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Úřad průmyslového vlastnictví 

Mgr. Ing. Michal Verner 

Vedoucí oddělení analýz a digitalizace 

DS: ix6aa38 

Praha, 23. července 2020 

Žadatel: 

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane Vernere, 

s odkazem na § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí následujících informací týkajících 

se výkonu spisové služby ve smyslu § 63 a následujících zákona č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě.

Důvodem žádosti o informace je snaha přehledně zmapovat stav výkonu spisové 

služby a plnění povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, 

a zejména posun v této rovině v období následujícím po analýze stavu spisové služby 

u organizací státní správy, realizované Ministerstvem vnitra v prvním pololetí roku 

2019, včetně stavu plnění akčních plánů, vytvořených v souvislosti s Usnesením vlády 

č. 332 ze dne 13. května 2019. 

Ve výše uvedených souvislostech tedy žádáme o poskytnutí následujících informací a 

dokumentů: 
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a) platná verze Spisového řádu Vaší organizace,

b) schválený Akční plán Vaší organizace, vytvořený na základě Usnesení vlády

č. 332 ze dne 13. května 2019,

c) informace o míře a způsobu naplnění Akčního plánu dle bodu b) výše,

nejméně v rozsahu odpovídajícím bodu II.2.c) Usnesení vlády č. 332 ze dne 13.

května 2019,

d) poslední protokol o provedení kontroly výkonu spisové služby, vyhotovený

příslušným správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby

v souladu s § 71 zákona č. 499/2004 Sb., případně informace o termínu a

výsledku poslední provedené kontroly,

e) poslední protokol o provedeném skartačním řízení podle § 21 vyhlášky

č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, případně informace

o termínu a rozsahu posledního skartačního řízení provedeného v digitální

podobě. 

Předem děkuji za Vaši odpověď. 

S pozdravem, 


