dokumentu
poznat přlslušný útvar, předá toto podání na KancelářÚstavu. Kancelář Ústavu dále
rozhodne o přidělení.
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Oběh dokumentů

. (3) Oběhem dokumentu se označuje pohyb dokumentu uvnitř Ústavu od jejich
předáni přlslušným útvarům k dalšímu opatření až po Jejich vyřízeni,odeslanía

uložení Ve spisovně.

(4) Oběh dokumentu uvnitř útvaru, jemuž byl předán k dalšímu opatření, Cl

oběh dokumentu mezi jednotlivými útvary Ústavu je zaznamenán v tzv. historii
dokumentu nebo spisu, tedy k předání a převzetí dokumentu musí být použity
prostředky systému elektronické spisové služby. Pokud vede útvar samostatnou
evidenci v listinné podobě podle čl. 7 odst 4, musí být údaje o oběhu dokumentu

. zapsány ve sloupcích 9 až 12 ("Vyřízeno-odeSláno").

(5) PřeQávání nebo přebíránl dokumentů bez záznamu v příslušné evidenci je
nepřlpustné,

Předávání dokutpentů podléhajících evidenci v elektronickém systému
spisové služby

(6) Doručené dokumenty, opatřeně podacími razítky (u analogových),
jednoznačnými identífíkátory(u digitálních) a zaregistrované v elektronickém systému
spisové služby, cemtrální podatelna piíděh.iJe (Výhradně prostředky elektronické
spisové služby) k vyřlzenl příslušným útvarutn.

a) Analogové dokumenty se .. předávajívyřizujícfm .ůívarům úkony
prosti'edkysystémuelektronické spisové sluzby a je·1i to potřebné, také
současnéprostřednlctvlrndoručovacfch knih nebo soupisky dokumentu
oproti podpieu,

b) Digitální dokumenty se předávall pouze prostředky elektronického
systému spisové služby.

Ptedévénidokumernů, které se neotevimjí

(7) Týká se výhradně dokumentu doručených v analogové podobě.

Dokumenty podlečL2 odst 5 písm. a) a b) (pOdahladresovaná na Jméno
zaměstnance nebo ředitele Ústav,!) se neprodleně přsdajl adresátovi, a to bez
hutnosti předáni evidovat v doručovacích knihách nebo .soupiskách dokumentu.
Dokumenty podle stejného článku a odstavce písm. c) dokumenty, které nesmí
centrálni podatelna otevřít podle jiných právních předpisu, se předávají příslušnému

vyřizulřcfmu útvaru nebo zaměstnanct oproti podpisu v k tomu určených

doručovacích knihách. U těchto dokumentu jiné právní předpisy stanovují též
podrobnosti předání a doručovacích knih k předánf určených.
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Nakládání s nepříslušnými dokumenty

(8) Je-ll útvaru ÚSťavucentrální podatelnou přidělen k vyříZení dokument,
který mu nepřřsluši, postupuje útvar dále takto:

a) nepatří-Ii dokurrlel'lt dopůsobností útvaru, jemuž byl centrální nebo
elektroníckou podatelnou přídělen k vyříz:ení,ale patří Jinému útvaru
Ústavu, kterýkoli zaměstnanec předá neprodleně dokument
příslušnérnu útvaru k vyřízení,

b) byl:li útvaru předán dokument, k jehož vyřízení není ÚstaV příslušny,
předá neprodleně dokument Kanceláří Ústavu k dalšímu opatření,

c) byl-II útvaru předán dokument, LI něhož určený zpracovatel není
schopny rozhodnout, je-fl příslušny ústavu, předá jej neprodleně
Kanceláři Ústavu.

. (9) Postoupení dQkl!!11entú, k jejíchž vyřízení není ústav přislušný, provádí
.Kancelář Ústavu, Postol/penl P(o nepříslušnost podlé zákona č.500/2004 Sb.,
správní řád ve znění po;;:dějších předpisů nebo postoupení dokurnentu,k jehož
vyřízení není Ústav pi'íslUšlly, se provádí usnesením podle §12 výše uvedeného
zákona. Nepříslušné podánl se s průvodním dopisem s odůvodněním předání

postoupí věcně příslušnému subjektu apředání se oznární odesílateli.

Doručené dokumenty náfežejícl Archivu bezpečnostníchs/oiek

(fO) Speciálním případem dokumentů nepříslušných Ostavu jsou .dokumenty,
které byly adresovánYOstavu, .ale věcně příslušny k jejich vyřlzenf je Archiv
bezpečnostrrlch složek. Takovádokumenty se herElgistrují V svstémuelektrcnlcké
spisové služby a jsou předávál'lY Archívu bezpečnostních složek na soupisce
dokumentů (příloha Č. 1) opratí podpisu zaměstnance archivu pověřeného jejich
převzetím.

(11) . Soupisky přecaných dokumentu se evidují v systému elektronické
spisové služby a po dobu jednoho roku se vkláďaji do spisu. Na koncf roku se spisu
příděl! přlslušný spisovy znak a uzavře se.

(12) Postup podlé odst. 10 a 11 se nepouŽije v případě, ze dokument
n~ležlSlJící Archivu bezpečnostnich složek byl doručen v režimu správního řádu.

Čl. 5

Vypravení dokumentů

(1) K vypraveni dokumentu mimo Ústav slotl:?i centrální a elektronická
podatelna, jejichž součástí jsou i vypra.vna a elektronická výpravna. Při vypravováni
listinných i elektronických dokumentu se postupuje obdobně. Zpusob odeslání určuje

zpracovate: podle postupů uvedených v čl. 10 odst. 11, 12 a 13.
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Vypravení elektronických dokumentu

(2) Vypravení digitálních zásilek provádějí v pracovních dnech zaměstnanci

elektronické podatelny zpravidla třikrát denně. Dále pak vypravování probíhá
automaticky od 18 hod. přibližně každé dvě hodiny. O víkendu probíhá vypravování
pouze automaticky. V případě, nutnosti neprodleného Vypravení digitálni zásilky je
třeba se telefonicky domlt.lVit se zaměstnancem elektronické podatelny.

(3) Elektronické zásilky připravuji k Odeslání zaměstnanci sekretariátu útvaru
podle pokynů zpracovatele. Zpracovatel zapíše požadavky na odeslání do systému
elektronické' služby a předádókument sekretariátu útVfjru. Zásilka nesmí svojí
celkovou velikosti přesáhnout 10MB (počitáno včetně příloh) a muse]l mít v
elektronickém systému spisové služby správně vybraného adresáta, jehož
ídentífikaceobsahuje e-mailovou adresu nebo Identifikátor datové schránky, podle
zvoleného způsobuodeslání.

(5) Nastane-n při výpravě dokumentu problém, zanlestnanec' elektronické
podatelny neprodleně upozorní odesflatele, že se zásilku nepodařilo odeslat, aj~1i to
možné, pomůže s řešením nastalé chyby.

Vypravení ana/ogový6hdoktfmentu

(6) Vypravení analogových dokqméntU zajišťuje centrální podatelna.

(1)Kompletaci zásilky provádí zaměstnanecsekretariátu Útvaru Zpracovatele
podle pokynů zpracovatele. Připravenou zásilku pak zaměstnanec sekretariátu předá

centrálnlpodatelně kVYfJravenL

(8) Na zásilkách vypravovaných poštou nesmí být peužřta červená razítka a
červená pera, propísovael tužky nebocentropeny. Povolenyjsou pouze modré nebo
černélnkousty.

(9) Jestliže zásilkapředaná kodesiáhi nebude mít potřebné naležttostí, vrátí ji
centrální podatelna útl/aru, jenž zásilku předal, k doplněnL

ČL6

Podací deník a číslo [ednac!

Podaci deník v sysremu elektronické spisové služby

(1) V podatelně se eVidují dokumenty v podaCim deníku. Podací denik je
základn! evidenční pomůcka, kleTá posl~ytuJe nezbytné údaje o evidovaném
dokumentu.

(2) Podací dsnlk je Ústavem veden v elektronlcké podobě,ato podle
ustaaoven! § 63 odst 3 zákona č. 499/2004 Sb.,oarch!vnictvf a spisové službě a
změně některých zákonů, ve znšnl pozdějších předpisů a jeho podoba a autentizace
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obsahu je zajištěna prostředky systému pro ved(mí spisové služby v elektronické
podobě.

(3) Dokumenty se zaplsu]! do podacího dentku v systému elektronické spisové
služby vzestupně V ělselnérna časovém pořadí, v němž byly Ústavu doručeny nebo
vznikly z jeho činnosti. Číselnářada vetektrcnickémsystému spts.ové služby začíná

na začátku každého roku pořadovým číslem 1, je složena z celých čísel nepřetržitě

po sobě jdoucich a končí dnem 31. prosinc-e téhož roku.

(4) Chybné zápisy v POd(lC1r!1 deníku vedeném v elektronické podobě se
opraví pros.tředky systému elektronické spisové služby. Údaj o opravě se zaznamená
automaticky v historii dokumentu.

Podací drmík semostetné eviaence dokumentů

o 000 (5)Potlaoideníkvlistinné podobě se vede jen tehdy, nejsou-ll splněny

. technické podmínky pro jeho védel1í v elektronické podobě. Požadavek na zavedeni
podacího deníku samostatné o evidence dokumentu v listinné podobě schvaluje
KanceláfÚstávu, která také vede jejích evidenci.

(6) Na titulním listu podacího deníku v listinné podobě se uvede název a
značka útvaru Ostavu, případně soupis útvarů, pro něž je veden.

(7) Pokud se název nebo značka útVaru Ústavu v průběhu vedeni podacího
deníku samostatné evidence dokumentů v listinné podobě zmf:íni, podací deník se
uzavře podle 131.6 odst 12 • 14. Tím se ukončl evidence dokumentů a jejich
označovaní čísly [ednaclmla značkou útvaru v pOVOdním tvarU,

(8) Podací deník vedený vlislinné podobě je kniha vytvořená z předeni

svázaných a cčlslovaných tískoplsů. Musí býtzabezpečénprotí neoprávněnérnu

přístupu, výměně listU, :pozměněnI údajOaztratěa autorizován podpisem
př[slušného vedoucího zaměstnelnce. Na předsádce jednacího protokolu veden,ého
v lístirmépodobě (tj, na vnitřní straně jehO desek) se vyznačuje

a) celkový počet lístů a datum začátku jeho užíváni záznamem: "Podací
deník obsahuje ... listůa byldán do Užívání dne ...", Záznam ověří

vlastn()ľucnTm podpisem aotískern kulatého razítka bez státního znaku
vedoucí zaměstnanec útvaru Ostavu, u něhož je jednací protokol
veden,

b) jméno a příjmení zaměstnance pověřeného vedením podacího deníku
a zaměstnance, který ho zastupuje včetně jejich vlastnoručnlch

podpisu. Pokud dojde ke změně. vyznačí se nové údaje a datum. kdy
ke změně došlo.

V podacím deníku musJ být možnost vedeni všech nezbytných informací o
dokumentu. Vzor vnitřního uspořádání podacího deníku je součástí Spisového řádu

jako přiloha Č, 2.

(9) Zápisy v podaclm deníku vedeném v listinné podobě se provádějí čitelně,

dokumentním inkoustem, který zajišťuje trvanlivost písma.
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(10) Č.íselnářadá v podacím deníku vedeném v listinné podobě zamna
pořadovým číslem 1 dnem 1. ledna a konči dnem 31. prosince nebo dnem, kdy byla
ukončena činnost útvaru Ústavu, ktetY vede podací deník v listinně podobě.

V číselné řadě není možné ponechávat prázdné řádl<y.

(11) Chybné zápísy v padacím deniku vedeném v listinné pMobě se
nepřepísují. ChybnÝ údaj se přeškrtne tak, aby zůstalčitelný,a nahradí se zápisem
správným a opatří se dat!3m a vlastnoručnlm podpisem zaměstnance, který opravu
provedl, Pokud je nuttlé opravit celý zápis jednoho dokumentu, přeškrtne se
příslušný řádek na Obou stranách Podacího deniku a opatři datem a vlastnůruČl'tím

podpisem zaměstnance, který opravu provedl, a důvodem opravy ("Zapsáno
omylem", .Číslo jednací nebylo použito' apod.) ve sloupci 11 podacího deníku.

UzevťentpocJaciho deniku

(12) PodaCi deníl<se UZavře na koncí l<aleMářrlÍho roku, z organizačních

duvodu nebo při změně značkyútvaru,

(13) Uzavření podacího deníku na konci kalendářnlho roku nebo V jeno
průběhuz organizačních dl/Vodu se provede tak, že se

a) podací deník vedený v elE3ktroní'cl<épbdciliě Uzavře prostl'edkysystému
elektronické spisově služby,

b) V pcdaeím deníku vedeném v listinné podobě se posledni zápis
podtrhne a ;;;:bývajicí prázdné řádky pod posledním zápísem se
proskrtnou, čímž Je UkOnČE/řlO ZólplsoVání dalších dokumentů. Pod
podtržením se uvede ,.Vroce ... bylo použito celkem ... číseljednaclch

...", podpis vedoucího zaměstnance útvaru Ústavu, pro klerY byl
jednací protokol veden, a soupis nevyřízených čísel jednacích,

(14) Uzavření podacího deniku vedeného v llstínné podobě v průběhu

I<alendářnlho roku při změně značky útvaru se provede tak, že se poslední zápls
podtrhne a zbývajíci prázdné i'ádky pod posledním zápiSem se proškrtnou, čímž je
Ukončeno zapisování dalšlchdokumentŮ. Pod podtržením se L1Vedťl ,'\/ roce ." bylo
použilo celkem ... čísel jednacích ... ", podpis vedoucího zaměstnance útvaru Ústavu,
pro I<t'"tY byl jednací protokol veden, a soupis vnevyřlzenýcl: čísel jednacích.
V évidenci dokumentů se pokračuje na následujícím volném dvojlistu jednacího
protokolu od pořadového čísla 1.

Spisová znai;ka a číslo jécJn8ci dokumentu

(15) Dokument zaevidovaný v elektronickém systému spisové služby nebo v
samostatných evidencích dokumentů se označuje číslem jednacím. Číslo jednací
dokumentu obsahuje vždy zkratku označení útvaru Ústavu, pořadově číslo zápisu
dokumentu v evldencí dokumentu, pořadové číslo dokumentu ve sběrném archu.
lomené zkratkou označení útvaru Ústavu, pomlčkou a čtyřčíslím kalendářního roku, v
němž byl dokument zaevidován - .USTR-101·1fOZTR·2013". Každý dokument a
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spis vytvořený podle čl. 8 má vlasttli, jedinečné číslo jednací, které je odvozeno od
čísla jednaciho spisu a má s ním stejný základ.

(.16) Dokumenty evidované v samostatných evidencích dokumentů jsou
označovány čísly jednacími, jejíchž tvar je většinou shodný s číslem jednacím
přidělovaným dokumentům evidovaným v elektronickém systému spisové služby; pro
rozllšení se vždy doplňuje zkratkou označeni agendy, pro kterou je vedena (např.

PERS).

Čl, 7

Evidenoe dokumentů

Evidencedokumentu v elektronickém systém/J spisovf} služby

(.1) Základní evidenční'· poml1ckoLI spislwé služby je elektronický systém
spisové služby, který musí býtv souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., vyhláškou č,

259/2012 Sb. a požadavky stanovenými II národním standardem pro elektronické
systémy spisové služby (dále jen "národní standard"). Dokumenty uvedené v čl. 2
od.st. 5 písm.c) na něž se vztahují jiné právni předpisy, se eviduji v samostatných
evldeneích,

(2) Veškeré doručené dokumenty s výjimkou dokumentů evidovaných
v samostatných evidencich dokumentu a dokumentů v digitálni podobě obsahullcich
škodlivý kód jsou v den, kdy byly doručeny.zpracovateíi Mprodleně zaregistrovány a
zaevidovány v informačnim systému spisové služby, Dokumenty se evidují ve
spisech.

(31 O každém dokumentu se velektronlckém systému spisové služby vedou
tyto údaje:

al jednoznačný identifikátor dokumentu (F'ID - genjilrujese automaticky
nebo se načte Z čárového kódu, který je nalepen na analogový
dokument),

b) informac1o mm, zda jde o dokument v digitálni nebo analogové
podobě,

c) datum doručeni dokumentu nebo, jedná·1i seudokument vzniklý z
vlastní činnosti Ústavu, datum jeho vytvořen! (tímto datem se rozumí
datum jeho zaregistrovánfřzaevíríovánl v evidenci dokumentu); II
dokumentu v díqltálnl podobě se jako datum doručeni vyznačl datum,
kdy je dokument dostupný elektronlcképodatelM nebo kdy je dodán do
datové schránky Ústavu,

d) adresa odesilatele, u doručených dokumentu,

e) čislo jednací odesílatele nebo evidenčni člslo ze samostatné evidence
dokumentů, je·lijím dokument označen,

f) počet listů dokumentu v analogové podobě, počet listu nebo počet

svazku jeho přlloh v listinné podobě, u přlloh v nellsttnně podobě jejich
počet a druh,
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g) stručný a výstižný obsah dokumentu (předmět, věc),

h) způsob vyřízení, adresa adresáta, datum odeslání, počet listů

dokumentu v analogové podobě, pqčet listU nebo počet svazků Jeho
příloh v listinné podobě, u příloh v nelistlnné podobě jejích počet a druh,
u dokumentu vdigltální podobě počet příloh,

í) údaj o uložení dokumentuao jeho zařazení do skartačního řízení

(spisový znak, skartační znak a skartační lhůta dokumentu),
j) záznam o provedení výběru archiválií.

