Č. j. 900/19/00053
PID 0351620
V Praze dne 15. 4. 2019

VÝNOS REKTORA č. 5/2019,

Spisový a skartační řád Akademie múzických umění v Praze

Výnos nabývá účinnosti dne 1. 5. 2019.

ČÁST I.
PŘEDMĚT ÚPRAVY
V souladu s příslušnými právními předpisy vydávám tento výnos k výkonu spisové služby na
Akademii múzických umění v Praze (dále jen AMU).
Spisový řád (dále jen SŘ) je předpis stanovící základní pravidla pro manipulaci s dokumenty
a skartační řízení na AMU.
SŘ je závazný pro všechny zaměstnance všech součástí AMU. Za jeho dodržování odpovídají
jednotliví vedoucí útvarů nebo jimi pověření zaměstnanci a dále zaměstnanci v rámci své
působnosti.
Výkonem spisové služby se rozumí zajištění odborné správy dokumentů v digitální a analogové
formě vzniklých z činnosti původce, popřípadě jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný
příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání
a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností.

ČÁST II.
SPISOVÁ SLUŽBA
1. Organizace spisové služby
a. Spisovou službu organizují a za její řádný chod odpovídají vedoucí jednotlivých součástí
AMU.
b. Vedoucí zaměstnanci odpovídají za
• dodržování tohoto spisového řádu v jím řízeném útvaru,
• řádný výkon spisové služby,
• průběžně prováděnou kontrolu stavu vyřízení dokumentů v jimi řízených útvarech,
• neprodlené projednání zjištěných závad se zpracovateli dokumentů a určení způsobu
a termíny odstranění těchto závad,
• dodržování předepsaných náležitostí a lhůt pro předání dokumentů a spisů do spisovny
a ke skartačnímu řízení.
c. Vedoucí zaměstnanec určí pracovníka pověřeného výkonem spisové služby, případně též
spisovny pro příslušný útvar/spisový uzel (dále jen " pracovník pověřený vedením spisové
služby" nebo "pověřený pracovník").
d. Spisovou službu v rámci univerzity koordinují:
a. za útvary rektorátu a útvary s celouniverzitní působností kvestorem pověřený
organizační pracovník,
b. za fakulty a vysokoškolské ústavy děkanem pověřený zaměstnanec, zpravidla
tajemník.
e. Dohledem nad výkonem spisové služby na univerzitě je ze zákona pověřen Státní oblastní
archiv v Praze (dále jen "archiv"), který poskytuje AMU rovněž metodickou pomoc.
f. Spisová služba v rámci AMU je organizována prostřednictvím strukturovaného systému
spisových uzlů a podatelny.
g. Podatelna má určen rozvrh úředních hodin a je zaveden časový rozpis a svoz pošty.
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h. K evidenci spisové služby je využíván elektronický informační systém - modul Spisová
služba (dále jen "SPSL"), s nímž pracují pověření pracovníci.
2. Příjem dokumentů
a. Doručené dokumenty adresované AMU jak v analogové (listinné) či v digitální
(elektronické) podobě přijímá podatelna, která dokumenty třídí, podle jejich charakteru
eviduje v SPSL a dále je předává pověřeným pracovníkům spisového uzlu příslušného
útvaru.
b. Přijaté a odesílané dokumenty úředního charakteru se skenují a digitální podoba je
přiložena jako příloha (kopie) k evidenčnímu záznamu v SPSL.
c. Digitalizací neprochází úřední dokumenty, které obsahují citlivé nebo jiné údaje diskrétního
charakteru (např. mzdové apod.).
d. Za doručený dokument se považuje také dokument přijatý mimo podatelnu a spisové uzly
nebo dokument vzniklý z podání učiněného ústně, pokud byl zaevidován. Příjemce
dokumentu zabezpečí jeho bezodkladné předání pověřenému pracovníkovi na nejbližším
spisovém uzlu a jeho zaevidování v SPSL.
e. Úřední dokument doručený v digitální podobě přímo do e-mailové schránky zaměstnance
univerzity nebo faxem musí příjemce neprodleně zaevidovat obdobným způsobem ve
SPSL na nejbližším spisovém uzlu. Takto doručené úřední dokumenty je třeba zajistit pro
trvalé uchování, čitelnost a neměnnost, a to v souladu se zákonem o archivnictví a spisové
službě.
f. Dokument, případně obálka dokumentu, se opatří jednoznačným identifikátorem SPSL,
tj. PID.
g. Při doručení dokumentů v analogové podobě příjemce
• zkontroluje správnost adresy, stav a neporušenost obalu zásilky. Pokud zjistí
závadu, zásilku nepřevezme a reklamuje ji u doručitele.
• roztřídí na dokumenty na podléhající a nepodléhající evidenci,
• potvrdí příjem doporučené zásilky doručiteli,
• u dokumentů s dodejkou na jméno, které podatelna není oprávněna převzít,
převezme výzvu k vyzvednutí, kterou zpracuje jako dokument a předá ji v co
nejkratší době adresátovi,
• dokument otevře s výjimkou dokumentů
• na jejichž obálce je uvedeno na prvním místě jméno a příjmení fyzické osoby,
• označených na obálce pokynem "neotvírat", "výběrové řízení" apod.,
• označených na obálce způsobem, z něhož je zřejmé, že obsahují utajované
skutečnosti,
• neotevřený dokument zadá do SPSL a na obálku vyznačí PID,
• neevidované a neotevřené dokumenty v analogové podobě předá podatelna
adresátům. Zjistí-li adresát po otevření obálky s dokumentem v analogové podobě,
která mu byla předána, že obsahuje dokument úředního charakteru, zabezpečí
neodkladně jeho dodatečné označení a zaevidování v SPSL; obdobně postupuje
rovněž adresát, na jehož adresu elektronické pošty byl přímo doručen dokument
úředního charakteru v digitální podobě.
• Tato povinnost se vztahuje také na ostatní pracovníky pověřené vedením spisové
služby, případně další zaměstnance, kteří dokument převzali, při čemž při vracení či
reklamacích zásilek spolupracují s příslušným spisovým uzlem nebo přímo
s podatelnou.
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h. Doručené zásilky se třídí na:
• dokumenty, které se předávají adresátům neotevřené (viz odst. g),
• noviny, časopisy, úřední tiskoviny (sbírky zákonů, věstníky apod.), brožury, katalogy,
tiskopisy, letáčky, kulturní programy, propagační a informační materiály, ceníky,
novoročenky, pozvánky (s výjimkou pozvánek k přijímacímu řízení), a jiné
dokumenty obdobného charakteru, které nepodléhají evidenci v podacím deníku,
• ostatní dokumenty podléhající evidenci v podacím deníku SPSL.
i. Podatelna či spisový uzel obálky u dokumentů v analogové podobě ponechává
u dokumentu vždy, pokud
• je dokument v souladu s jiným právním předpisem doručován původci do vlastních
rukou,
• je to nezbytné pro určení, kdy byl dokument podán k poštovní přepravě nebo kdy
byl původci doručen jiným způsobem nebo
• údaje na ní uvedené jsou rozhodné pro stanovení adresy odesílatele.
j. Při doručení dokumentů v digitální podobě příjemce
• prostřednictvím SPSL zkontroluje, zda dokument neobsahuje chybný datový formát
nebo počítačový program, který by mohl způsobit škodu na vybavení nebo
zpracovávaných informacích, nebo zneužití informace.
• Pokud je univerzitě dodán dokument v digitální podobě, který není dostupný
podatelně, a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou
adresu odesílatele, vyrozumí univerzita odesílatele o zjištěné vadě dokumentu
a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se univerzitě ve spolupráci
s odesílatelem vadu odstranit, pak dokument nezpracovává.
• Prostřednictvím SPSL ověří přítomnost a platnost elektronického podpisu, značky,
pečetě nebo časového razítka, a platnost certifikátů na kterých jsou založeny.
Součástí kontroly platnosti je i kontrola, zda byl certifikát podepsán certifikační
autoritou vydávající kvalifikované certifikáty nebo jinou, kterou AMU uznala za
důvěryhodnou. Při zjištění jejich neplatnosti vyrozumí odesílatele v případě, pokud
má neplatnost právní důsledky pro další zpracování dokumentu. Výsledek ověření
platnosti s e prostřednictvím SPSL připojí k dokumentu v digitální podobě.