Evidencedokurnentů v samostatných evldeneieh

(4) V samostatných evidencfch se odděleně evldujl dokumenty, na jejichž
příjem a manipulaci s nimi se vztahují jiné právní předpisy, Jsou to zejména:

a) dokumentýsouvlsející s krizovým řlzenlrn",

b) účetnidoklady',

c) státoobčanské SpiSy3,

d) dokumenty s utajovaným] informacemi, dol<umenty související s
kryptograficl<ou ochranou a spisy a dokumenty týkájícf $e ověřování

přištUpukutajbvahým lnformaclm",

aj dokumenty EU,
f) dokumenty NATO.,
g) personální spisy.

(S) Vede-li Ústav d.aJŠI samostatné evidence dokumentů (seznamevidencí Je
uveden v přiloze č. 6), zajist], Že budou mít náležitosti stanovené v § 10 oost.2
sodkazem na § fl odst 4 písm. bl, cl, f) a i) vyhlaškyč.2591201.2 Sb., o
podrobnostech výkonu Spisové služby:

a) pořadové číslo dokumentu, pod nímž je evidován vsamOštatné
evidenci dokumentU,

bl datum doručénl .dokumentu .nebo, Jedna-Ii se odokwment vzniklý z
vlastni činnosti Ústavu, datum jeho vytvoření. (tímto datem Se rozuml
datum jeho zaevídovánív samostatné evídencidokumentll); .. ti
dokumentu v dígltální podobě se jako datum doručení vyznačí datum,
kdy je dokument dostupný elektronické podatelně nebo kdy je dodán do
datové schránky Ústavu,

c)adresa odesllatele, je-Ii dokument vzniklý z vlastni činnosti Ústavu
uvede se slovo "Vlastní",

d) stručny a výstižný obsah dokumentu (předmět, věc),

€ll spisový znak.

1 § 27 zákona Č. 240/2000 'Sb., o krizovémřízení a o změně někte,ych zákonu (krizovYzákon).
2 § 11 zákona č.56311991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpísů.

"s 23 odsl. 1 zákona Č. 40/1.993Sb., o nabYvaní a pozbývání státnlho občanstvíGoské republikY, ve
znění pozdějšlch předpisu.

4ZaKon e. 412/2()05Sb
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Čl. 8

Tvorba spisu

(1) Všechny dokumen~y tykající se téže věci se spojlljí ve spis. Spis je
vytvářen pomocí sběrného archu.

Tvorba spisu sběrnýmerchem

(2) Všechny doš.lé dokumenty se opatří v den doručení nebo vzniku podacim
razítkem a poté zaregistrují v systému elektrcrliéké spisové služby nebo vyžaduje-l'
to jiný právní předpís, zaeviduji v samostatné evidenci dokumentů. Tvořl-li se spis
sběrným archem, nedostávajf samostatné dokumentyčrsía jednací podle pořadí.

v jakém byly doručeny.Císla jednací dOKumentu jsou odvozována od čísel jednacích
spiSu. Císla jednací splsů tvoří nepřetržltou řadu celých kladných čísel. Dokument

. dostává číslo Jednací až ve chvíli, kdy je vložen do spisu.

Zaměstnanec, kterému byl přidělen k vyřízení dokument, nejprve zjistí, jestli k daně
věci Jíž neexistuje spis. Pokud je možně dokument připojí! kjižexlstujíclrnu spisu,
učiní tak. Dokument, který nenl možné připojít ke stávajícímu sptsu, sestává
lnícřačnlrn dokumentem, na jehož základě bude vytvořen spis nový. O novém spisu
se zaznamehlljí II systému elektroníčké spisové služby nebo samostatné evidenci
dokumentu evidenční údaje (evidenční údaje se vedou podle čl. 7 odst. 3) a je mu
přiděleno číslo jednací např. U8TR-1234fUtvar-2013. Náslsdně se iniciační dokument
zaevidule jako první dokument sběrného archu a přidělí se mučíslo jednací, které
má stéjný základ [akočlslo [ednaé] spisu, do kterého je iniciační dokument vložen
např. USTR.-1234-1fútvarc2013.

(3) Spis tvoří zejména podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení
rozhodnutí a d.alší dokumenty, které se vztahují k dané věci.

(4) Dokumenty ve spisu jsou uspořád$ny chronologicky vzestupně, lj. od
nejstaršího dokumentu (inicíacnIho v dolní ČÉlstíaž po nejmladšfdokument vhomí
častl).

Čl. 9

Oprava a vyřizování

(1) Vyřízením dokumentu Se rozumí vyřízení věci elektronickou nebo listinnou
formoU nebo ústně. Vyřizení dokumentu je realizováno odesláním, vyřiZen:ím věci

ústně (telefonicky, osobní jednáni), vzetím věci na vědomí nebo postoupením věci

[inérnu útvaru Ústavu nebo subjektu, který je k vyřizeni příslušný.

(2) Dokumenty se vyřizují průběžně bez zbytečných průtahů. Pokud jsou

označeny jako "Blesk", vyřizují se ihned po převzetí od podatelny. V dalším pořad] se
vyřizuji dokumenty označené jako .PlIně" nebo dokumenty se stanoveným termínem
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vyřízeni. Ostatní dokumenty se vYřízují průběžně v co nejkratší lhůtě, nejpozději však
do jednoho rněsíce, nestanoví-ll vedoucí zaměstnanec útvaru čl jiný právní předpis
jinak.

(3) Za dodržení termínu odpovídá zaměstnanec, jemuž byl dokument přidělen
k VYřízeni. Vedouc! zaměstnanecútvaru nebo jim pověřenýzaměstnanecje povinen
kontrolovat stav průběhu vyřizování dokumentů, zejména dokumentů se stanovenými
lhůtami k vyřízeni.

(4) Zjistí-Ii zaměstnanec útvaru, jemuž byl dokument přidělen k vyřízení, že
přidělený dekumeht nepodléhá eVidenci dle čl, 2 odst 9 písm. a, je oprávněn

dokument stornovat.

Uprava dokumentlt

(5r DokumehtY se vyhotOvuji na základě vzorů s dalšími formálními
náležitostmi.

a) Má-II dokument Více stran, musí být jeho strany průběžněočlslovány,

přičemž první stránka zůstane bezoznačení čísla strany. ČíSlO strany
se vyznačujearabskoučJSlk;;1 v jejím pravém dolnlm rohu. Přflohg ;le
označllje číslem. jednacím dokumentu, ke kterému je připojerta,
pórad0vYm člslem. přílohy (má-Ii dokument vice příloh), počtem listů,
počtem stran, připadne. I číslem Výtisku ({)značenl čislém výtiSku
vycházl ze správnlho řádu). Tyto údaje se uvedou v pravé hornl části

prvni stranky přilohy. .

b) Je-II topotřebné, uvede se pod název místa a datum také číslo VýtiskU,
Je to Qepovinný údaj, na dokumentu se vyznacl ha záktadě rozhodnuti
zaměstnance, jemuž byl dokument přidělen k vyřítěl11.

c) Jestliže dokument obsahuje Skutečnosti, které se neZveřejňuji, nebo se
na něvzlahuje povinnost rnlčenllvostl; uvede se vpravo nahoře na první
stránce dokumentu pod údgjem o poctu stran a přiloh dokumentu také
označeni "Pro vnitřnl potřebu" nébó .Prodomo",

d) U všech dopisu se adresát uvádí v pravé hornl části nad textém
dokumentu. Dokuťnentdáleobsahujemlsto, datum,cfslojednaďl, počet
listů, jméno a přijmení Zaměstnance, jemuž byl dokument prldělen

k vyřízení, označení věci, osloveni, pozdrav, podpis zaměstnance, který
dopis odesílá a· podpisovou, doložku. U zdvořilostnlch dOpisu Se
označení věci, jméfj{) a příjmení zaměstnance, jsmuž byl dokument
přidělenkvyřízeni, a podpisová doložka neuvádí..

Postup vyřizovánídokumentů

{aj Zaměstnanec sekretariátu předá převzaté dokumenty vedoucímu útvaru
Ústavu nebo jinému pověřenému zaměstnanci útvaru Ústavu k rozhodnuti o jejich
přidělení k vyřízeni. Vedoucí útvaru Ústavu urči zpracovatele dokumentu a dokument
mu předá k vyřízenL Jméno a příjmení zpracovatele se poznamená v elektronickém
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systému spisové služby nebo v samostatné evidenci dokumentů, Zavyplňováťlí

příslušných údajů v rámci útvaru zodpovídá zaměstnanec sekretarlátu, tzn,
prostřecníctvím elektronickéhosystému spisové služby, přebírá dokumenty v digítálni
podobě. a půtvrzujejejich převzetí, odcentrální podatelny Ústavu přejímá dokumenty
v analogové podobě, vyžaduje-Ii to jejich forma, jejich příjem potvrdí v doručovací

knlze, případně v elektronickém systému spisové služby.

(7) Před zahájením zpracování návrhu vyřízení zaměstnanec, jemuž byl
dokument přidělen k vyřízení, Zjisti, Zdali neni II téže věCi již.spís veden nebo zda
nebyl v téže věci vyřizOVM jíný souvisejícf dokument. Pokud tomu tak rterií, vytvoří

nový spis.

(8) Před zahájenřm zpracování návrh!.l vyřízeni dále zpracovatel rozhodne o
... form.ěwi'ízení,ato podle způsobu jakým bude vyřízujíCÍ dokument odesílán. Návrh

vyřízení je zpracováván VŽdY v elektronické podobě v systému elektronlcké spisové
. služby,. podle zpúsobuodéslání se následně liší pouze forma schvalovacího
.mechanizmu. Dokument.. klerý bude odesílán v eJektrqnické podobě, se po
zpracováni návrhu vyřízení předá v elektrónlCké podObě ke schválení, konverzi do
výstupního datového formátu a podpisu vedoucímu zaměstnanci přfslušného utvaru
Ústavu, Dokument, který bude odesílán v analogové podobě., se poschválenl návrhu
vyřízeni vytiskne ve gvou vyhotovenlch a k podpisu se předá v analogové podobě.

Prvopis analogového vyřízenfJe po schváleni odeslán příslušnému adresátovi, průpis

vyřízení snavrhem vyřízeni se připojí k původnímu fan~lIogovému) dokumentG a
uložfse. Pokud se stejné vyřízen! rozesílá vanaloqové pedobě na víceadras,
vyhotovl se potřebný počet prvopisua založí se rozdělovník. Vodasítaném
dokUrňentusemísto adresáta uvede "Podle rozG'ělóvhíkU", V rozdělovníku se vyznačl

adrt?sátl, jimž jsou přlslušne exempláře vyřlzeni expedovány, a rozdělovník se přiloží

k dokumentu, O formě vyřfzení dokumerttufOzhodlljě zpraCQ'latel vždy před

zpracováním návrhuvyřízent.

(9) Schvaluje-Ii návrh vyřfzertí vedoucí zaměstnanec útvaru 'Ústavu, který
dokument vyřizuje, zarněsínanec odpovědný za lIyi'lzení dokumentu zpracuje návrh
vyřizení a prostředky systému elektronické spisověsllJžby zapíše pokyny
k rnanlpulaci. Do pokynu zapíše "Před schválenlm - jméno, přijmeni a funkcisvého
vedoucího útvaf\.l, případně jiných referenti:la vedoucích útvaru, kteří se maji k
návrhu vyřízeni vyjádřit" a "schválí - uvede jméno, přijmení a funkci vedoucího
zaměsteance útvaru Ústavu., který bude POdepisovat vyříZeni. V připadě listinných
dokumentů jé postup obdobný, ale pokyny pro manlpulace se zaznamenávají na
obálku spísu.

(10) Schvaluje-Jí návrh vyřlzení více vedoucích zaměstnanců z ruznych útvarů

Ústavu nebo schvalule-l! vyřlzerrí ředItel Ústavu, použije se pro zapsání pokynů

k manipulaci rsřsrátník. Pokud jednotlíví pesuzovatelé nebo scbvalovatel majf k věCI

svoje stanoviska, vyjádří je formou samostatného dokumentu, ktery vloží do spisu
jako další dokument spísu,

27



(11) Do sGhvalovacího běhu se dává vždy celý spis s iniciaci, průběhem

vyřizováni a vyřízujícímdokumentem. Předáni ke schválení pouze vyřízujícího

dokumentu je nepřípustná,

(1,2) Po SChválení náVrhu vyřízení se spís vráti ipracovateli, který vždy
v systému elektronické'splsové služby uvede další pokyny k manipulaci např, tivypraV
a ulož· nebo "vyprav a~rať zpracovateli", a to u listinných í elektronických
dokumentu. K vypravení se vždy předává Gálý spis. Vyjímání dokumentu ze spisu
II rámcí jejich zpracování je nepřlpustné.

(13) Zpracovaný návrh vyřízeni se předá vedoucímu zaměstnanci ke
schválení, u dígitálních dokumentu ke konverzi de datového formátu PDF/Aa
elektronickému podpISU. schválený tl podepsaný návrh je předán zpět zpracovateli
nebo zaměstnanci sekretariátu.

VyřízenÍpostoupením

(14) .Je-ll dďkument pro' nepříslušnost postupován jinémuúřadu, odešle se
s průVodním dopísem. Současně je tento nepřislUšný dokument přílohou I<

prúvodnímudoplsu, Nepříslušný dokument a předávací průvOdní dopis tvoří jeden
spis, který je vyřízený Odesláním průvodnlh« dopísu s nepříslLlšným dokumentem
správnému adresatu. V případě analogJového dokumentu je mežné pro potřeby

útvaru vytvořit kopii postupovanéhc dokumentu.

(15) Týka-Ií se nepřislušný dokumentřizenípodlezakona é. 500/200480,.
Spráyniřác!'pak je nutné pří postoupeni dokumentu pn; nepříslušnostpostupovat
pOdle§ 12 tohOto zákona.

Vylízení vzetím na vědomí

(16) Dokument, na který není třeba reagovat, a slouží jen pro ínformaoi, lze
vyřídit vzetím na vědomí. Z dokumentu se vytvoř! spis, případně se vloží do již
exlstujícího spisu obsahujíoího dokumenty, které Jsou též POuze na vědomi v téže
věCi a pfi vyřizováni fl uzavfránísplsu se užije způsobvyřízenivzetím na vědoml. Do
spisu se nevkládá vyřízující dokument.

Vyfí:zel1Í dokumentu táznam"m /1a dokument

(17) Je-li dokument vyřizován ústně při csobnlrnkontaktu nebo telefonicky,
uvede tuto skutečnost přímo na dokumentu (analogoVý dokument) nebo prostředky

elektronického systému spisové služby (digitální dokument). Z dokumentu se
zápisem o vyřízení se vytvoří spis. případně se vloží do jlžexistujlcího spisu
obsahullcřhcdokomerrty, kterě byly též vyřízeny' některým z těclito způsOblra při

vyřizováni a uzavíráni spisu se užíje způsob vyřízeni vzetím záznamem na
dokument Do spisu se névkládá vyřízující dokument,
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Vyřizeni samostatného dokumentu

(18) Vyřízení samostatného dokumentu neni možné. Při tvorbě spisu sběrným

archem dochází k evidencí dokumentu až jeho vložením do spisu, kdy dokument
dostává číslo jednací. Tedy vyřízením samostatného dokumentu, by dokument nebyl
evidován ale pouze registrován v systému elektronické spisové služby, a tonenl
připustné.

19) Jediným přfpadem, kdy se Z doručeného dokumentu netvoři spis, je
náleží-ll doručený a registrovaný dokument v systému elektronické spisové služby do
samostatné evidence dokumentů. Dokument rěgistrovaný v systému elektronické
spisové služby náležejic[ do jiné evidence lze vyřídit převedenim do jtnéevidence,
V takovém případě, se do elektroniCkého systému spísové služby nebo
do samestaínéesídence .uvec!e datum vyřízení, způsobvyřlzení, zvláštní' spisový
znak pro převedení do jiné evidence tl označení evidence, do které byl dokument
převeděn.

Ztráta analogového dokumentu nebo spisu

(20) Dojde-ll ke ztrátě nebo zničeni dokumentu/Spisu V analogové podobě,

poznamenáútvar Ústavu tuto skutečnost ctoelektroniqkého systému spisové služby
tak, že do SpiSU zaeviduje další dokUmetltldokumenty, kterým byla ztráta, poškození
nebo zničení řešena, V případě ztrátyjedIloho či více dokumentů (z daného spisu)
se vždyseplše Jeden záznamů ztrátě, obsahlijící její zdůvodněni. Způsob vyřízení

ztraceného spisu bude dokumentem a přlděll se spisový znak s nejvyšší prioritou
skartačniho znaku v pořadí A-V-g dle problematiky vystihujícI obsah spisu. Pokud
bude dokument/spis dodatečně nalezen. poznamená se na kartě dokumentu
záznamu o ztrátě, který dokument byl nalezen,

(21) V případě ztráty většihO množství dokumentů/spisů nebo dokumentů

významného charakteru Je nezbytné o této skutečností neprodleně po j$jím zjištění

informovat ředitele Ústavu a archiv příslušny k výběru archlválil ve skartačním řízeni,

tedy Archiv bezpečnostnichSložek.

61,10

Podepisování? odesílání dokumentu

Podepisováni dokumentů

(1) Oprávněni podepisovat dokumenty podle jejich obsahu může vedoucí
zaměstnanec přenést na další podřízené. PovMeni k podpisu musí být učiněno

písemně a podepsáno.

(2) Podeplsuje-ll se za schvaluřlclho zaměstnance jeho zástupce, připojí před

svůj podpis zkratku "v z." (v zastoupeni).
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(3) Pokud schvalujícl zaměstnanec nepodepisuje všechny Výtisky dokumentu
vlastnoručně, na nepodepsarrých výtiscích se uvede vlevo pod textem na úrovní
podpisové doložky ověřovací doložka .Za správnost" Obsahující nodnostní označení,

popř. hodnost, titul, jméno, přijmení a funkci schvalujícího zaměstnance a dalšl údaje
pro ldentiflkaci útvaru Ústavu, pokud nejsou uvedeny v jeho názvu. Ověřovací

doložkU podepíše zaměstnanec pověřený vyhotovením prvopisu,

(4) U rozhodnutí ve správním řízení nebo u dokUmentů vyhotovovaných
v anaíoqově podobě, II nichž to vyžaduje zvláštní právnl předpis, otiskne se
k podpísu schvalovatele úřední razítko.