• Doručený dokument v digitální podobě včetně všech jeho příloh, který neobsahuje
škodlivý kód, se v nezměněné podobě uloží v úložišti doručených datových zpráv,
zaeviduje se do SPSL.
3. Evidence a označování dokumentů
a. Všechny dokumenty podléhající evidenci v analogové i digitální podobě doručené a vzniklé
z vlastní činnosti AMU se zaznamenávající v SPSL.
b. Dokumenty se zaevidují v časovém pořadí, v němž byly doručeny nebo vznikly.
c. Evidenci v podacím deníku nepodléhají dokumenty, jejichž evidence je vedena samostatně,
elektronickou formou v ekonomickém útvaru. Ve studijních odděleních je dále vedena
evidence dokumentů studijní agendy vztahující se k přijímacímu řízení a průběhu studia.
Seznamy studentů v podobě matriky studentů jsou vedeny elektronickou formou ve
studijním systému podle platného zákona o vysokých školách.
d. V podacím deníku vedeném v SPSL se o dokumentu vedou zejména tyto údaje
• pořadové číslo dokumentu, pod nímž je evidován v evidenci dokumentů
- jednoznačný identifikátor - PID,
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• datum doručení dokumentu nebo vytvoření dokumentu; datem vytvoření
dokumentu se rozumí datum jeho zaevidování v evidenci dokumentů v SPSL.
U doručeného dokumentu v digitální podobě se jako datum doručení vyznačí
datum, kdy je dokument dostupný v SPSL nebo kdy se do datové schránky přihlásí
osoba, která má s ohledem na rozsah oprávnění přístup k doručenému dokumentu,
• adresa odesílatele, je-li odesílatelem AMU, tak příslušný uzel SPSL nebo pracovník,
• typ doručeného dokumentu,
• označení osoby nebo útvaru AMU, který dokument vyřizuje,
• spisový znak, skartační znak a skartační lhůta, záznam o vyřazení ve skartačním
řízení.
e. Dokumenty podléhající evidenci v podacím deníku nebo samostatné evidenci se označují
číslem jednacím, generovaným v SPSL na spisovém uzlu, který daný dokument vyřizuje.
f. Evidenci dokumentů vedou pověření pracovníci, kteří jsou oprávněni a povinni provádět
záznamy o doručených a odesílaných dokumentech v podacím deníku SPSL příslušného
spisového uzlu útvaru.
g. Číselná řada v podacím deníku začíná dnem 1. ledna a je uzavřena posledním zápisem
31. prosince.
4. Rozdělování a oběh dokumentů
a. Dokumenty zaevidované do SPSL podatelna předá podle adresy a věcné příslušnosti
pracovištím (jednotlivým spisovým uzlům) k vyřízení.
b. Při oběhu a vyřizování dokumentu musí být zachována transparentnost jednotlivých úkonů
SPSL. Zaměstnanci AMU přicházející s daným dokumentem do styku musí dbát na to, aby
bylo s dokumentem zacházeno s odbornou péčí.
5. Vyřizování dokumentů, tvorba spisu
a. Dokument vyřizuje zaměstnanec pověřený původcem.
b. Vyřídí-li zaměstnanec dokument vzetím na vědomí, vyřízením při osobním kontaktu nebo
telefonicky, učiní o tom záznam v evidenci dokumentů.
c. Dokumentu přidělí zaměstnanec nejpozději při jeho vyřízení spisový znak, skartační znak
a skartační lhůtu, popřípadě rok zařazení dokumentu do skartačního řízení, podle
spisového a skartačního plánu AMU účinného v době vyřízení dokumentu.
d. V SPSL zaměstnanec zaznamená způsob vyřízení dokumentu a identifikaci subjektu, který
je adresátem vyřízení dokumentu. Byl-li dokument vyřízen spolu s jiným dokumentem,
uvede se tato skutečnost v evidenci dokumentů.
e. Všechny úřední dokumenty musí být vyřizovány včas, účelně a hospodárně. Lhůty určené
pro vyřízení dokumentu je nutno dodržovat. Pokud nelze ze závažných důvodů vyřídit
písemnost ve stanovené době, je třeba původci dokumentu podat předběžnou zprávu.