(5) Dokument velel5tronické podobě se opatřl zaručeným elektronickým
podpisem a kvalifikovaným 'časovým razítkem nebo kvalifikovaným časovým

... razítkem a elektronickou značkou. Podrobnosti stanoví Interní akt řízení. Postupy při
elektronickém podeplsováni za správnost nebo v zastoupení jsou shodné s postupy
v odstavcí 2 a 3.

.. (6) U rozhodnutí ve správním řízení nebo u' dokumenló vY!lotovovanýqh
v digitální podob'ě,u nichž to vyžaduje tvláŠtrlí právní předpIs, na miste otlsku
úředního razltka vyjácjří tuto skutečnostslovy "otisk úředního razrtl\a".

OdesfJání dokumentů

(1) Odesiláni dokumentu v elektronické podobě Zl'ljIšťuji elektronická výpravna
(podrobnosti viz. čl .. 5 odst. 2 až .5). Odesílání prvopisu dokumentll v listinné podobě

zajíšťuje centrální podatelna (vIz. čl. 5 odst. €lat 9).

(8) O Zpll sobu odesílání dokumentů rozhoduje zpracovatel podle charakteru
Odesílaného dok.Umei'\tu a podle adresáta (např. orgán veřejné moci, právnická
osoba, jiný subjekt, který je držitelem datové schránky), Před rozhodnutim o konečné

formě zpracováni důkumentuje nutné stanovit, kam a jakým způsobem má !Jýt
odeslán.

(ě) Pokud je dokument odesílán v digitální podobě, musí být před odesláním
vybaven podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem schvalovatele, [e-llto
potřebaotiskem úředního razítka nebo textem "otisk úfedního razítka", musí mlt
zapsánu adresu odesilatele či přiložen rozdělovník a elektronioké dokumenty
převedenY-do výstUpnlhoformátu. Odeslání k vypravení na centrální nebo
elektronickou podatelnu provádí zaměstnanec sekretariátu na základě pokynů

1\ manipulaci uvedených v systému elektronické spisové slUžby.

(10) Pokud jsou elektronické dokumenty odesílány na datových nosičích jako
příloha dokumentu, musejí bYt uloženy ve vhodném obalu, aby nedošlo k Jejich
mechanickému poškození. Při jejich odeslání se postupuje jako při odesílaní
dokumentu vlístinné podobě,

(11) F>ři odesítánl dokumentu zaměstnanci upřednostňují elektronické
odeslání, II to prostřednictvím systému datových schránek nebo prostřednictvím
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veřejné sítě internet, U každého adresáta musí zaměstnanec Ústavu vždy nejprve
zjistit, nemá-li adresát zpřístupněnou datovou schránku. Má-li adresát zpřístupněnu
datovou schránku, a urnožňujEHi to povaha odesílaného dokumentu, odesílá se vždy
prostřeoructvímínřonnačníhcsystému datových schránek (nedoručujě-H se jiným
ZPlJ80hem např, veřejnou vyhláškou nebo na místě), Je-li doručení do datové
schránky možné, nemůže být-nahrazeno jiným! způsoby doručení, a to aní tehdy,

když o to odesílatel požádal. Prostřednictvím informačního systému datových
schránek se zásadně nezasílají dokumenty obsahujíciutajované informace
(podléhající režlmu zákona č, 412/2005 Sb.).

(12) Odesílá"1ise dokument adresátovi, který nemá zřízenu datovou schránku,
ale má e"mailovou adresu vrčimou pro příjem dokumentů prostřednictvím veřejné

sítě ínternet, charakter odesílaného dokumentu to umo-žnuje a adresát s tím
souhlasíl, o.dešlese na tutoe-maílevou adrěsLL

(1<) Neni-li možné převzetf dokumentu v analogůVé podobě adresátem na
rnlstě (pří jednáni nebo jinémůřednim úkonu), nemá-Ii adresát dokumentl! zřízenu a
zpřístupněnu datovou schránku. nebo není-.11 možné dokument doručít

prostředníctvim veřejné sítěínternet, protože to neumožňuje povaha dokl!mentu,
adresát nesvdlí, aby mu byldokUll1ent doručene-mailem, nebo nemá-li zřízenu anl e·
mailovou adresu; dokument se doručí prostřednictvím poštovni licence.

(14) U dokumentů doručených adresátovi osobně stvrdí adresát převzetí

dokumentu podpisem, a to nejlépe na stejnopisu dokumentu.

(15) Osobám neznámého pobytu nebo sfdlaa osobám, jimž se prokazatelně

nedaři doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalšich případech, které
stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou,

(16) Dokumenty lze odesílat také faxem nebo předatosobně. Doručení faxem
má pouzeínřormačnl povahu bez právních ú~nkú doručení, musí býl provázeno
následným standardním doručením dokuméntu jinou formou.

(17) Soukromé dopísy zamšstnaneá Ústavu se prostřednictvím podatelny
Ústavu nebo elektronické výpravny Ústavu neodesilajl.

Čl. 11

Převod dokumentu

Převoddokumentu po(Jfe § 69a

(1) Převod dokumentu podle § 69a se provede tehdy, požaduje-ll útvar
Ústavu, aby převedený dokument měl obdobné právní náležitosti jako doručený

dokument. Výsledkem převodu Je digitální nebo analogová kopie doručeného

dokumentu bez právních účinků doručeného dokumentu, zaručuilcí pouhou shodu s
doručeným dokumentem, tedy věrohodnostpůvodu dokumentu, neporešltelneatjsho
obsahu a čitelnost dokumentu,
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(2) Při převodu doručeného dokumentu v analogové podobě na dokument
v digitální podobě se postupuje takto;

a) Doručený dokument v analogové podobě připravený k převodu je ve
formátu A4 (připadne A3 podle možnosti užitého skenovacího zařízeni) a formát
výstupu je černobilýdokument v digitální podobě v datovém formátu PDF verze 1.7.
a vYŠšL vystup v barevném provedení se použije pouze tehdy, má-li barevnost vliv
na obsah dokumentu a umožnl-ll to skenovací zařlzenř. Neprovádí se zejména tehdy,
pokud dokument v analogové podobě obsahuje znaky, které neíze převodem přenést

bez jejich zkreslení nebo potlačení.

b) Postup převodu:

- ověří se8utorlzěčni náležitostl (zejména podpis, úřední razitKo),

- provede se převod dokumentu,

- ověří se úplná shoda vstupu a výstupu,

- k výstupu se pj'ippjíuznávanyelektronický podpis,

• připojí se kvalifiko\iahéčasové razítko.

(3) Při převodu doručeného dokumentu v digitálni podobě na doKument
v analogové podobě se postupuje takto:

.a) Doručený dokument v digitální podobě nesmí obsahovat škodlivy kód,
musi být v datovém formátu PDP nebo PDF/A, výstupem bude
černobílý listinný dokument ve řormátu M.

b) OVěří se .pl<i\thost zaručeného elektronického podpISl! nebo platnost
eléktronlcké značky tl platnost kvalifikovaném certítíkátu vydaného
akreditovaným poekytovateleru cerřlřikačmeh služeb, na němž jsou
založeny, jEl"1i jimi doručenýdokumentopatřen.

c) Ověřl se platnost kvaliřlkovaného časového razítka, je·1i [lm doručený

dókllmeh! opatřen.
d) Po provedení převodu se připojí ověřovací doložka, která obsahuje

údaje o výsledku ověření, prohlášení shody obsahu dokumentů, datum
převodu dokumentu a jméno a přijmení zaměstnance, který převod

provedl doplněný o identifikaci původceřtedy např. Jan Novák, referent,
Ústav pro studium totalltnfch režimu).

Převod dokumentu doručeného v digitálni podobě do podoby analogqvé se
provádí pouze v mimořádných sltuaclch, kdy je napřiklad Ústavu doručen dokument
v dlgitálriípodobě, který podle jiných právních předpisu podléhá evídencí v listinné
podobě.

(4) Údaje tÝkajlcl se převedení dokumentu v digitální podobě do dokumentu v
analogové podobě jsou

a) název nebo obchodní fírma veřejnoprávního původce, který převedeni

provedl,

b) prohlášení, že obsah převáděného dokumentu odpovídá obsahu
dokumentu, který převedením vznikl,
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c) informace o existencí zajíšřovaciho prvku,

d) datum vyhotovení ověřovací doložky,

s) jméno, popřípadě, jména, a příjmení fYZické osoby, která převedení

provedla.

ČL12

UZaVření spisu

Uzavřeni.spisu

(1) Uzavřením spisu se rozumí doplnění posledních údajů souvisejicích se
způsobem vyřízení spisu a kompletace a kontrola všech náležitostí spisu před

ulozenim do spisovny,

(2) Při uzavírání spis\J zpracovatel případně zaměstnance sekretariátu zapíše
velektrónickém sys!é'mu 'spisové služby nebo jiné evidenci spisowznak ze
spisového a skartačnřho plánu; kMITY je přílohou Č, 3 tohoto nařfzení, skartaČní znak .

a skartačni lhůtu, počet listů, je·1i spis listinný případně hybridní a způsob vyřizenf.

(3) Způsoby vyřizení jSOLI;

a) dokumentem (prvopisem) • jestliže se dokument vyrizuJe zpracováním
návrhu OdPovědi a Odesláním, tak V elektronickém systému spisové
siužby nebo v samostatné evidenCí d9kumentů se na celý vspls
zaznamená způsob vyřízení "dokumentem".

b) vzetím na vědomí ~ jeslliže je spis vyřízen vzetím na vědomlučiní o
tom zpracovatel záznam v elektroníCkětn systému spisové služby nsso
v samostatrrěevldsncl dokumentů. .

c) převedením do jiné evídence. ~ jestliže jí;!' $pis vyřízen "Př,wedením do
jine evidenC<;l" vyznačí se v elektronickem systému spisové služby nebo
jiné evidenci podaci denlk, do kterého sedokument převádí,a č. J., pod
kterým bude dále evidován. Způsob vyřlzení"Převedením do Jíné
evidence" nelze p9užít pro dlgitálnl dokumenty, které jsou nerozlučně

spJ;:lty s elektronlckým systém spisové služby, ve kterém byly
zaregistrovány,

d) postoupením - podle cl. 4 odst. 8 a 9..

(4) SpisoVý znak, skartační znak a skartační lhůta je vždy stejná pro ůélýspis,

a to í v připadě.že jednotlivé dokumenty nemaji stejné spisové znaky, skartační

znaky a skartační lhůty. Náleží,1i pOdle splsového a skartačního plánu Všem
dokumentům ve spisu stejný spisový znak, skartační znak askarlačni lhůta, je
výsledný spisový Znak, skartační znak a skartační lhůta dokumentu stejná. MaJHi ale
jednotlivé dokumenty ve spisu různé spisové znaky, skartační znaky a skartaěnl

Ihuty, výsledný spisový znak, skartační znak a skartační ihůta je kombinací
nejsllnějšfho užitéhoskartačního znaku a nejdelší užité skartační lhůty. Spis se všemi
dokumenty Je pak vyřazován ve skartačnlrn řlzen! jako celek.
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(5) Před uzavřenímspisu a jeho předánimdo spisovny zkontroluje zpracovatel
připadne zaměstnaneccentráh)í podatelny. že v systému eleldrenické spisové služby
nebo jiné evidencí jsou o spisu a všech dokumentech obsažených v něm zapsány
všechny evldenčnl údaje. Jsou-Tj všechny dokumenty vložené v digitálním spisu ve
výstupních formátech a má-lispls i všechny vložené dokumenty přideleny spisový
znak, U analogovYch dokumentů zpracovatel zkontroluje počt'! Ukládanychlistú
dokumentu a počty a druh příloh.

(6) Z uzavřeného spisu pak již nesměji být vyjimány jednotlivé dokumentY. A
zároveň již nelze do uzavřeného spisu ani vkládat další dokumenty. Před případným

vkládánim nebo vyjlmánim dokumentu je nutné nejprve zrušit vyřízení a uzavření

spisu.

. (7) Všechny spisy se t1eprodleně po vyřízenI a uzavření předávají dospísovny
k uložení.

ČÁST UL

SKARTAČNLŘÁD

ČL13

Spisovny a skartacní řízení

Ukládání dokumentu á spisú vcentrétn;spisovně

(t) Vyřízené dokumenty a uzavřené spisy v digitální podobě,analogové a
"míšené podobě se ukládají po dobu plynutí skartačníohlhůt v centrální spisovně

Ústavu (dale jen "spisoVna"). Zpracovatelé si ponechával! pouze nevyřtzené

dokumenty. Za správu spisovny, která je součás~I pracoviště centralnI podatelny. za
správné uložen! dokumentu, jejích označenI, zabezpečení proti poškozenla ztrátám
odpovldá zaměstnanecpověřenývedením spisovny.

(2) Dokumenty a spisý ve spIsovně se ukládajlpodlé spisovych znaků ze
spisového plánu pli3tného v době vyřizeni dokumentu nebo uzavření spisu. Spisový
pian je součástí tohoto nařízeni.

(3) Před předáním dokumentů a spisů v analoqové podobě jsou zaměstnanci

Odpovědní za jejich VYříZfHlí povmní připravit je k předánl spisovně, Provedou
kontrolu úplnosti dokumentU (zejména jejich příloh) a spisů. KaŽdý analogový a
hybridni spis je opatřenspisovou obálkou, spisy obsahujici ti'i a více dokumentů musí
obsahovat sběrny arch tj. soupis všech svých součásti, včetně přiloha čísel

jednacích. Za úplnost dokumentu a spisu odpovídázpracovatel.

(4) Dokumenty a spisy se před uložením vždy zkontrolují, jsou-ll úplné.
Povinnost kontroly úelnostispisu má již pří jeho uzavíraní zpracovatel, pro účely

uloženi ve spisovně ale provádí kontrolu úplností rovněž ještě zaměstnanecÚstavu,
pověřený vedením centrální spisovny.
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PfedávánídokU/1lentú a spísúevidovaných v elektronickém systému
spisové služby

(5) Dokumenty a spisy evidované v elektronickém systémuspísové služby se
předávall k uložení spisovně prostřednictvím elektronického systému spisové služby.

(6) Dokumenty V digitální podobě musl bYt nejpozději před jejich vyřízením,

resp. uzavřením ve výstupních datových formátech požadovaných podle§ 23
vyhláškyó.2S9/2012 Sb.:

a) výstupním dat9vÝm formátem statíckych textových dokumentů a
statíckých kombinl;lVaných textových a obrazových dokumentů je
datový fOrmát POF/A,

. .

b) výstupním datovým formátem statickych obrazových dokumentů jé
datovýformátPNG, TIFrrlFPa JPEG/JFiF,

e) vÝstupním dato\(ým formátem dynamických obrazových dokumentů je
MPEG-2, MPEG-1 a GIF.

d) výstupním datdvým formátem zvukoVých dokumentů je MP2, MP3 a
POM,

e) výstupním datovým formátem pro databáze jé XML, kde součástí

předávaného dokumentu v datovém formátu XML jl;) popís jeho
struktury pomoci schématu XML nebo Document Type Deflnítlon
(DTD).

Čl. 14

Nahlfženía pujčování

Niihlížení do dokumentu azapujčovimídokumentů

(1) Dokumenty a spisy uložené v elektronické spisovně se předkládají

k nahlížení v místě jejich Uložení (u analogoVych a hybridních spisu). Pokud se
zasíla]! k nahlížen í prostředky systému elektronické spisové služby (u digitálních
spisu), Jsou opatřeny funkél ".Jen ke čtení" zaručujíc i jejich neměnnost a zabralíujJcí
poNzení jejich kopií.

(2) Kopía dokumentu a spisu v elektronícké podobě se zasllají prostředky

intorrnačnleh a komuníkačních technologff pouze oprávněným osobám podle

odstavce 3 písm. a) a bl.

(3) Dokumenty uložené v centrální spisovně lze předkládat k nahlíženi.
Nahližet do nich mohou

aj zaměstnanciútvaru Ústavu, z jehož čínnostl dokumenty vznikly,

b) zaměstnanci jiného útvaru Ústavu jen se souhlasem toho útvaru,
z jehož činnostidokumenty vznikly,
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c) další oprávněné fyzické a právnické osoby.5)

(4) Evidence ,zápůjček se vede v knize zápůjček. V ni se uvádí vždy

a) číslo zápůjčky,

b) datum zápújčky,

c) jméno a příjmenífytické osoby či název nebo obchodní firma právnické
osoby, jížje dokument nebo spis zapůjčován,

d) spisový znak a číslo [ednací zapůlčovaného dokumentu nebo spisová
značka spisu,

al doba, po kterou je dokument nebo spiszapůjčován,

f) datum vrácení zapůjčenéhodokumentu nebo spisu .

. Nablíženía pujóf>váni analogových dokumentU vCMttálnl spisovně

(S} Pro nahlížení a Plljčování analogových Qokumentu tl splsůuložených

vcentrálnl spisovně platí obecnáustanovenl o nahliženf do spisQ př€dsprávním

orgánem (nahlížení 00 spisu Vedených o úkonech ve správním řízení je upraVena V§
38 zákona Č. 50012004 .Sb.); to neplatí, jestliže dokumenty před uložením ve
spísovné byly Véřejně. přístupné. Zaměstnancimohou nahlížet pouze do dokumentů

a spísů svéhoutvaťú, nahlížení dodokumentů jinéhoútvaru je vázáno na souhlas
vedoucího příslušného utvarLt

C6} Analogové dokumenty a SpiSYSé předkládají k nahlížení v místě jejich
uloženi, tady v Centrální spisovně.

(7) zádost o předložení dokurnentu nebo spisu, který vznikl na útvaru, v němž
je žadatel zařazen, se činní zpravldl",LJstně,v místě praCOViště Centrální podatelny
nebo telefonicky. Žádost o předložení dokumentu nebo spisu vthlklého z působností

[íného útvaru se podává v písemné podobě se souhlasem vedQuciho útvaru, z jehož
činnosti dokument nebo spis vznikl. Při předložení dokumentunebospisúcentrslní
spisovna vystaví prostředníctvím elektronické spísové služby žadateli vYpůjční lístek.
Obsahůje vždy datúmpodání žádosti, jméno a příjmenf zadátele,názElv útvaru
Ústl3.VU, v němž je žadatel zařazen.ipřlpadněúdaje identífikuFcí jednoznačně jlnou
oprávněnou fytickou nebo právnickou osobu, název dokumentu nebo spisu
požadovaného k předložení, Jeho číslo jednací, případně spisovou značku a rok
vyřízení (jsou·li tyto údaje žadateli známy),

C8} Na základě žádosti ozpřistupněni analogového dokumentu uloženého V
centrální spisovně je vystaven výpůjčni lístek. Obsahule vždy název centrální
spisovny, Jméno a přijmení žadatelé,. název útvaru Ústavu, v němž je žadatel
zařazen, připadně údaje identifikující jednoznačně jinou oprávněnou fyzickou nebo
právnickou osobu, název dokumentu požadovaného k zapůíčen], jef10 číslo jednací,
datum zapůjčenía datum vraceni.

Sl lil 38 odst 5 zákona Č. 49912004 Sb.
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(9) Žadatel o Výpůjčku je povinen zabezpečit ochranu dokumentu a spisů před

poškozením, zneužitím nebo ztrátou a dodržet určený termín vrácení. Do
zapůjčených dokumentu se nesmí nic doplsovat, opravovat, vymazávat ani provádět
jiné nezákonné úpravy.

(10) Žádný dokument nebo spis uložený ve spisovně namůže být nikomu
vydán k trvalému uživání.

(11) Při ztrátě, zničeni nebo poškozeni z13pujčeněho dokumentu nebo spisu v
analogově podobě Vyhotovižadatel zápis obsahující příčíny, mim zavinění a
eventuátní následky ztráty nebo zničení.

Půjčovánfdlgftálnfcn dokumentů

(12) Půjčování dol<umEmtú v digitální podobě opráVněným žadatelům (zejména
Zklltlěstnancum . Ostavu) je umožněno prostřednictvím elektrorrlckého systému
spisové služi;ly,ktetý Zabezpečujerovněž evidence přístupu (zapůjčováni13 nahlíženi
do dokumentů). Oprávněnému žadateli se zobrazí požadovaný dokument nebo spis.
Pokud není žadatel oprávněn knahlfženl do digitálních dokumentů a spisu zdůvodů

omezeni přístupovýchpráv, požádá o zpřistupněnl žádostí, která obsahuje zejména
datum podání žádosti, jméno a příjmení žadatele, název útvaru Ostavu, v němž je
žadatel zařazen, název dokumentu požadovaného k zapůjčení, jeho čfslo jednací,
rok vyřízenía podpísschvalovatele.

ČL15

Vyř$zoVánfdokumentu

Podrobnosti skartačního tizent

(1) DokumentY a spisy jsou uloženy v eentrálni spisovně po dobu stanovenou
skartačnímllMtamí,uvedený'mí ve spisovém a skartačnim plánu.

(2) Skartiiční řízeni Je souhrn úkonů prováděných při plánovitém vyřazováni

dokumentu, které [sou po uplynutfskartačních Ihut pročílinost Vstavudále
nepotřebné nebo jejich využíváni není soustavná. Současně se posuzuje i Jejich
VýZnam.Skartačn.! řízen.! se provádí minimálně jednou roČně komplexně za celou
centrálnl vsplsovnu. Jeho předmětem jsou všechny dokumenty, jimž uplynuly
skartačni lhůty.

(3) Posouzení dokumentu předložených ke skartačnímu řízení provádí
nejméně fříěíenná skartační komísé,kterou zřlzuje vpísernnou formou vedoucí
zaměstnanec Kanceláře Ústavu nebo jím pověřený zaměstnanec, Počet členu

skartační komise se stanoví tak, aby S přlhlédnutím k množství dokumentů bylo
skartační řízení ukončeno v témž kalendářním roce. Současně vedoucí zaměstnanec
Kanceláře Ústavu nebo Jím pověřený zaměstnanec urči předsedu, který skartační
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komtsiřldl a odpovídá za jej i činnost Členem skartační komise je vždy určený

zaměstnanec, nebo zaměstnanec pověřený vsdsním spisovny, který současně může

být í předsedou.

. (4} Nad průběhem skartačního řízení dohliží zaměstnanec Archivu
bezpečnostníchsložek.

(S) Zaměstnanec pověřeny vedením spisovny uspořádá prostřednictvím

elektronického systému splsově služby dokumenty s uplynulými skartacnímf lhůtami

!1ávrženýnii do skal1ačniM řftení do přehledných jednotek (baHkCl) dll\l spisových
plánů a spisových znaku a vyhotoví přílohy ke skartačnímu návrhu, jehož vzor je
přH(jhouč. 4 tohoto nařízení. Přílohy skartačního návrhu tvoří seznamy ctokumentt1
navrženych k vyřazeni. Vseznamu jeu každé položky UVedeno pořadové číSlo, čislo

jednací, spisový znak, název dokumentů, časový rozsah, skartační zDak, skartační

lhůta a mnojMví dokumentů (tj. počet evidenčních jednotek). V seznamech
dokumentůse uvedou odděleně dokumenty se skartačním znakem ,,A" a dokumenty
se skartačnímznakem "S". Skartační komise posoudí skartační Znaky uA" a "S" a v
případě nutnosti provede jejich změnu. U dokumentu označených skartačním

znakem "V" navrhne jejich rozdělenf na dOkumenty se skartačnlm znakem "A" nebo
dokumenty se skartačním znakem "S", přrpadně, zda u nich dojde k prodlouženi
skartaČní IhÓty. VPřípadé, že posuzováni provádí spraVníarchiV Cu dokumentu a
splsů se skartační lhůtou delší než 5 let) je na požádání povinen spolupracovat útvar,
~terý' dokumenty VyřiZOVal. Útvar Ústavu .zpracuje skartační návrh ve dvou
vyhotoveních, Jeden výtiSk si ponechá útvar Ústavu, zjehož činnosti dokumenty
navržené k ,Vyřazeni ve skartačním řízení vznikly, druhýobdrži Archiv
bezpečnostníchsložek provádějícíkontrolu skartačního návrhu,

($)SkMační návrh se. po zpracováni zašlé Archivu; pokud je to nutné,
provedou se v něm opravy podle pokynú archiváře, kt"rý je provedl.

(7) Po odborné archiVrí prohlídce dO,kumentu navrhovaných k \tYřazení

vyhotoví přlslušný archiv protokol o provedeném skartačntm řízeni. V jeho přiloze

uvede seznam dokumentů vybraných zaarchlvállaa urči IMtu pro Jejich předání

archivu. Současně Vydá souhlas ke zničení dokumentů navržených ve skartačním

návrhu ke zničení (nemají trvalou dokumentárnl hodnotu},

(8). Archiv bezpečnostních slóžek zpracuje na základě cdsouhlaseněho

skartačního návrhu protokol o předáni dokumentu vybraných jako archiválie do
archivu. Skartační komise předá Archivu bezpečnostních složek dokumenty vybrané
za archiválíea ostatní dokumenty bezodkladnězničí na základě souhlasu vydaného
archivem. Zniéenfm se rozumí jejich znshodnocen! tak, aby byla znemožněna jéjich
rekonstrukce a tdentíříkace obsahu,

(9) Za náležité zničení dokumentu odpovídá vedoucí zaměstnanec Kanceláře

Ústavu, který stanoví zejména způsob manipulace s dokumenty určenýmí ke zničeni

v době od provedení odborné archívní prohlídky do jejiCh zničení tak, aby dokumenty
byly zabezpečeny proti ztrátě nebo zrreužltí.
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ČÁST IV,

Čl. 16

Organizační změny

Spisová rozluka

(1) Spisová rozluka se provádí Vždy při reorqanlzaoi útvarů Ústavu, a to v
připadě, kdy útvary zanikají bez náhrady nebo jsou reorganizovány v útvary jiné s
nesou působností, Pokud je útvar Ústavu reorganizován jen částečně (např, je
zrušena jeho část bezl1áhrady včetně agendy, kterou vykonával), spisová rozluka se
neprovádí.

(2) Má~li dOjítke zrušení nebo raorganizaciútvaru Ústavu,třídí jeho vedoucí
zaměstnanec s dostatečným časovým předstihem skartační komisi, jejímž úkolem je
zjlštěn! stavu dokumentu vznlklýdh z činnosti rušeného nebo reorqanizovaného
útvaru Ústavu a místa jejich uložení. etenem skartační komise je Vždy Zástupce
rušeného nebo reorganizovaného útvaru a zástupce útvaru přeblralíclho působnost

rušeného nebo reorganizovaného útvaru nebo jeho část (dále jen "nástupniCký
útVar").

(3) S dokumenty a spisy se dále nakládá podle jejich stavu vdobě

r€organizace:

a) vyřízené dokumenty a UZavřené spisy, kterým již uplynuly skartační

Ihllty, navrhne centrální spisovna neprodleně do skartačnihořizení,
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b) všechny vyřízené dokumenty a uzavřené spisy, kterým neuplynuly
skartační lhůty, zaměstnanci rušeného nebo reorganizovaného útvaru
neprodleně přadajfk uložení do centrální spisovny,

c) zaměstnanci rušeného nebo reorpanlzovanéno útvaru vyřfd í a uzavřou

všechny dokumenty a spisy, které již byly věcně vyřízeny. A vyřízené

dokumenty a uzavřené spisY předají na centrální spisovnu,
dl neVyř1zené dokúmenty a spisy předají nástupnickérnu útvaru nebo

útvaru, který bude k přeVzetí určen vedením Ústavu..

(4) Dokumenty a spisy se přebfrajlclmu útvaru předávají prostředky systému
elektronické spisové služpy. ExJsh.jjí-lí dokumenty a spis v listínné podobě rušený
nebo reorqanízovaný útvar zkontroluje, jsou-Ii kompletní. Kompletnost dokumentů a
spisů zkontroluje lpřepírajícíútvar.

Spisová rozluka IJ dokumentů evidovaných v podecim deniku

.(5) Dokume.nty a spisy' vedené v POd<lGÍm deníku sesapíší v podrobných
seznamech podle~ísel jednadch, na základě kterY'ch se pl'edajf přeblrajícímuutvaTu
Ústavu, Nástupnický útvar Ttstavu neprodleně zapí(íe převzatěxíokumentydo

vlastního pódaclhodehíku,Člmž nově zaevidované dokumenty obdrží nové Číslo

jednací. Skartační komise poté obdrží od nástupnlckého útvaru Ústa"u seznam s
novými jedhaclrhičísly dokumentUj pod nlmlž byly zaeVídovany vnástupnickém
útvaru Ústavu. V podaclrndenlku rušeného nebo reorganizovaDéboútvaru Ústavu
sepozuamená vasleupcl 9 datLlm, KdY byl d6kUrhentpředáh, vesloupcl 10 útVa.r
Ústavu, jemuž byl dokument předán, vesloupci 11Z;působyyřízení{"Dokumentem"}
a noVě pfidělené čfslo [ednael dokumentu a Vesloupbl i2 celkový počet listú
předaného dokumentu. Sloupce 13 až 16 v témzeřádkuseproškrtnou. Podacídentk
se neprodleně předá dospísovny.

Personální zrněny

(6) Při personálnlzměně ve funkci, k jejíž náplní patří vedení podacího deníku•
. určl vedoucí zaměstnanec útvaru ÚSt<lVU zaměstnance, který provede kontrolu,
Kontrola zjistí úplnost podacíhodenlkua pomůcek, O provedení kontroly a předání

podaclho deníkl! a pomůcek se sepfše předávac! protokol.

(1)Pi'i ostatních personálních změnách se postupuje podle odst g a 4 tohoto.
článku.

(8) V případě personálních změn je za dodrženI stanovených postupu
odpovědný vedoucí zaměstnanec.

40



Cl. 17

Vedení spisové služby v mimořádných situacích

(1) V fJříp<3dě živelné pohromy,ekologickě, prumyslové nebo jiné haváríe, v
případě Výpadku elektrické energie nebo vselhánf datového spojeni, v jejichž
důsledku je znemožněno po. omezené č<3sové obdopl uživání elektronického
systému spisové služby Ústavu obvyklým způsobem, anebo v připadě jiné
mimořádné situace se spisová služba Ústavu vede náhradním způsobem. Cílovým
stavem je zabezpečení jejiho vedení náhradním způsobem po celou dobu trvání
mimořádné situace a průběžné přijimáni a odesílání dokumentů.

(2) Spisová služba jé po dobu min10řádné situace vedena náhradním
zpusooein v analQgové p.odobé,. V průběhu mimořádné situace je jediným
evidenčním místem centrálni pOdatelna., kde se evidence dokumentů vede pomocí
podacihodenlku v analogové podobě, který jí vydá Kancelář ředitele Ústavu Ihned
po vyhlášeni mimořádné situace. Všechny dokumenty b.udou dále evidovány
Výhradně v těchto poúacích denlclch, VýjimkOU jsou typy dokumentu uvedené v čl.• 2
odst, 5 písm. c), jejichž evidenci vedly útvarY ÚstBvu V samostatných evidencích
dokumentů v analo.gové podobě již před vyhlášením mlmo.řádnésituace.

(S) Dokumenty budou v náhradní evidenci evidovány a vyřizovány.

(4) Náhradní evidence se uzavře neprodlene po ukončeni mimořádné situace..
Pokud jsou v ní dokumenty evidoványpo dobu kratš] než 48 hodin, přeeviduJíse do
elektronického systému spisové služby Ústavu. Pokud jsou II nf evidovány podobu
delší než 48 hodin, pak;

a) dokumenty/spiSY, které se vyřídi a uzavřou, zůstaríouevldovány \f
náhr.adníevklenci,

b) dokumeňty/spisy, které nelze vyřiditauzavřítv náhradní evidenci, se
přeevidu]! do elektronického systému spisové služby Ústavu. Za
přeevídování dokumentů z náhradnl evídence. do elektronického
systému spisové služby ÚStavu odpovidají jednotlivé ÚtvarY Ústavu.

(5) Pokud le dokuméntzMvidován v náhrad ni evidenci a potěevidenčně

převeden do elektronického systému spisové služby Ústavu, primární evldenčnt

záznam se ukončí poznámkou o přeevidování dokumentl!, včétněuvedení nového
čísla jednaciho dokumentu. V analoqcvé evidenci dokumentů se prázdné řádky pod
posledním zápisem na kOl1cistránky proškrtnou a doplni se záznam o datu
provedení posledního zápisu a posledním použitém pořadovém čísle: záznam se
formálně uvede ve tvaru "Ukončeno dne ... pořadoVým číslem ... ", K záznamu se
přlpojř jméno, popřípadě jména, příjmeni a podpis zaměstnance zodpovědného za
vedenř spfsové služby v mimcřádnésltuaci na útvaru Ústavu.

(6) Doručený dokument se opatři podacím razítkem. Pokud bude doručen

některým způsobem pro doručovánl dokurrtentů v digitální podobě, který zůstane i po
dobu mimořádné situace funkční (např. zabezpečená forma elektronické
komunikace), po doručeni se vytiskne a předá k vyřizenl. Jeho kopie se neopatří
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in..........."...,,, .. ,",......,...,......,....,....Fl...,... ,,.,.... ,,....

podacím razítkem, nebol' týž dokument musi být současně doručen v analogové
podobě.

(7) Dokumenty jsou 'během trvání mimořádné situace připravovány

k odesíláni, odesllaji a ukládají v analogové podobě.

ČÁSTV.

Čl, 18

Závěrečnáustanovení

(1) Spisový řád nabývá účinnosti dne 1. 1.2014.

(2) ZrLišúje se Spisovy a skartační řád schválený Radou Ústavu pro studium
totalitních režimu dne 11. června 2008 (čj. UST-323!2008) ve znění dodatku
schváleného Radou Ústavu pro studium totaíitních režimu dne 30. března 2011 (čj.

USl~78/2011).

PhDr. Emilie Benešová
Předsedkyně Rady Ústavu pro studium totalitn/ch režimu
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Spisový řád (příloha č. 1)

Přilóhač. 1
ke Splsovémuřádu

Souplska dokumentůpro předáváni dokumentu Archivu bezpečnostních

Složek

Soupiska má formát A4i'1 je složena ze dvou listů. Prvnl list je originál a po podpisu
předávajicla přeblrajicíosoby zůstává ústavu, druhým listem je kopie podepsaného
oriqinálu; která se předá společně S předávanými dokumenty zaměstnanci Archívu
bezpečnostnlch složek. Na každé soupisce se vyznačí číslo jednacl soupisky a
pořadové číslo, které každým rokem začlnáod jedné.