f. Zaměstnanec pověřený vyřízením dokumentu je povinen dokument zabezpečit tak, aby
nemohlo dojít k jeho ztrátě, zničení nebo zneužití. Vyřízení dokumentu musí odpovídat
obsahu a povaze vyřizované věci.
g. Dokumenty týkající se téže věc i (nebo spolu věcně související) se spojují při vyřizování
v systému SPSL ve spis s jednou spisovou značkou. Spis je vytvářen spojováním
dokumentů.
h. Spis je uzavřen vyřízením, označením a uložením posledního dokumentu.
i. Z uzavřeného spisu nesmějí být vyjímány jednotlivé dokumenty. Uzavřený spis je možno
připojit k jinému spisu, pokud neuplynula skartační lhůta.
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j.

Na všech spisových uzlech je prováděna pravidelná kontrola vyřizování dokumentů.

6. Spisový znak, skartační znak, skartační lhůta
a. Přehled spisových znaků je uveden ve spisovém a skartačním plánu AMU
b. Skartační znak vyjadřuje hodnotu dokumentu podle jeho obsahu a označuje způsob
posouzení dokumentů ve skartačním řízení.
c. Skartačním znakem " A" (Archiválie) se označuje dokument trvalé hodnoty, který bude ve
skartačním řízení navržen k trvalému uchování. Skartačním znakem "S" (Skartace) se
označuje dokument bez trvalé hodnoty, jenž bude ve skartačním řízení navržen ke zničení.
Skartačním znakem "V" (Výběr) se označuje dokument, který bude ve skartačním řízení
posouzen a navržen k vybrání k trvalému uchování jako archiválie nebo ke zničení.
d. Dokument se označuje jedním skartačním znakem.
e. Spis se označuje skartačním znakem odpovídajícím znaku dokumentu v tomto spisu, který
má nejvyšší hodnotu; pro účely označení spisu skartačním znakem má skartační znak
"A" vyšší hodnotu než skartační znak "V" a skartační znak "V" má vyšší hodnotu než
skartační znak "S".
f. Skartační lhůta se vyjadřuje číslem doplněným za skartačním znakem. Skartační lhůta se
určuje počtem celých roků počítaných od 1. ledna kalendářního roku následujícího po
kalendářním roce, v němž nastal okamžik rozhodný pro uplynutí skartační lhůty. Před
uplynutím skartační lhůty nesmí být žádný dokument zničen. Skartační lhůtu nelze
zkracovat.
7. Vyhotovování dokumentů
a. Dokument vytvořený původcem a určený k odeslání obsahuje záhlaví, v němž jsou uvedeny
název, sídlo nebo jiná identifikační adresa původce a číslo jednací dokumentu a PID nebo
evidenčním číslem ze samostatné evidence. V odpovědi na doručený dokument se uvádí
také číslo jednací odesílatele.
b. Dalšími náležitostmi dokumentu jsou
• datum podpisu dokumentu,
• počet příloh; u dokumentu v digitální podobě počet příloh, pokud to povaha
dokumentu umožňuje určit,
• počet listů dokumentu nebo počet svazků, je-li o dokument v analogové podobě,
• jméno, případě jména, příjmení a funkce fyzické osoby pověřené jeho podpisem.
c. Dokumenty vznikající z jednání samosprávných akademických a poradních orgánů musí
obsahovat datum jednání, schválení zápisu a podpis předsedy nebo jiného svolavatele
poradního orgánu a zpracovatele zápisu. Dále musí tyto dokumenty obsahovat program
jednání, zápis z jednání, projednávané materiály, prezenční listinu a případná usnesení
z jednání.
8. Podepisování dokumentů a užívání úředních razítek
a. Dokument podepisuje zaměstnanec k tomu pověřený vnitřními předpisy.
b. Pověřený zaměstnanec rektorátu AMU vede evidenci úředních razítek pro všechny
součásti AMU. Evidence obsahuje otisk úředního razítka s uvedením jména, příjmení
a funkce osoby, která úřední razítko převzala a užívá, datum převzetí, datum vrácení,
datum vyřazení z evidence, podpis přebírající osoby a údaj o datu, popřípadě
předpokládaném datu, ztráty úředního razítka.