Čislo rekomanda lze nahradit čislem jednaclm odesilatele nebo stručnou
charakteristíkou věcí.
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Příloha Č, 2
ke spisovému řádu

Vzor podacího deníku -- levá část
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Spisový řád (příloha Č. 2)

Vzor podacího deníku ~ pravá část

Strana 2

VVfíze;ne·oďesláno Ulo2.eno I Skartační

Pfiděteho počet spisový počet I znak II rClK 'Záznam
Kdy/Kolnu dne Komu j"tK nstU znaK IistusKártačn jho o

I řízenI vvJazeni
S 9 to tl 12 13 14 I 15 JR
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ffiHS..Y'" OI234567890123455789012345678901234557BSQ123456789912348978901234S678901~J4567B9012345678gnl", 11'0' ibOaA ~dz!'l
Vedení a orqanizace (včetně korespondence) I

1 Stalutarni dokumenty 1±8,L1 i"iith podklady
1.2 vznik- a zrešenř ÚSTR
1.3 raorparnzace A r';,...1.4 organfzačnl záleŽltostfiednolfivVCh Uw-anJ V· .~.., o.,.,.~...,"»_,_"

2 Vni.thlloř-edoisva akty ffzenf
2.1 řády

I··', 5
2.2 směreice

2.3 prfkazy, rozhodnuti; pokyny a opatřenl f-octnele OSTR
._- .-",,0

2.4 přikazy, rcenodnuu. pokynya'opatřeni oatatnl ·

2.5 O$t~Ú11 p1eqpi$Yll B:t<ly řlzeni 1
3 Zprávy o člnnosti, f9Zbi;uYl hodnocent~stanQviska~ plány práce
3.1 zaobdóblroční a delšl ~.

3.2 zakratšě OQOQl)f a porlk$dy
- - -----._.~.

:1.3 dllči.z jednom_rohútvaru a j_jith p<ldl<lady
....

___'r_' ___ ·
3.4 x(mcepcévědecké člmrostf

3.& výzkuffinffzáměry.

a.o A 5
4 sedarň .

4.1 Rady t,Jstavu (pozV<ínky" pJqg(am~ POOZ-éóetli. usuee,zápis u5rres~j.pUdkfad)LpfítóhYJ A li
42 poradyredttete Osm (poz\Jánky"průgram,praz:oočn(!fsHna~ zápřs, usnesení, poď~ta:dy~pi'1lohy) ~'.y... 5
4"3 poradyosIatnl(pfůgram, prezenčnl tfs1ma, zépe. usnesení,podlÚady, ptllohy) V 10
5 Komise a pomcln1ofgáoy.
5,1 zřízené UST~ {statut,jiúimlcl !ád,jfrleriOVáili členu. pf>zvánky.prO)1ram; prezsnčnt"Hstina, zápis,usnesení, podklady, A 5

.~

5.2 dokumenty ostf1lních komisl . V 5
6 Korespondence
"cl běžná. V 5
6,2 ínternfsdě!en! 3
6;3 ukQly 3

._._--<

6.4 informacepro ředitele

6.5 stanoviska (nezařazené do f.lplsu) ..........~
6$ informace{nezařazené do spISU)
-6.7 poa....anky'{nezata-zené dOSpi-Su)
6.6 -agenda$poJená s reanaaér :zákOna č. 10$11999Sl>
-6.B.1 eěžna screspcndenee -'.F ---~--~-

6.(1.2 rozklády (odvolánll.soudnéprojednávané spisy ":,r ..... ,.. ._--_..._-

6.6.3 zpráW za.obdot;i rcčnl a delšJ A
__M",",.,.~

7 PřipQmjnk.Qva'řj~nř

7.1 gěs{?r..náVf!1y dOku,OlfÚl!U. piíPOffifnky, konečná verze
7;2: ostam.f útv3(y--návih.y dOj<umel\tu. pfipomJnky, "k-rmgčna verze 2

------

8 Pnfctivillcasty
8.1 všeobecné V 5
8.2 pra(;{iVnf tl. "51už~bni cesty do zahraničí a plljélízahfanlc'nich ~ubjektťr

.-.

8.2.1 roční plán za!lranlčnlch cest 5
-_..- ._-·

8.2;2 roční vyhOdnoceni zahranlcnfChcest 5
""-.~,~--

82.3 pracovnía slu.žeQnl testy do zahraničí - žadost;j séhválenl ....~..•....
_._-_._._._-

8.2.4 zprěvy ze zahrenlčnlch 'ce.st T- ................•

Il-3 mezinárodní styky A 5 ...........
8A me-zinárodoi organizace A 5
8.5 pracovní.asfužebňltvzQt»skě testy
8.5.1 ročol plán tuzemských cest 5

~-~-.~--._._---

8.52 rocnlvy~odlioceoituzemských cest 5
I···········

6.5.3 zprávyz tuzemských Cest 5
._._----

9 V61e]nézakázky a soiJt?ižena dodávky zboži, .pracl a služeb
9.1 uskutěčněné veřejné zaká:zkyasculěze {dokumentyanabfdky všech uchazoco) V -i- o

9.2 ZruŠ13118 varej"e zakázkya.soutěže (doku~ťtty atl<;íbWky \l88Ch tlct-taz~l)-} .S-
10 Statistika
10.1 stallslíGké tabulky, výkazy,htš,šeni,..pfehlerly; Sťtstavy

,~c·
10.1,1 rotnl a detšt 5
l:O~L2: méeičnl a élvrtfatni

~'-~-'-'--'-

1001.3 jednoráz·ová slaHslická šel1ení
, , I ·

m2 poclldadové seueory info-rmacfpro statistiku
-~_.__ ._~.-

10.3 ostatnídokurnenW
11 Právní záležitosti, legiSIé)tivni činnost
11.1 brzl
1L1.1 zákony." nařízení vlády a ",yhlášky

"
5

1'LU? stanoviskak cíařm návrhům
"----_.-

5 I,
n_L3 stanoviska k clzbumateriáfC!m nelegfsmlivnl povahy " L~
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11.2 vla","l
11,2,1 vlastni náVfhyz.ákpnú, nařtrenr vlády a vyhlášek _"'. ~----_. __._-
11:;t2 stanovIska 'aprávnl názory..qilčlhO významu S
11.2,3 stanoviska k vlasíntm malerlálňm nele,gisltlt1V1íí povahy -l -"---~--'-- ._-~-

11.3 dalšl předpis;y, Instrukce; směrnice a pokyny
11.. S9udňlspory A ;
11.4.1 majetkoprávní ,..Y_....1~L - ---------

11.42 ostalnl - V 10 .......
u.s smlouvY, dohody -'.----- _._--
1U;.] všeobecně -V 5
115.2 o Věde:cké'2 odbOrné'spolupráci PI

~
--------_." -

11.5.3 m~jetkopfávru a takOVé, které jsou ~aldactempro zápisy 00 Ve€ejfl:Yc.!l knih PI ..- - ---- --.-

11.6 damnitačnlprotOkoly A' 5
----~,--

11.7 plnémecl, ecverent A 5
,

1.2 Kontrolní. činnostáodbomy dohled
12.1 orqanizace a zabezpečeni kontr-olnrčinnosti- aauditu

f-c-' -----

12.1.1 Z3.va,žJlé-dokUrneoťY -
12.1.2 ostatní dokumenty

h é- ----
12.2 fnétodikakontrolnl činnosti auditu
12.3 kontrolorzprávy., 'protokQly z kontrol, realizace eevéree opatře-rn 5

....
~"'__·_·o· ---

12A atidit
'-1;-- _.~.__.~ ..~--

12,4,1 vlasmirll ot9ane-m 11: záv.aznychpřipad-eoo
rs:

..
124.2 olJl1itiem v ""laJnlohpfípadaCh "'f'· 5
12A.3 podkla\VlZ "O~lfol<il ~looO$\í II 5
1'2.5 Dzborya vyh-orlnoceni k~!({Í-lnl činrm-su ·aaucnu
12.5.1 za období Tpqni ti de~í A 5
12.5.2 za-období krn!šf a podklady .JL 5 ..
l1L6 5tížri6s{1~ pOdněty. oznámeni
12.6.1 všeobecně .....'L 5 _._- .. "--"

12.6.2 MdnotenI, rozbory, evidence A 5
13 Ochrana
13.1 Qchrana:obíektU

'7;;' ~" ..~--_., ~
1::3,1,-1 plán- ·ochrany óbjeKlD alehodokum~atate _5 ..c... ---'~•.
13,1.2 opaffef!fa postUPy'pro postkrlaové eneacc • ft:- E

-~.,--~- --
t3.1,3 oSIaW dokllll1~"ty ~~.. 3
ta2 potámíecnrana

---_.._, ..

------
i132.1 do}ilimentace-pQ~rnl ochrany II 5

13.22 protoKolyo: požárech A 5
13.2.3 oetsínt<;l()ktirrfe"tY II 1
14 Spl,ová .lw~á
14.1 dokumenly-sOtlVisejfclsprovozem elektronické splecvéstnzby
14.1.1 dp.Rui11~nty soul/!sejfé!sprovozemetektronlck,é spisQv~ služby

.~

,,1'.1.2 2;řizanf a provoz .-centtfilni spklovny
.. _.--_._--

14.1.3 zřřzenía p«;iV()Ztéli:ttálnf poďafelny
-----

142 rnétodie~aéinnoslv oblaSlLspi.sóvésluž"by
1-4,2,.1 melodicka činnost voolastf.spisovesftJžby V 5 ---_.-

ISpjSovY a $kaftačn~ tád -~Zádó$ti>pf-ipomfnky~doplněni -~if S
. ~

14.2.2
14.2.a 'spisoVýasliiartatni píán- :žádoou.pilpom1tiKy, doplněni S 3

~:--

144 plooav:ada:rchy, knihy~ pfotokolY~ seznamy II >5 4
14A )sQviá rozlUka ···'r li

fizenl a vyřazování dokumentU:
_"'O ~.. -

i4,5

-FI+I=~--''4.5.t a.fmLnávfhy a proti. Q pr-ovedeněms-ksL řlzenl n-eboprotokoty o V'íběru archlv-atlfmimo'sKarJiz. , "-~~=14.5.2 ptůtok~ry o pfedani'aťChlvalil.d.o Ar<;nÍ'lu bezpecť10Sttilch :sioz$t
14.5 PfotoR~lyoztfft[(Ich dokumentů

14.7 přednášky a škofenio spisovéslužbě 5 ""'0"'__._

14.5 kontrola spisovéskJžby V ,;
15 ' VVDOčé{nj tsetmíke, infQtmáčnlsystém,lrrternetcvé.a Intranetové strilfiky

15.\ koeeepeerozvoje. projekty A 5
•15.2 p$éitaČGváaif, J~jf vybavenI včetně HW.. sifovýoper2cnf systórr>., správa (:Mim1nis\l'acef počl'tačové sna V 3

15.3 vyb3V'snJ.a t1ddbaHW. Qp1?raCfilsystémy,j{famě síťbV5'Ch, pr-acťivnJ staniCe: tpócfl-ate}:fl; neerrcvě 'perifene{liSkátny, s I> 3
. __ c

"15.4 kanceIalský ekonomickýa dalsi SW ·s d- ....
rs.s speciálnlSW ústavu,'lf1forma:čnisystém-1J'fmj, postupy, pOdKtt-H:ty. dokumentace pťcglM'iU '7\
15.5 sprěve (adm1nlst<aQá) dál (InlonllaČl1litol syslému --v-"3 J
15.7 evldsneeelektronickych dOKumentu (systému) ~A'

I"~"'" 1-- eS15.B internetové -a intranetové-stránky schválené provedení, publikovaně dokumenty ft:
15.9 infernelově a iriiraMtové$~fimky, podklady, přtpreva, '$cnváfólJánl, akttlafiiace V " I

peracnátnt agendy
15 Parsonálni lále-žitosti
16.1 analýzy a koncepce, fůzbrit)i'persona!nlho.slavu.staUst\CképrehfeGy zaměstnanců vlaslm A 5 ... I --

162 •s.ystemizetoí pledpisy a tabulkyvlastní '...1\, ."dl.. '.-'~---'-- .,_•._.
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18,3 sciwáfel1Í -neborozhodnuU O- systemizacivcetnénávrhu A
16A osobnl SPIsy (prnc. smlouvy, -funk1;nl zařazeni. Jmenovaní. pral výmar, zápoctovylist potvrzeni o zaměstnán}, oSObní V 8
lIi5 dohodyo praccvnř čin-nosU 80 provedenI práce S f
16,6 sfuželínfpr(;kazy S 5 ...
16.7 vYběrova nz~oi -zameetancl 1f

-------------

_.~~.~-".,."~.

16.8 j)Iacovoi spory A li
HUl vYznamenánI a ť1Bny V 5

.-

11 Péče o zaměstnance

.n přehledy,VYkaz.y fl výslédkyprůzkumů o soclálnfa zdravotnfpéči a so.ciafnim stavu zaměstnanců za obdobi fDtO} -a d V ll" .~.•..-

172 néíeeye posudky Odborných-orgánu a komIsi o zdravotnlm a hygienickém stavu pracovlštš a zaměstnanců A
11,3 fondkulluro! a soclálni péče (FKSP) 3_ 5

.. ----- -'

- . .-","

11.4 kolektiv'nlyyj.ednávánf. kolektivnlsrtuouve.jednanís odbory A o
-'_.'~.- .. '

no vzděravariiz~mesfljano(l

IVU ko-mpfé~ni-pí:ogram:y.orgaoiti'tlce a zabe:z~OO\fŠnl o - .~__.~m_.__ <·

17,0.2 ía~Yl<bvé kurzy 3
---------

- .~,-'

11.5.3 Sludlu", (růaně formy) o

=~17.6 stravovánizain:éstnanw.(smlolWY spodť)íky. sliZttoofi) li
17.7 osla-tni dokumenty, korespondence V 5
tr.a beapečnost a OChMM zďraví při prad {BOZPj
izs.r pracovníurazy važné1smrtttln-e:.protokQly o ůrazecn•.nařsadové. (regreBnt)- lízani A 5

----

----- .

t1.8.2 pracovníťí.rM.y Mtatnf~ ptůf-o-krifyo ůrezech, nahradové- {regr-esnIJ i'ízerfi m17.11,3 skoleni aoZl' --

17,8A konlroly B02P "pol<uly . .__..-
11"8.5 :!ii!Iifftespondenca . . . . .Cly
18 ovánl
la.1 cemranaovaněijoančnlprosltedkyaj~J!chpoužiU (fondy, odvody; Jji'ldě-ly, d()lace) ..A 15 ..
18.2 smlouvyo :Učaetra fin~ncoVJlni A 15

--"-'0"

18,3 $ouplsy'alll1ěóyklnenovét}(~ JníěO'_ iY1i:1]etku -~A

~IJl ~.._------

18.4 Závažné dokumentyo firiančnich zdrojfch 7,.. ' .. --.-._-.---,.-." ..,-
18.5 ostatnřdokum'éhl'lapodldadý S li
19 Rozpočet

19.1 Mvrtlrozpočtu••tlednédobYvYhled ""píloly _X... 1···1E....
19,2 rozpočet

~-"-~-------

19.2.1 rozpismzjIDČtukapítoly ,..11 ,.
-----

HL2,2 výkazy
-------~

19"2.3 rozpočtová oPi!llřeťlf
.......

192.4 limityvYd'jů .....
19.3 2J!véfečny fičet kapíttlly
19,4 auctlt vYůajll""pilt\ly A l'

---

19.5 firumcQváni reprodukce- rtl9jelktí
---.~""'-'"

19.5.1 il.t"Mz~ ISPROFIN Ii-1""'1&-----

1l1.5.-2 dokumentace pro,gram~ V IQ
.•._ ..

----~---~

19.6 OSlat"1 dolWmenlya pO<1k1"dy V 5
20 Daně: dávky. po latkv)
20,1 _daňoY,ě óQp(nkY. odvody,od"Qlanf, platebnfrolKaiy, p'okyny. předprsy,slevy a 01evY"iýjlmk.Y. výkazy, výinéty~zJliěn ..JL L_ --·520,2 ostamldokumenty,korespondence S 5
21 Flnartčni úč.tntcM

21.1 uče:tnlttv'fdb~cťlé

21.1.l pOKyny elétntcb.orqanů S
~-----

2Ll.2 sezOfjmy ciselnýCh znaku,symbolu a zkratek (po vylazeni -dokumentU ve kte-ry<::h bylypoužitý) S
.......

21.1.3 srněmíce-pro QMhúterních dokladu
.

A
-

21..1A účtově rozvrhyči p'QsfQpy 'ťičtováni S
ZUJI oSllllnl vnitřntúčelnl předpisy, včelné pó~piso,ých vzcrů S
21.2 programovádokumentaceŘ vedení :(icetníctvf $-
21.3 doklady
2.,3.' pokiadni doklady Pfilmové IIv9dajove

------~

2t.3.2 výpisyZ bankóvnlch účtú
-'.---

21.3,3 lakluty
"--"--"-----_.

2t.3A ihternfl1če-tnfdoklady .... ~-
--._--""~

21.3.5 kOfeSpQndence s fmančnlm úřadem
---------_._----

213.$ ceslovnlpJík_az.'j, vyúC!Qváni srnžabnren cest 5
21.3] dokla(lysQuvisejícf s rozpcěrcvou kázni

5
I .............

21.3.0 ostatnídokumenty S
21,4 lÍčelni knihy

- .. '

21.4.1 hlavní 'mlhy V 10 BiU§;_?L
2L4.2 pok!adn! knIhy i'+ +- POU2'J'.l
2"1.4.3 knihy cenin ....
2t.4A úéetnl.deníky s 5
21.5 ti&atnictvi - seutunnévýstuJJY
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21."5.1 Ocelnluzávěrky A 5
21.52 stalistlct<á hlášeni (ekonomictal S 5
21.6 ůstatol,Qok.umenty S 5
22 Mzdověúčetnlctví

22.1 mroovásiware {zavažnéookumenty, rozbor, zptávy)
22U za óbdobi"r6ční-a deltE

~.~. %.. -""-'

22.1.2 osíaínl
"~--~._-~

22.2 mzdY
.-,-.. _-

mzdovéliStIny --._---------
22Jl.! S ... !2.......i·-22.22 vYplalni lislin:y, přehledy o vyplacený,ch mzdách '(j' ._5_~-_.- ....
22.2.3 O1ě$i~i1fpfet:i1edy vytněro\l:acich základúll plateb soCiálnlho a z;dravotníhO pojištěni včetně potvrzení-opracovntnesen I'; 5

" ..,_.,---~---------
22,2.4 měslěnř uzávěrkymezdvčetně podkladll S 5
22.3 prohlášeník darlf~ poříímu ze záVislé čInnosti zaměstoenců, prokátáf'tf nárokuna uplatněni odečlt;31efnýcn částek .1';

-5-
22.4 fOčnfzúčtovitnJzalohdaně't. přijmuze závfsléčinnosti S 5

~- -_..---_.-

22.5 evtdenčru šst dčcncoověbo zabeapečenl, předstihové :řizani S ...... '20" i ....