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c. Pověřený zaměstnanec rektorátu AMU vede evidenci kvalifikovaných certifikátů vydaných
akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb, jejichž je držitelem a na nichž jsou
založeny jím užívané uznávané elektronické podpisy a kvalifikované elektronické podpisy,
a kvalifikovaných systémových certifikátů, jichž je držitelem a na nichž jsou založeny jím
užívané uznávané elektronické značky a kvalifikované elektronické pečeti, vydaných
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, a to v rozsahu údajů:
• číslo certifikátu,
• specifikace, zda se jedná o kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový
certifikát,
• počátek a konec platnosti certifikátu,
• heslo pro zneplatnění certifikátu,
• datum a důvod zneplatnění certifikátu,
• údaje o kvalifikovaném, poskytovateli certifikačních služeb,
• identifikace oprávněného uživatele zaručeného elektronického podpisu.
9. Odesílání dokumentů
a. Odesílání dokumentů je zajišťováno podatelnou, nebo datovou schránkou.
b. V SPSL se zaznamená datum odeslání dokumentu.
c. Odesílání datových zpráv ISDS je zajišťováno pověřenými pracovníky prostřednictvím SPSL
10. Ukládání dokumentů
a. Po vyřízení se doklady v analogové podobě zakládají v příručních registraturách
jednotlivých útvarů součástí AMU. Skupina věcně totožných dokladů tvoří jednu ukládací
jednotku. Zde jsou uloženy po dobu nezbytně nutnou, zpravidla ne delší než 2 roky. Za
kontrolu a úplnosti dokumentů v analogové podobě odpovídá před jejich uložením do
spisovny zpracovatel spisu. Každá ukládací jednotka je opatřena archivačním štítkem - viz
příloha č. 1.
b. Všechny dokumenty v digitální podobě se ukládají do elektronického dokumentového
úložiště.
c. Dokumenty a spisy se ukládají podle spisového a skartačního plánu ve spisovně, nebo
v elektronickém systému spisové služby.
d. Za řádné ukládání vyřízených dokumentů do příruční spisovny a předávání centrální
spisovně odpovídá pracovník pověřený péčí o spisovou službu na pracovišti.
e. Na každé součásti AMU je zřízena spisovna. Za přejímání, ukládání, evidenci, zapůjčování
a vyřazování dokumentů odpovídá pověřený zaměstnanec.
f. Předávající útvar odevzdává do spisovny dokumenty na základě předávacího protokolu, viz
příloha č. 2, který se vyhovuje dvojmo. Jeden výtisk zůstává ve spisovně a druhý se vrací
útvaru, jenž dokumenty do spisovny předal. Předávací protokoly jsou uloženy
chronologicky v evidenci spisovny.
g. Předávací protokol musí mít tyto náležitosti:
• název předávajícího o útvaru,
• název typu dokumentu
• pořadové číslo dokumentu, název a rok vzniku,
• přidělený skartační znak a skartační lhůtu,
• množství,
• místo uložení ve spisovně (regál, police),
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• datum a podpisy předávajícího a přejímajícího.
Bez předávacího protokolu nesmí být do spisovny převzaty žádné dokumenty.
h. Dokument nebo spis v analogové podobě, anebo spis v digitální podobě se před uložením
kontrolují, jsou-li úplné.
i. Dokument v digitální podobě se považuje za úplný, je-li opatřen metadaty stanovenými
národním standardem pro elektronické systémy spisové služby. Neúplný dokument, pokud
je to možné, jeho zpracovatel o metadata doplní. Pokud není možné dokument o příslušná
metadata doplnit, převede se do analogové podoby a opatří ho povinnými náležitostmi
(PID, skartační znaky) a následně se uloží v příslušné spisovně. Záznam o převodu do
analogové podoby se vyznačí do evidence dokumentů.
j. Dokumenty nebo spis v analogové (listinné) podobě, vytvořené vytištěním digitálního
dokumentu na papír nebo elektrografické kopie listinných dokumentů, je třeba zabezpečit
proti poškození při uložení, tj.
• vytisknout laserovou tiskárnou (min. 150 dpi)
• ukládat v ochranných obalech, šanonech apod.