22.6 evidence
- -----~

22.6.1 docházky lr .......".... ..

22.62 dovolenky.plánydQ\ii:llenycfi S
...•~.

22Jt3 srážek, pujceky spore-nI a .exekucf S
---~

22,1 cstatnřookomemv,kore-snondenca V 5
I' .....

23 Správamajetku
23.1 pravni ff jiné.předpřsy 5 1
23.2 evidenc:e ne!ílovitostí
23.3 údriba budov-atechnolo,91e budov i
23,4 nájem(ohjektUa .taNzenido uživeni)
23:5 investiČni majetek (mimonemovitosti)

------_..._---

5
2:~Hi drobnýhmotnýa nehmotnýinvestiční majetek(OHIM~ DN1M) 5

-----_._..•_-
2-33 odh~dyaoceň$lvánl majetku většlhoOnoty 5

---------

2:}.8 inventarizace
.•_ ..._,-

" ..",_. .•
23;H.l ustanoveni inventarJzil_či1ikomt$e, lťwentumf tapisy

1- ...•~....•.. -------

23.82 ustanoveni skodnikomise,skodní-protol«>ly
23.8,3 ustanevent Iikvid~_čnj komise, IIKvkfaérH protokoly

----~.~. .'
r ..•.. C··

23:5.4 lnveňturnísoupisymafetku J... .
23.5.5 mlmofádnéin-venlsriz:ace:

'".

23.8.8 náVfhyna~potádál1iinvenfumlch (oldHů r I·f POUS; 21
23.11.7 ""tatntdokumenty
23jJ razJt~. navštívenky
23.11.1 vz.-ory-formuláfú a otisky r.azjtek 5 co pp
23,9.2 -po~vkyfitV'aiUnarnzitKa 1; ...
23.!t3 objfldtmvlty 5

'"
...._. "--".~

23. Hl maltuiálně technicKé lHsobovBn1
ŽJ.m.1 ďod,avatetSkIHuU:lt3ratelskěsmlouvy

I~,.. ., . ..•. 1
23,10.2 dtldacf a pl~jtmaci listy.pf.Jjemky

-----------~

zaias skladfJvá lmrtY1á,sob
..... .'

23.HlA koeespondence BOšta{ílf dokumenty I·;,·1·· .. ...------------

-~".

23,11 d_Qptó',lvni prostředky 1- 1······0···· ----------
23_11.1 dokumentacevozrdel, pllkazy jřzo, vYkazy:jizd., 1
23.11.2 pojištěni v9zideJ

:.•. ."----_.-

23.11.3 opravy aúdržba
_O~ ____ • ,

23.11 A školenf" testy!idíčó
0,'___ '._

1
23

.
115 ro mvnlnehtld y

24 t USTR..spolupraCfl_s-Jinými organizfi-cemi v {,;R a y zalmmléř

24.1 ,$PO orsacesIednoUivýmtinstitucemi,právnickýml a fyzIckými osobami V .-}..
24j'J- spolupráce s Grantovou acenturouČR a dalšímioraa:rnzacenitve \jed poskywv:ártl'doiaef 'Tj

___o

25 ~qfíft3P:~t'lce. sympozia} sémintlce
25,1 ŘOIlfeooo.ce potádahé{se spo'-WiCastJ} usm (rrtaterfáty Q093hiljf pozvánky~ progf4m" zápls z' jednant usnesenř,pod~ A ...•..~.....•. ...
25.2 dokumentyosmtnlchkonferenci (mat-ertáty Pb_snhujidp.oz.Várifw, orogranLzapis-zj-edJlÉf'lt. usnesenš, podk1ady.pfH® V
26 Pro-pagačni. osvětově; publikační a vydavatelská clnnost
2EP spojupráces:médij v 5 .. -
26.2 mooí'tor:óvanf inf-orinac:l ~defQvactch prooffeOko o Ústavu .E>. 5
26.3 výstavy A ~ ....,,".- ...... _""

26.4 Vyďava\ě:ls~ačinnost (mivrhy,Qsnciw publikaci, zprávyo stavu připrav, f-e'R{Qrs'1{€- posudky,roce-hle, reóaktni úpravy,
26.4.1 Informační a pmpagacnl publikaceo ústavu 4·26.42 propag-ačniletaky,no~oročenkyaj. V
26.4-.J odborné a :vědeúká pubňsace, edice.časoph'iY; sborníky apod. A
26,4." jiné typy publikaCinapř. erektronlcké A
26.5 ostatnídokumenty.korespondenca V
27 Dokumentace
27.! Zí:š.mánfdokumentů ďl. 5 .. ... -
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27,2 pllrastkové seznamy t
27,3 evWančnl pomůcky

----------

27A- výpujéni agenda, evidence výpůjček \
27.5 v,pernlnky, .vědocM parnělnlk,;

------ ..

27.5~ t získávání II 5
---_..

27.5.2 vzporuloka - svědectví A 5
....'

2HL3 _vid_ncnl pomuckv A 5

~28.1 obiódnávl\\t a ru\1<up publik1lcl a licencl S s
28.U ziSKavárda vYména publik.a-ci S
28.1.2 získávánlknjoovo[ch caft<i't

,...',~,." . C,' •
28.2 pffruslkoVé seznamy

-~----

28.3 vytazóváni publikaci
....,'

28;3.1 doklady o odprsu vyřazených-publikaci A ;;
28.4 katalogy A 5

-----------

28.5 &' eVldenceVÝPůíéek II 5
..-._--

29 jine evidence
2!U lnéevlděnce S 1 Hl
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ke Spisovému řádu

Vzor skartačníhonávrhu

Ústav pro studium totalitních rež!l'mJ
$íwlecova 2
1SO 00 Praha 3

Č. j,
Datum
Počet Il$tu;
Přílohv:

Archív bezpečnostních složek
Siwíecova ;2 .
13000 Praha 3

Skarta~ní návrh

Podle § 9 zákona !j, 4'09/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonú.přlpravitaskanačnt komise ve složení

předseda:

členové:

dokumenty pro provedení odborné archívní prohlídky. Seznamy předkládanych

dokumentů jsou uvedeny v přllohách.

Podle telefonické dohoEly očekáváme provedení odborné archívní prohlldky dl~e

"~·n ; ; •. ., <. -,•• x- • • .~ .•• ". "" -. n ~ ''',. x_••• 0-"'·' '_'.<

podpis



ústav pro studium
. totalitních režimů

v ,. V .T

ORGANIZACNI RAD
,

Ustavu pro studium totalitních režimů

Výtisk Č. 5



Ústav PI'O studium totalitních režimu
Slwiecova 2
130 00 Praha 3
IČ : 75112817

Čj . : USTR - 1426/2013

Rada Ústavu pro studium totalitních režimů na svém zasedání dne 27. ll. 2013
podle § 9 odst. 1 písm. c) zákona č . 18112007 Sb., o Ústavu pro studium
totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých

zákonů, schválila tento Organizačni řád .

v ,

ORGANIZACNI
v ,

RAD

r

Ústavu pro studium totalitních režim ů



Část první

OBECNAčÁST

ČL 1

Poslúní, postavenia ZáVaZI1t1&t organizačníno řádu Ústavu pro studium totalitnlch režimů.

(I) Organizačnímřádem sesrauovi organizace výkonu plfsl)lmosti Ústavu pro studium
totalitních režimu (dále jen "Ústav"), jeho kompetence, organizační struktura včetně členční
na jednotlivé útvary, hlavni činností Ústavu, systém Lizem, řidíci pravomoc a odpovědnost
vedoucích.zaméstnauců Ústavu; dále se.jím vymezuje Vztah k Archivu bezpečnostních slozek
(dále jen .Archiv"),

(2) Organizaěnl řád Ústavu (dále jen "táti") je základním vnitřnfrn předpisem,

schvalovaným Radou Ústavu, závazným pro ředítele Ústavu a všechny zaměstnance

v pracovním poměru k Ústavu. Dále je závazný pro zaměstnancečinné pro Ústav na základě
dolmd o pracích konaných mimo pracovní poměr a pro zaměstnance dočasně přidělené

k výkonu práce v Ústavu,

Čl. 2

Postavení Ústavu

(t) Ústav je Qrganí7~lČftisložkou státu ZlJZenon zákonem č, 18líz007 Sb., tl Ostmiú pro
studium totalitních féžltilll iI o 1\re11ív11 bezpeěnóstnich složek IIo změně někref:)'Ch zákonú
(dílle jen ,,111kCín'').

(2) Sídlem Ústavuje Praha.

Adresa Ústavu je

Ústav pro studium totalitních režimu

13000 Praha 3,

O)PUSO[mCíst Ústavu je vymezena ustanovenlm § 4 zákona-

(4) Ústav jeúčetníjednotkcuČinuosrOstavu je hrazenaze samostatné kapitoly státm1m
rozpočtu,
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Čl. 3

Organizacea řízeni Ústavu

(I) Rada Ústavuje nejvyšším orgánem Ústavu,který se skládá ze sedmi členů volených
a cdvolávaných Senátem Parlamentu České republiky. Rada Ústavu jmenuje a odvolává
ředitele ÚSlavu, Působnost rady je dána § 9 zákona Č. 181!2007 Sb, o Ústavu pro studium
tota1itnichréŽimťl !I o Archivu bezpečuosruicf složek II o změně některých zákonů.

(2) Základní organizačni jednotkou Ústavu je odbor. Obdobným útvarem je kancelář

Ústavu.

(3) Vyšší otgauizační jednotkou Ústavu je úsek.

(4) Nižšf organizační jednotkou je odděleni; organizační jednotky jsou útvary; odděleni
se dálemůže Mlít na skupiny, .

(5) Skupiny nejsou organizačními jednotkami; mohou být samostatně zařazeny v nižší,
základní i vyšší orgauizačnl jednotce. Skupiny jsou Zi'lzOVLÍ11Y a Tušeny rozhodnutím ředitele

Ústavu.

(6) Samostatné funkce zařazené v ÚStllVU jsou bczpcčnostuí ředitela interni auditor.

(7) Vedoucími zaměstnanci v Ústavu jsou ředitel Ústavu, náměstek ředitele Ústavu,
ředitel kanceláře Ústavu (dále jen "ředitel kanceláře"), ředitelé odborů a vedoucí oddělen!.!
Skupíny vedou zaměstnanci s oprávněním říťÍit práci jiných zaměstnanců a nemajř statut
vedoucihozaměstnanee,

(8) Vedoucí zaměstnanci vykonávají v Ústllvu tyto srupnč řízen]

a) Ředitel Ústavu. Ředite] ÚSIlIVU je statutárním zástupcem a vedoucímzamčstuancom Ve 4.
stupni řízeni;" řídí Ústav, mA všeobecnou řfdícl působnost, Za svoji činnost odpovldá
Radě Ústavu, Ředitel ÚslaVl) po projednání s Radou ÚS!ll.vu jmenuje II odvolává ředitele
Archivu, Z<ýíšťuje zpracováni podkladů pro všechny záležitostí, jež jsou v působnosti

Rady Ústavu, předkládáje k projednání a rozhodnutiRadě Ústavu a vykonávározhodnutí
Rady Ústavu. Ředitel Ústavupřímo í'ídInáměstka ředitele Ústavu, ředitele ekonomického
odboru, ředitele kanceláře, bezpečnostního ředitele a interního ltttdítoril.Ředítele

ostatních odborů, vedoucí oddělení, vedoucí skupin a dalšf zaměstnance Ústavu přímo
řídi, pokud a nakolik si to vyhradí.

bl Náměstekředitele Ústavu, Náměstek ředitele Ústavu je vedoucím zaměstnancem ve 3.
stupni řízent; zastupuje ředitele Ústavu v plném T071l11.lm práv tl povinnostíjako statutární
zástupce, řídí úsek zkoutuání tctalitních režimů a ediční činnosti Ústavu, v něm zařazené

ředitele odboru zkoumáni totalitnich režimů a ředitele odboruedičního. vedoucí oddělení,
vedoucí skupin a všechny další podí'!zené. zaměstnance Ústavu.Náměstek ředíteleU"'ta"';l
jejmenován a odvolávánředitelem Usravu,

c) Ředitel kanceláře, Reditel kanceláře je vedoueím zaměstnancem ve 2. stupni řízenI. Ř:ídí

kancelář Ústavu, oddělení úgeI1dy Rady Ústavu II ředitele Ústavu, oddčlerrílegislativnf n
právu], tiskového mluvčího II oddělení personální. R.editelc kanceláře I' plném rozsahu
práv a povinností zastupuje vedoucí odděleni Iegislativuího a právního; vedoucí oddělení

1 Srov,§ 11 odst a zákoníku práce.
:1 Srov. § 124znkomku práce.
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legislativního a právního je verloúcirn zaměstnancem v 1. stupni řízenl, Do působností

ředitele kancelářepatři zejména
1. zastupovat Ústav v jednánt s orgány veřejné mocí, včetně zastupování v řízen! před

soudy,
2. zllstl;povat Ústllv v legislativnim procesu,
3. plnit úkoly optávnenéúředjlíosoby v případech, kdy ÚStav nébo-ředitcl Ústavu

vystupují jako správní orgán nebo dotčený orgán v řízeni,' není-li věc v kompetencí
jiného útvaru,

4. vyřizovat petice, podněty a stížnosti, pokud kjejich vyřízení není příslušný jiný
vedoucí zaměstnanec.

d)Ředite!é odborů.Ředitelé odborů jsou vedoucfrni zaměstnancl ve 2. stupni řízení; ředitelé

odborů lidi odděleni ve své působnosti a další podřtzené zaměstnance. Ředitele odborů

zastupuji zástupciřediteleodborů; zástupce ředitele odboru je vedoucím zaměstnancem v
1. stupni I'IzenLŘeditdle odboru mohou zastupovat i jíní, ředitelem odboru zmocnění

vedoucí zaměstnanci I. stupně řízeni. Ředitele odborů Jmenuje a odvolává ředitel.Ústavu,
Zástupce ředitele odboru jmenuje a odvolává ředitel Ústavu po projednání s ředitelem

odboru. Di] působnosti ředitele odboru patři zejména
1. komplexně zajišťovat plněni úkolů v působnosti odboru,
2. navrhovat poprojednáni snáměstkem ředitele Ústavu účelnou organizačni strukturu

odboru řediteli Ústavu,
3. řidit podřízené útvary a zaměstnance,

4. vytvářet podmtnky pro rozvoj zaruěstnanců jt vpotřebnérnanzsahn vsoučinnosti

S personálním odrlěleninr zajišťovat proškclovant zaměstnanců,
5. řfdit vnitřní komunikaci v rámci odboru a z,1jíšťovat spolupráci s ostatnlmlútvary.

e)Ředitel ekcnomíckého odboru. Ředitel ekonomickéhoodboru je vedoucím zaměstnancem

ve 2. stupni řízení. Zastupuje ř';ditel~a.lltln1ěstkaředitele ÚstavU ve všechvěcechkromě
těch, které si ředitel Ústavu nebo. náměstek ředitele Ústavu vyhradil. Ř.editel

ekoMn:tiekéh<l odboru řidí oddělení ekonomiky ,1 rozpočtu, oddělení provozní, oddělení
informatiky 11 digitalizace a zaméstnanee sekretariátuředttele ckcnomíckélro odboru.
Ř.editele ekonomického odboru zastupuje vedoucí oddělení ekonomikyurozpočtu.

1) Vedoucí odděleni. VedouCÍ odděleníjsou védoucímizarněstuanciv L.stupniřízení;

vedoucl oddělení jsou jmenováni a odvoláváni ředitelem Ústavu. Vedoucl oddělení říd!
ve svěřené působnosti odděleni fl všechny v nich zařazené zaměstnance. Odpovídají za
řádné plnění úkolů svých oddělen! a podřizcnýclr skupin.

g) Vedoucí skupiny. Vedouclskupiny jsou zaměstnanci, kteří řidive svčřené působnosti

činnost skupiny 11 všechny zaměstnance zařazené ve skupině. Vedoucí skupin nejsou
vedoucími pracovníkyve smyslu zákoníku práce.

h) Bezpečnostní ředitel. Bezpečnostnl Teditel Je zaměstnanec, který je do funkce
bezpečnostního ředitele juicnován Jeditelem Ústavu. Bezpečnostní ředitel je v přřmě

podřízenosti ředitele Ústavu, Plní povinnostl vyplývajie! ze ziIkonao ochraně
uta,iovaných informací, činnosti sonviséjíel se zajištěnímbezpečnostia ochraně zdraví pH
práci a pežárni ochrany, znbezpečentm objektu a správou zabezpečovacích 1iystémtl a
dalši povinnosti dané právními předpisy" a vnitřnlrn! předpisy.

;3 SrOv,nupI-. S136správníhořádu.
4- Zákon č. 41212005 Sb., o ochraně utajovaných informscía {} byzpeGJ1-os1J1f7;púso-bit{).<;;ri~ ve znění pozdějšícb

předpisů,
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1) Internl auditor, Interní auditor je zaměstnanec, který je do funkce interního auditora
jmenovánředitelemÚstavu. Intern! auditor je v přímé podřlaenostiředitele Ústavu. Plni
povinnosri dané právnimi předpisy'' a vnitřními předpisy.