• minimalizovat možnost slepení jednotlivých listů (např. ukládáním ve svislé poloze)
Dokumenty jsou uloženy podle spisového a skartačního plánu až do skartačního řízení. Za
kontrolu úplnosti dokumentů v analogové podobě odpovídá před jejich uložením do
spisovny zpracovatel spisu.
k. Dokumenty zaznamenané na elektronických a jiných nosičích, pro něž je stanoven
skartační znak "V" nebo "A'', musí být v okamžiku ukládání zapsány ve formátu, který zaručí
jejich neměnnost a umožní následné čtení. Pokud to nelze zajistit, musí být před uložením
do spisovny vytištěny do analogové podoby a musí být opatřeny náležitostmi originálu.
l. Vedoucí spisovny
• přejímá, kontroluje úplnost a zakládá dokumenty podle organizačního schématu
dané součásti a spisového plánu školy,
• vyhledává a předkládá spisy k nahlédnutí nebo zapůjčení,
• připravuje skartační návrhy a je vždy členem skartační komise a projednává
veškeré záležitosti týkající se skartačního řízení,
• vede evidenci o dokumentech uložených ve spisovně a o zapůjčených, případně
ztracených dokumentech.
Pokud dojde k nevratnému poškození nebo zničení dokumentu v digitální podobě nebo
pokud nelze takový dokument zobrazit způsobem umožňujícím jeho čitelnost, poznamená
se tato skutečnost do poznámky v evidenci dokumentů v SPSL včetně čísla jednacího
dokumentu, kterým bylo poškození nebo zničení řešeno. V případě ztráty nebo zničení
dokumentu v analogové podobě je nutné vyhotovit zápis obsahující příčinu, míru zavinění
a způsob nahrazení dokumentu. Zápis podepíše vedoucí útvaru, jehož dokument byl
ztracen či zničen. Následně se do předávacího protokolu do pole Vyřazení zapíše
"ZTRÁTA" a číslo jednacího spisu, kterým byla řešena.
m. Do dokumentů v analogové podobě uložených ve spisovně mohou se souhlasem
vedoucího spisovny nahlížet nebo si k úředním účelům dokumenty krátkodobě zapůjčit
útvary, kde byly dokumenty vyřizovány, pokud není hospodárné, pořídit jejich kopii.
V ostatních případech je třeba vyžádat si k nahlížení písemný souhlas, viz příloha č. 3,
vedoucího útvaru, který je původcem těchto dokumentů. Dokumenty se zapůjčují na dobu
nejdéle 1 kalendářní měsíc; výjimku tvoří pouze zapůjčení dokumentů kontrolním orgánům,
jejichž zástupci předloží pověření ke kontrole podle obecně platných právních předpisů
a protokolárně převezmou zapůjčené dokumenty podpisem seznamu těchto dokumentů.
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n. O zapůjčování a nahlížení do dokumentů v analogové podobě vede spisovna evidenci, viz
příloha č. 4.
o. Do dokumentů v digitální podobě uložených v elektronickém úložišti dokumentů je
oprávněna nahlížet osoba s příslušnými přístupovými právy.
p. Prostory, v nichž je umístěna spisovna, musí být vybaveny a zabezpečeny tak, aby nemohlo
dojít k poškození, zničení nebo zneužití informací obsažených v dokumentech, a splňovat
tím podmínky stanovené zákonem: nesmí být ohroženy povodněmi, musí mít zpracovanou
požární dokumentaci a být vybaveny ručními hasicími přístroji (v prostorách pro uložení
dokumentů pouze práškovými), nesmí v nich vést vodovodní, teplovodní, parovodní nebo
plynové potrubí a dešťová nebo splašková kanalizace, musí být vybaveny regály pro
uložení dokumentů. Prostory musí být zajištěny proti vstupu nepovolané osoby.
q. V případě zániku původce (útvary, pracoviště, součásti) převezme spisovnu ten, na něhož
přechází působnost zaniklého organizačního útvaru nebo součásti.