ČL4

Ot1ciálni stanoviska Ústavu

Oficiální stanoviska Ústavu je oprávněnsdělovat

11,) ředitel Ústavu,
h) náměstek ředitele Ústavu,
e) ředitelkanceláře•

.d) tiskovýmluvěí Ústa\ftl,
e) zatněstuanec Ústavu zmocněný ředitelemÚstavu.

ČL5

Povinnosti vedoucích zaměstnaneů

Vedoucí zaměstnanciústavu jsou povinni

a) v rámci své řldící prnvomoci zabezpečovat ve svěřeném útvaru řádné plrrěaístanoveaých

úkóll'l,
b) zabezpečovat kontroluv úírnci své působnosti a na VYl.vU koutroíního útvaru s tímto

útvarem účinně spolupraeovat; podílet se lm pJ'íPravě pitínu tl realizací hlavních
kontrolních úkolů a reagovat na podnětyútvaru kontroly K řešení věcných problémů tl ke
zkvalitňovánikontrotyv řízenémůtvaru,

c) spolupracovat při vyřizováttí petic, stížnosti, oznámeni a pcdnětů občanů, náležející dej
jejich půsebnosti,

d) v rámci své působnosti spolupracovat s interním auditorem.

C1.6
Organizace Ústavu

(I) Úslav se členi na úsek zkotuuňní totalitních režimů 11 ediěni činnosti, .řizený

néměstkem, na kancelář ÚStllVtI, řízannu r1lditelémRnrrceIáře,a na tn:1liory,ři""me příslušnými

řediteli odbcrů, 1.1 to ekonomický odbor, odbor zkoumáni totalitních režimů a odbor ediční.

Dále se Ústavělení na odděleníaskupiny, jak ýyplývá z odst, 4.

s :/,ilkon č, 32i)12001 Sb., o t1mUlění kontrole ve verejué správě tl o zmčnč některých ~ilkúrtá (7..ákcn (1 Hnnnčnf

kontrole), ve zněnl pozdějších předpisů.
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(2) Přlmé řídicí působnosf řed itele Ústavu podléhá náměstek ředitele Ústavu, ředitel

kanceláře, ředitel ekonomického odboru, bezpečnostníředitel II iuteruíauditor.

(3) Přtméřídící působnost! náměstkaředitele (JJi1:ltVU podléhaji ředitel odboru zkoumán!
totalitních režimů a ředitel odboru edičního.

(4) Organizační uspořádáni Ústavu představuje

I. Rada Ústavu

JL ředitel Ústavu
L kancelářÚstavu

Ll oddčlenlagendyRady Ústavu ařediteleÚstavu
1.2 oddčlení legislativní a právni
1.3 odděleni personální
l.4 tiskovy mluvčí

2. bezpečnostní ředitel

:3. interní auditor
4. úsek zkoumán] totalitnfchrežimůa édiční činnosti (náměstek' ředitele Ústavu)

4.1odbm zkoumání totalitnich režimů

4. Ll oddčlenízkoumáni doby nesvobody
4.1,2 oddělení zkoumánl komunistické totalitní moci
4>l30ddělenidokumentace
4JA oddělení Vzděláváni

4.2 odboredični

4.2.1 oddělení publikací
4.2.2 oddělení produkční

5. ředitel ekonomickéheodboru
5.1 oddčlent ekonomikya rezpočtu

5.2 ůddč1ení provozní
5.3 oddělení infermatiky adigitalizace

tu

(11 Působnost každého útvaru Ůstavu pr:oomavqje souhrn ůkolů, které je tento útvar
povinen plnit. Primárntm úkolemkaždého útvaru Ústavuna kterémkulivstupni řízení:je

a) zajišťovat činnost ůtvaru a plnění svěřených úkolů,

b) vyhodnecovat aktuální stav plněni úkolu. zpracovávat, nktualizcvat fl realizovat koncepci
rozvoje Y oblasti své půsnbncsti a spolupraeevat na stanovení a realizaci koncepce
rozvoje celéhoÚstavu,

c) systemárioky sledovala vyhódnocovat vývoj a Ílejl10véjšJ poznatky přislušuého oboru
a navrhovat možnosti jejich aplikace ke zvyiiení elektivností při plnění úkolu Ústavu,

d) rozvíjet ve svěřené oblasti nové tl účinnépracovni metod)', zdokonalovar tl racionalizovat
odborně činnosti,

cl vyvíjet činnost v souladu s posláuím 'ÚstaV1J a ueohrozit Jeho nezávislost fl důstojnost,"

1) na základě principu .spoíupráce poskytovat všestrannou součinnostostatním útvarům

Ústavu,

€-Srov. zejména preaaibule, §3 orlst. :2 a §4 zákona tyl g li2Ci!)1 Sb.
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g) dále plnit další úkoly a vykonávat další činnosti výslovně neuvedené v působnosti útvaru,
pokud vyplývajfzjeho pl\snpnosti nebe zkonkrétních úkolu uložených vedoucími
zaměstnanci k realizaci úkolů Ústavu•

. (2)K3ždý útvar zajišřujetyodborné činnosti, k jejichž plnění hyl zřízen. Jejich SOU11111
tvoří jeho působnost. Působnost přiřazeúá jednotlivým útvarům je uvedena ve zvléštníčásti

řádu.

(3) Vzájemné vztahy mezi útvary Ústavu jsou založeny na principu spolupráce, Pracovní
komunikace se děje dle spisového aSkartaěnlho řádu, a to prioritněelek:tronlckými

. prostředky. Mezi útvary a zaměstnanci se dodržuj í pravidla subordinace a zdvořilosti.

Vzájemná spolupráce útvarů se opírá především o tyto zásady, že

a) každý útvar i zaměstnanec je povinen úzce spolupracovMsostatuírní. útvary
a zaměstnanci za účelem řádného plnění úkolů Ustavu, zejméua jim poskytovat
informace. a odborná -vyjádření II konzultovat s nimi věci, které se dotýkají jejich
působnosti. V běžných záležitostech probíhá spoluprůcc-neformálně, v podstatných
záležitostech cestou vedoucích -zamčstnaueů příslušných útvarů, v případě Sporťi pak
próstřednictvirnspolečněnadřízenéhovedoucího zaměstuance;

b) v případech, kdy specifická problematika některých úkolů vyžaduje, aby byly řešeny

nebo koordinovány prostřednictvím Jednoho útvaru, řeší takový útvar, je-li zmocněn

ředitelem Ústavu, širší okruhotňzek, jenž patři i do působnosti jiných (;tvm'lL Ostatní
útvary jsou povinny poskytovat potřebnou součinnost a respektovat pokyny vydaně

v rámci zmocnění ředitelem Ústavu;
c) v případě potřeby se rozhodnutím ředitele Ústavu uapřič působností jednotlivých útvarů

zřizují projektové tÝmY; vedoucím projektuje ředitelemjmenovaný projektový manažer,
vedeucí projektu muže být zmocněn dávat pokyny k realizaci projektu členům

projektového týmu. Členy projektových týmu mohou být i externí odhornici.

Čl. 8

Pracovní II poradni orgány

{I) Ředitel Ústavu a další vedoucí zaměstnanci s jeho souhlasem mohou ustavovat
pracovní a poradní orgány. Jejích úkolem je odboměspolupůsobitpřl řešeniúkolů Ústavu,

(2) Při zřízení pracovního nebo poradního orgánu stanoví jejich zřizovatel statut
a jednací řád tohoto orgánu.

(3) Rada Ústavu zřizuje vědeckouradu jako odborný poradní orgán redite1eÚstavu pro
badatelskou činnost Ústavu II na návrh ředitele Ústavu jmenuje její členy II schvaluje její
jednací řád.

Čl. 9

Porada vedení Ústavu

Cl) Porada vedeni Ústavu (dálejen "porada") je svolávána k řešeni aktuálních problémů

a předávání infonnací na úrovni vedení Ústavu. Porady se účastni ředitel Ústavu, náměstek
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ředitele Ústavu, ředitel kanceláře, vedoucí oddělení agendy Rady Ústavn II ředitele Ústavu,
ředitelekonomického odboru,případně další osoby přizvané ředitelem Ústavu.

. .

(2) Porada jednú podle aktuálnich potřeb a svolává ji a organizačně zabezpečuje na
základě pokynu ředitele Ústavu nebo v jeho zasroupení na zákllldě pokynu náměstka ředitele
Ústavu ředitel kanceláře nebo jiný, ředitelem pověřeny zaměstnanec Ústavu, Přijllté závěry

shmuie a úkoly ukládá ředitel Ústavu. Zápis z jednáni pořizuje vedoucí odděleni agendy
Rady Ústavu a ředitele Ůsravu.aprobu]e jej ředitel Ústavu.

Čl. 10

Pracoval komise

(I) O zřizení stálých nebo dočasných komis] rozhoduje a jejich složeni schvaluje ředitel

Ústavú.

(2)l'li zřízenikomise ředitel Ústavuschválíjeji statut ajcdnací řád,

(3) V Ústavu se zřizuj] tyto stálé komise

a) inventarizační komise,
b) škodní komise,
c) likvidační komise.



Část druhá

ZVLAšTNíčAsT

Čl. 11

Rada Ústavu

Rada Ústavu je zřízena zákonem a její působnust, ustavování a činnost je dána
ustanoveními § 6 až 10 zákona ajedrracim řádem RadyÚstavu.

Čl. 12

I{edite! Ústa vn

(I) Ředitel Ústavu odpovídá za činnost Ústavu Radě Ústavu. Je představitelem Ústavu
a má všeobecnou řídící působnost.

(2) Hlavním úkolem ředitele Ústavu je naplňovaiůkolyÚstavu a realizovat rozhodnuri
Rady Ústavu.

(3) Do prawmocířediteleÚstavn náleží předkláder Radě Ústavu keschváleni návrhy
dlouhodobých úkolů Ústavu. Do pravomoci ředitele Ústavu náleží systém jeho vnitřního
řízeni.

(4) Ředitel Ústavu je nadrÝicným všech zaměsuemců Ústavu, uzavírá kolektivní
smlouvu,

(5) Řediteli Ústavu náleží při respektován! vrcholné kompetence Rady Ústavu zejména
následující kompetence

tl) stanovovat a řídit strategíckv rozvoj II zaměřeníčinnostiÚstavu,
b) řídit rozhodovací pmc~sy ~, obla~ti působnosti Ústavu,p6kud ncnáležf do působnost,

Rady Ústavu,
e) jmenovat a odvolávat vedoucí zaměstnance Ústavu a vymezovat jejich konkrétní

působnost,

tl) schvalovat řídíei tl informačnísystém Ústavu,
e) konkretizovat organizační strukturu (systemizaci) ÚStitVU,

f) navrhovat RuděÚstavu vydáváni vnitřnlch předpisů Ústavu II jejich změn a po schválení
Radou Ústavu jejich publikací, provádění a kontrolu jejich dodržovéní,

g) zřizovat pracovní a porad ni orgány, schvalovarjejich statuty a jednacířády,

h) po projednáni Radou Ústavu odvolávat a jmenovatředitele ABS,
i) delegoval pravomoci podle ustanovení řádu n vydávat zmocnění nebo pověření k jednání

jménem Ústavu,
j) vytvářet základní technické, finanční, personální a organizačni podminky pro činnost

Ústavu,
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k) rozhodovat o základních směrech personální politiky, zvláště v růstu manažerských
a.odborných znalosti zaměstnancě,

1) zodpovídat za.bezpeěnostnípolitiku Ústavu, včetně režimových opatření,

m) koordinovat výkon interního 'auditu a kontrolu Ústavu a sledovat výsledky kontrolních
akci externich orgánu, . .

n) rozhodovat o zásadních otázkách financováni ta .ltospodařeni Ústavu, včetně návrhu
rozpočtu,

o) dohlížet na dodržování zásad bezpečností práce a ochrany zdraví pří práci, na rozvoj
pracovních podmínek li Ústavu, schvalovat bezpečnostnía protipožární opatřeni Ústavu,

p) zodpovídat za dodržování předpisů z oblastí ochrany životního prostředí v podmínkách
Ústavu,

q) vypisovat výběrová řizení Ústavu podle příslušnýchprávních předpisů,

T) rozhodovat o. rozkladech protisprávnfm rozhodnuthu vydaným v souladu S ustanoveními
zákona Č; 50012004 Sb-:, správní řád,.ve zněuí pozdějšíchpředpísů, v připadcch, kdy se
nejedná o pÓStnp dle § 9 odst.. 1 písm. h) zákonaa výkon funkce nadřfzeriého správního
orgál1tl.

Čl. 13

Náměstek ředitele Ústavu

(I) Náměstkovi ředitele Ústavu náleží zejména kompetence zastupovat ředitele Ústavu
v době jeho nepřttomnosti, J:klitsvěh'llÝ úsek Ústavu, přimo řídit ředitele odborů, které
nejsou přímo podřizenyřediteli 'Ústavu, dále Udit vedoucí oddělení, vedoucí skupin a
všechny další podřízenézaměstnancesvěřeného úseku.

(2) Náměsiek ředitele Ústavu zastupuje řediteleÚstavu ve všech věcech krmně těch,

které si ředitel Ústavu vyhradil.

(3) Náměstek ředitele Ústavu je jmenována odvoláván ředitelem Ústavu. Zastupuje
ředitele Ústavuv plném rozsahu jinív apovinnostl jako statutámi Zástupce. Dále pfíuro H.di
úsek zkoumáni rotalitnich režimů a ediční Činnosti, ředitele odboru zkoumán] totalitnich
režimů a ředitele odboruedíěntho.

(4) Námčstek ředitele Ústavu koordinuje úěasta prezentaci Ústavu na výstavách,
konfe.rencích,velGtrzíchapod.

Čl. 14

Kancelář Ústavu

(I) Kancelář Ústavu je primo podřízena řediteli Ústavu. V čelekanceláře Ústavu stoji
ředitel kanceláře,

(2) Ředitel kanceláře přímo řídí vedoucího oddělení agendy Rady Ústavo a ředitele

Ústavu, vedoucího odděleni legislarivního a právntho, tiskového mluvčiho va oddělení

personální.
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(J) Kancelář Ústavu zabezpečuje prostřednictvím oddělení agendy Rady Ústavu
fl ředitele Ústavu funkci sekretariátu Radv Ústavu a sekretariátu ředitele Ústavu. K realizaci
usneseni Rady Ústavu nebo' rozhodnutí ředitele Ústavu a v jejich mezích může dávat
Qstatním útvarům I vedeucím zaměstnancům konkretizujícípokyny.

(4) Kancelář Ůstavn prosrřednicrvím oddělení agendy Rady Ústavu a ředitele Ústavu
odpov[dá za výkon spisové služby v Ústavu a vede centrální podatelnu aspisovnu Ústavu;
Kancelář Ůstavupřidělujedošlou poštu í vlastní spisy Ůstavuk vyřízeni a vykon{tvá kontrolu
řádnéhoplrrěníúkoll'! v této oblasti,

(5) Kal1celářÚstavudále

a) propaguje činnost a projekty Ústavu,
b) spolu s oddčlcním informatiky a digitalizace a úsekem zkoumáni totalitních rto};ímtl a

ediční.činncsr! kontrolujefunkčnost infónnačniho systému a webových stránek ÚStHVU,
c) provádí monitorování ínfennací sdělovacíchmédií týkajících sepůsobnostiÚstavu,
d) zajišťuje realizaci povinnosti Ústavu vyplývejieich ze zákona Č. 1Olin 999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve zuěnlpozdějšéchpředpisu,

'e) stanovuje pravidla pro jednotnou "eorponite identity" Úst:r\m a kontroluje jejích
dodržováni,

Cl. 15

Tiskový tulnvčí

(1) Funkci tiskového míuvčího IJÍl1í ředitelem Ústavuustanovený zaměstnanec zařazený

v kanceláři Ústavu.

(2) Působnost tiskového mluvčího

a) plní funkci tiskového mluvčího, zajišťuje kontakt ji médii,
b) připtavuje tiskové konference. a llveřejl1uje tiskovásdělení,

e) koordinuje tvorbu, produkci a distribuci prezentačních rnnteriálů Ústava (tiskovin,
elektronických médií).

61.16

Oddělení personální

Působnost oddčlcní personélního

a) zabezpečuje koncepční, metodickou, koordinační a realizačuí činnost v infonnačnim

s)'$t61111\ personální práce, vzdělávání a platů,

b) provádí analytická fr statistická šetřeni v oblasti personální práce. platů fr vzdělávání.

zprscov ává statistická hlášeni za personální oblast,
c) vede osobni spisy zaměstnanců Jl zabezpečuje agendu spojenou se vznikem, zrněnou II

skončcnímpracovuthopoměru,

d) zpracovává a zaji"rqíe koncepcí personálni a soclální politiky Ústavu II kontroluje
dodržováni pracovně-právníchpředpisů,
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e) spolupracuje s odbornými útvary Ústavu, externími orgány a iustitucemi azahraničnlml

partnerypři koncipování a realizacivzdělávacích aktivit,
ft vede evidenci zaměstnancfi a pracovních míst a informuje vedení Ústavu o celkovém

. počtu zamčstnanců II o dodržovánícelkového limitu počtu zaměstnauců,

g) organizuje II metodickyřídí provádění výběrových II konkurzních řizem při přijimání

zaměstnanců, vede databázi zájemců o zaměstnáni,

h) vypracovávánávrh systemizace Ústavu,vede a aktunliznjejeho vnitřní systemizaci,
i) zpracovává podkladypro rozpočet platových prostředku Ústavu,
j) spolupracuje s odborovýllt orgánem, připravuie podklady pronávrhKolektivní smlouvy,
k) zabezpečuje ochranu 11S01111ích údaji'! zarněsrnaneů,
n komplexně zabezpečuje péči o zaměstnance, včetně zdravotníchprohlídek zaměstnancíi.

Čl. 17

Odděleni agendy Rady Ústavu a ředitele Ústavu

Působuost oddčleni agendyRady Ústavu a ředitele Ústavu

a) zabezpečuje funkci sekretariátu Rady Ústavu a sekretariátu: řcdíteteÚstavu II náměstka
ředitele Ústavu,

b) přípravuje zasedánl Rady Ústavu a Vědecké rady,
c) organizuje služební programTeditel» Ústavu, ·tlálllěstka ředitele Ústavu a ředitele

ekonomického odboru, pokud je zastupuje, zejména zabezpečuje osební styk ředitele

Ústavu,náměstka ředitele Ústavu II ředitele ekonomického odboru s orgány veřejné moci;
se členy diplcmatiekého sboru, s občanskými sdruženími a vědeekýroi II školským!
institucemi, bospodňřskýml subjekty \I občany,

d) organízIue porady vedení a eperativni porady, případně jcdnlml pracovnícíi a poradních
orgfínll nespadajicícl; do gesce některých odborů, přiděluje úkoly znlch vyplývající
a kontrolujej<\iičh plnění,

e) samostatně vyřizuje korespondenci ředitele Ústavu, náměstka ředitele Ústavu a ředitele

ekcnomíckéhoodboru, pokudje zastuptůe,

ft koordinuje fl připravuje podklady pro účast ředitele Ůsravu, náměstka ředitele Ú"tilVll
a ředitele ekonomického odboru, pokutl je zastupuje, na konferencích II jiných veřejnýcl;

vystoupenieh, ,
g) přiděluje došlou poštu i vlastní spisy Ustavu k vyřízení a vykonává kontrolu řádného

plněníúkol(1 v tétooblast],
h) plní další úkolypodle pokynůředitele Ústavu aředitele kanceláře.

CL 18

Odděleni legislativnř fl právnl

Půsolmost odděleni legislativniho a právního

u) zpraccvává návrhy právních předpísú v působnost; Ústavu a zabezpečuje jejich
projednání v legislativním procesu,

b) zabezpečuje činnost Ústavujako připomínkovélro místu k návrhům jiných subjektů,

c) na základě podkladů ostatních útvarl'1 nebo z rozhodnut! ředitele Ústavu zpracovává
návrhy vnitřnícb předpisťl včetně organíznčnieh norem Ústavu,



d) zastupu]» Ústav v jednání před soudy, poskytuje právní služby Ůstavua v případě
potřeby za] išťuje pro Ústav externí právníslužby,

Čl, 19

Intemí audit a kontrola

. Působnost zaměstnance ustanovenéhe do funkce interního auditora

a) zabezpečuje výkon interního anditu a vnitřní kontroly Ústavu, hodnotí nápravná opatření:

a sleduje výsledky kontrolníchakcí externích orgánů, .
b) zajL'it'uje iaterní audit Ústavu a dalllí úkoly v souladu se zákonem ě, 320í2001 Sb"

o fínanční kontrole ve veřejné správěao Změně někter)'ch zákonů (zákon o fluanční

kontrole), ve.znění pozdějších předpisu, vyhláškou Ministerstva financl č. 41612004 Sb"
kterou se provádí zákon o finanční kontrole, přlslušnou 'legislativou Evropského
společenství a rnezmárodně uznávanými standardy,

c) edhaluje systémové nedostatky při vyktmu stanovené působnosti Ú;;'tavn a specifikuje
kontrolnl systémÚstavu,

cl) provádí kontroly Se zaméřenímna dodržování právních předpisů, vnitřních předpisů

a praktické činnosti zaměstnanců Ústavu,
e) kontroluje hospodaření s flnančnímla hmotnými prostředky podle zákona č. 552{l991

Sb.io státntkontrole, veznění pozdějších předpisů, .
f) provádi finančn! nudíry, které ovčřl\Íl, zda ódaje vykázané ve finanrnieh,Účotních

a jiných výkazéeh věrně zobrazrúí majetek, zdroje jeho financování II hospcdařcní s ním,
g) předkládá doporučeni ke zkvalitněni řízeni a činností Ústavu a jeho vnitřního kontrolního

systému,
h) poskYtuji:: konzultační činnost voblasti zdokonalování kvality vnitřního kontrolního

systém~ všem organizačnímútvarůmÚstavu,
t) plní dalšíúkoly podle pokynůřediteleÓstavu,

ČL 20

Bczpečnostnl ředitel

Působnost zaměstnance ustanovenéhodo funkce bezpečnostního ředitele

a) odpovídá za oblast krizového řízení v rámci Ústavu; shromažd'qje informace v oblastí
mimořádných události se znaky krizových situaci v oblasripůsobnosti Ústavu a provádí
jejich analýzu; organizuje přípravu ÚStilVU v oblastí krizového řízení n provádí V této
cblasti metodickou a kontrolní činnost; zabezpečuje realizaci systčmůnkceschopnosti

Ústavu pro Tešení mimořádných události a krizových situací, včetně zajišťování
humanitární pomoci; zabezpečuje Informevauost příslušných ůtvarů Ústavu o vzniklé
mimóřádné události nebo o vyhlášení krizovehů stavil a o přijatých opatřeních;

zabezpečuje scučinnost útvaru OSlavu a případně dalších subjektů piol f'esenl krizových
situací,

b) je odpovědnouosobou v oblastibezpečnosti a ochrany zdravi př] práci,
c) zpracovává návrhy vnitřních předpisů a podílí se na zpracováni stanovisek Ústavu k

návrhům průvnícl; předpisů v oblastí krizového řízení, bezpečnosti a oehranč zdraví při

'práci"
tl} odpovídá za zabezpečení objektu a spravuje zabezpečovací systémy,
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e) vede evidencí elekrronickýeh podpisů (certifikátu II Časových razítek),
f) plni dalšl úkoly podle pokynůřediteleÚstavu.

ČL21

Úsek zkoumáni totalitních režimů aedičnl činnosti

Úsek. zkoumání totalitních režimů a ediční činnosti zabezpečuje zkoumán! ti nestranné
hodnocení období doby nesvobody i komunistické totalitnl moci, antidemokratické
a zločinné činnosti orgánu státu, zejména jeho bezpečnostníchsložek,Komunistické strany
Československa a organizaci založených na jeji ideologii, analyzuje příčiny fl způsoby

likvidace demokratickéhe režimu, získávé a zpřísrupňu]e dokumenty o době nesvobody a
obdob! komunistické totalitni moci fl dokumcntnjeúčast domácíóh i zahraničních. osob na
podpoře totalitního režimu tl na odboji a odporu proti němu. Dále.realizuje publikační Čl.í1l1DSt

Ústavu, včetně přípravy podkladu pro webovou stránku Ústavu, zpracovává knižní
II periodické publikace vydávané Ústavem. Dále sepooí!i na dokumentaci 410čin\1 doby
nesvobody II období komunistické totalitní moci II zajišľuje zaznamertávání svědecrví

pamětníkuzkoumaných období.

Čl. 22

Odbor zkoumáni totalirních režimu

(J) Odbor zkoumáni t(ltlllitlltch rcžirntl zabezpečuje zkoumání a nestranné hodnocení
období doby nesvobody a kornunistické totalitní mOGÍ, antidemokratické IIzločinné ČIUllQJ;tl

orgúnú stáru, zcjméaa jeho bezpeěucsinlcb složek, Komunistické strany Československa

II organizací založených na .1"j1 ideologii, analyzuje přičíny fl způsoby likvklaee
demokratického režimu, získ-ává u zpřístupňuje dokumenty o dobé nesvobody ti období
komunistické totalttní moci II dokumentuje účast domácích i zahraničních osob na podpoře

totalitníhc režimu a na odboji a odporu proti němu.

(2) Dále se podilí na dokumentaci zločinů doby nesvobody a období kornnnistickě

totalitní moci a zajišťuje zaznamenáváni svědectví pumětniků zkoumuných období. Rovněž
realizuje vzdě.lávaéÍ prcgramye vYťvářl vzdělávací pomůcky a audiovizuální záznamy
svědectvípamětníkůdoby nesvobody a komunistické totalitnl med.

(3) Ve spoluprácí s oddělením jJrodllkčllim přípravuie výstavy, semináře a odborné a
popularízačnl konference,

(4) Pro Radu Ústavu připravujepravidelné podklady o

Odděleni zkoumánl doby nesvobody

činnosti.

Působnost odděleni zkoumání doby nesvobody

a) zkoumá dobu nesvobody v období od 30. záfll933 do 4. května 1945,
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b) doknmentuje účast domácich u zahraničních osob nu podpoře nacistického režimu una
odboji a odporu proti němu.

Čl. 24

Oddělení zkoumání kcmunistieké totalitní mocí

Působnost oddělení zkoumání komunistickétoral!tni tnoci

u) zkouiná komunistickou totalitní mOC, antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů stáru
od 25. února 1945 do 29.ptosínce 1989 a předchozí děje týkujíclse[1řlpravk totalitnímu
uchopení mocí, jeho bezpečnostní složky, organizace založené na knnumistické ideologii,

ll) u)lalYZJ.lje příčiny a způsoby 'likvidacedemokratického režimu,
c) dokuméntnje účast domácích .uzahraníčaích osob na podpoře komunistického režimu

a na odboji fl odporu proti I1ČlllU.

Čl. 25

Oddělenidokumentace

Působnost oddělení dokumentace

a) zabezpečuje dokumentaci zločlnů dobynesvobody a komunistické totalitní moci,
b) společně s oddělením infcrmatiky a digitalizace vytvářídatabáze informací pro odbornou

I popularizační činnost,

c) shrernažďujc a zpracovává obr(lzllvý materiál pro publikace II výstavy,
d) připravuje a realizuje audiovizuální z{rznmny svědectvl pamětniků doby nesvobody

a komunistickétotalitnf mocí.

čJ. 26

Oddčlcutvzdělávěui

Působnost odděleni vzdělávání

a) spolupracuje se školami a vzdělávaclrni institucemi ve vzdělévacim procesu,
s odborfryniiprMovíšti vysokých škola výzkumných institucí v České republice i
v zahraníčl,

b) připravuje a provádí další vzděláváni pedagogických pracovníků v oblasti soudobých
dějin,

c) připravujepro školní veřejnost didakticképomůcky pro výuku soudobých dějin,

d) podilí se na občanském vzděláváni,

e} jegarantem aktivitÚstavu sc vzdělávacím obsahem.
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ČL

Odbor ediční

Odbor edični realizuje publikační činnost Ústavu, zpracovává knižní II periodické
publikace vydávané Ústavem, pořádá výstavy, semináře, odborné konference II diskuse.

Čl. 28

Odděleni publikaci

Působnost odděleni publikati

a) zajišťuje vydávánl publikaci vypovídajících o době nesvobody II o obdcbí komunistické
totalitní moci, o Činnosti bezpeěnostnfch složek II formách pronásledování, o odboji
II odporu II o činech tl osudechjednotlivců,

b) zabezpečuje redakční II grafické z'pracováni publikací Ústavu,
c) znbezpečuje distribuci publikaci Ústavu.

Čl. 29

Odděleni produkčni

Působnost oddělení produkčního

a) ve spolupráci s csratními útvary úseku zkoumáni totalitnlch rezimft a ediční činnosti

realizuje výstavy, semináře, odborné konference, přednášky II diskuse,
b) zabezpečuje správu Knihovny Jána Langoše,
o) zabezpečnje správu parnětnickéhodigitůlniho archivu Pamčť národa,

ČL 30

Ekcnumický odbor

Ekonomický odbor komplexně z'!iiiíťtuefimmčně i materiálně činnost Ústavu, je
správcem kapitoly 355. Zajišťuje správu majetku, ostrahu objektu Ústavn a zabť:ZpéělUe

prlNot alnžebních dopravních prostředku. Dále zajišťuje sptávtt informačních systiŠíllU,
adrninistraei webových stránek a další servisní li provozni úkoly VyplÝV'Uidzjcho
působnosti. V čele ekonomického odboru stojí ředitel, který řidi níže uvedené podřízené

útvary, komplexně zajišťuje účinnost a vý'Stupy procesů v působností ekonomického odboru,
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Čl. 31

Oddělení ekonomiky a rozpočtu

Působnost odděleni ekonomiky II rozpočtu

a) plní úkoly Ústavu v oblastí ekonomkiké.finančniII rozpočtové,

b) sestavuje uávrhrozpočtyastřednědobého výhledu kapitoly 355 II Ústavu, provádí jeho
rozpis a kontroluje jeho čerpání,připravujenávrh státního závěrečnéhoúčtu,

o) plní úkoly a povinnosti správce rozpočtu a hlavního účetního,

d) zajišťuje agendu pokladní služby včetně výdeje a vyúčtováni stravenek a cenin,
e) zajišÚJje vedení ůčetnictvi,
t) provádí kontrolu formálních nálcžitosrí IIpřezkóušeníúčetníchdokladli,
g) zajišťuje II apracovšvá platovou agendu,
h) účtlue o majetku a jeh,"} pohybech,
i) zajišťlueevidenci ainventarizaci majetku,
j) zajišt'uje zúčtován!služebních cest,
k) zajisfllje čerpániprostředkůstátního rozpočtuz výdajových lÍčtu Ústavu,
I) navrhuje opatření ke zvýšení hospodárrrosti čerpártífinančnicb prostředk-u,

m) zpraecvává účetní a finančni výkazy,
n) spravuje systém programového financováni SMVS (Správa majetku ve vlastnictví státu),
o) pOÍ"Íz'\Íe výstupy V jednotlivých etapách rozhodování o účasti státního rozpočtu na

financování akcí,
p) metodicky řídí a na základě podkladů xpraeovanýeh Účastníky programového

financováni Ústavu organizuje pl:ípravullávrhťl výdaju určených na financování
programu, návrhů dokumentace programů a závěrečného vyhodnocení akcí
programového financování,

CI) připravuje ekonomické podklady pro Radu Ústavu.

ČL 32

Oddělenf provozní

Působnostoddělení provozního

a) ve spolupráci s bezpečnostním ředitelem realizuje požadavkYllil zabezpečení objektu
Ústavu téchuickými prostředky,

b) zajišťuje organizační činnosti souviscjici s provozem recepte a zasedacích místnosti,
e) Zl\Íišť,tie techniuko-materiňlní zabezpečeni Ústavu,
d) připravuje a projednává závazkové vztahy Ústavu v provozní oblasti,
e) zajišťuje přípmvu a realizaci il1vestičníchakcí,
l) zajišťuje ft eviduje dislokaci útvaru, včetně obsaznváni jednorlivýchkancelářl a j"lich

vybavení,
ID plní úkoly souvisejíci se správou, údržbou a opravami technického zařízení a budovy

Úsravu včetnč úklidu prostor ÚS!llVU a odvezu odpadu, .
h) zajišťuje a organizuje provoz služebních dopravních prostředků a zajišťuje evidenci

provozu a hospQd~rné využit! dopravních prostředků,

i) zajišťuje pokrytí Ústavu dodávkami energií a médií,
j) zpracovává statistické výkazy za věcně příslušnou agendu,
k) zajišt'uje přepravu předsedyRady Ústavu, ředitele Ústavu a dalších zaměstnanců a osob,

o nichž tak stanoví ředitel Ústavu,
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Čl. 33

Oddělení informatiky a digitalizace

P ůsobnost oddělení informatiky a digitalizace

a) zajišťuje převod dokumentů do elektronické podoby,
b) zajišťuje základní po pis digitalízovnných II zpřístupňovauých dokument ů,

c) zajišťuje provoz digital iza čního pracoviště, .
d) ve spolupráci s oddělením provozním zajiš ťuje správu infonnačníeh systémů,

c) zajišťuje provedení ochrany, zálohov án! ri technick é kontroly dat.
I) ' zajišťltic prováděni technické správy digitalizovaných dat,
g) z~tiišťuje administraci webových stránek Ústavu,
h) ve spolupráci S oddělením ' provozním zaj išťuje provoz, ev idenci II hospodařeni

s telefony, včetně mobilních,
i) ve spolupráci s odděl ením provozním zajišťuje provoz telefonn í ústředny Ústavu;
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Část třerí

Zňvěreěná ustanoveni

éL34

(1) Organizační řád nabývá účinnosti dne 1. března 2014.

(2) K datu uvedenému v odst. 1 se ruší organizační řád schválený Radou Ústavu pro
studium totalitních režimu dne 7. L 2008 čj. UST·102/2007 ve znění pozdějších dodatků.

(3) Ustanovení všech interníchpředpisů a jiných dokumentůÚstavu, tzn. řádů, směrnic,

metodik, pokynů, formulářů, evidencí, plánu apod" které vznikly a vešly v účinnost před

nabytím účinnosti tohoto řádu dle odstavce 1, se mění tak, aby byla v souladu s tímto řádem

následovně: .

.a) ,,1. náměstek ředitele Ústavu" se mění na "náměstek ředitele Ústavu",
b) "lísek ekonomiky, provozu II informatiky" semění na "ekonomický odbor",
c) "náměstek pro ekonomiku, provoz a informatikn" se mění na "ředitel ekonomického

odboru",
d) "odbor ekonomiky a provozu" se mění na "ekonomický odbor",
e) "ředitel odboru ekonomiky a provozu" se mění na "ředitel ekonomického odboru"
f) "odbor informatiky a digitalizace" se mění na "odděJellí informatiky a digitalizace"
g) ,;ředitel odboru informaríky a digitalizace" se mění na .vedoueí oddělení informatiky a

digitalizace".
h) "odděleúí výstava vzděláváni"se mění na "oddělení produkční",

i) "vedoucí oddělení výstava vzdělávání"se mění na "Ved01-ld odděleni produkčního",

j) "skupina personální" se měni na "oddělení personální",
k) "vedoucí skupiny persouální" se mění na "vedoucÍ odděleni personálntho".

PhDT, Emilie Benešová
PředsedkyněRady Ústavu pro studium totalitních režimu
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