11. Vyřazování dokumentů a skartační řízení
a. Do skartačního řízení se zařazují všechny dokumenty, kterým uplynula skartační lhůta,
a úřední razítka vyřazená z evidence. Mimo skartační řízení a bez souhlasu archivu není
dovoleno žádné písemnosti vzniklé z činnosti AMU ničit a předávat do sběru.
b. K provedení skartačního řízení lze stanovit skartační komisi. Členem skartační komise je
vždy zaměstnanec pověřený vedením spisovny, pracovník pověřený vedením spisové
služby daného útvaru.
c. Dokumenty ke skartačnímu řízení připravuje každoročně zaměstnanec pověřený vedením
spisovny. Podle jejich označení skartačními znaky je rozdělí do skupin "A" a "S".
Dokumenty označené skartačním znakem "V" odborně posoudí ve spolupráci s vedoucím
útvaru, ve kterém příslušný dokument vznikl a přiřadí jim skartační znak "A" nebo "S".
Skartační řízení se provádí zpravidla v kalendářním roce následujícím po uplynutí skartační
lhůty dokumentu. Avšak po dohodě s příslušným archivem může být skartační řízení
provedeno později. Děje se tak v případech, kdy dokumenty s uplynulými skartačními
lhůtami jsou potřebné pro další činnost.
d. Skartační řízení se provádí na základě skartačního návrhu- viz příloha č. 5, jehož přílohu
tvoří seznamy dokumentů navržených ke skartačnímu řízení vyhotoveny zvlášť pro
dokumenty se skartačním znakem "A" a zvlášť pro dokumenty se skartačním znakem "S''
- viz příloha č. 6. Pověřený vedoucí zaměstnanec zašle skartační návrh na vyřazení
dokumentů a razítek společně se dvojím vyhotovením seznamů dokumentů a razítek
navržených ke skartačnímu řízení Státnímu oblastnímu archivu v Praze. Na základě
předloženého skartačního návrhu provedou pověření zaměstnanci archivu odbornou
archivní prohlídku dokumentů, popřípadě úředních razítek, navrhovaných k vyřazení.
g. Po provedené archivní prohlídce sepíše zaměstnanec archivu protokol o provedeném
skartačním řízení. V jeho příloze se uvede seznam dokumentů, popřípadě úředních razítek,
vybraných za archiválie a vydá souhlas se zničením dokumentů, popřípadě úředních
razítek, označených skartačním znakem " S". Dokumenty určené ve skartačním řízení ke
zničení je možné zničit až po uplynutí lhůty pro podání námitek.
12. Spisová rozluka
a. Spisová rozluka se provádí při zrušení nebo reorganizaci původce. Její součástí je vždy
skartační řízení. Ve skartačním řízení se vyřadí dokumenty a spisy, jimž uplynuly skartační
lhůty. Ostatní dokumenty a spisy se předají nástupci původce podle předávacích seznamů.
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b. Předávané vyřízené dokumenty a uzavřené spisy, kterým neuplynula skartační lhůta, se
zapíší do předávacího seznamu. Předávané nevyřízené dokumenty a neuzavřené spisy se
zapíší do předávacího seznamu, v něm se uvedou jednotlivé dokumenty, popřípadě spisy,
doba jejich vzniku, rozsah - počet listů a příloh. Předané nevyřízené dokumenty a spisy
nástupce původce nebo nástupnická část původce, vzniklá po reorganizaci, nově zaeviduje
do své evidence dokumentů jako doručené.
13. Vedení spisové služby v mimořádných situacích
a. V případě živelní pohromy, ekologické, průmyslové nebo jiné havárie, anebo v případě jiné
mimořádné situace, v jejichž důsledku je AMU a jejím součástem znemožněno po
omezené časové období vykonávání spisové služby obvyklým způsobem (dále jen
"mimořádná situace"), a pokud v důsledku této situace řádně nefunguje SPSL, vede AMU
a její součásti spisovou službu náhradním způsobem v listinné podobě v podacím deníku
(dále jen "náhradní evidence"). Příchozí dokumenty označuje a eviduje podatelna ručně dle
zásad označování a evidence dokumentů uvedených v tomto spisovém řádu. Pokud je to
možné, předá podatelna dokumenty k vyřízení příslušným osobám.
b. Náhradní evidenci podatelna uzavře neprodleně po ukončení mimořádné situace.
c. Pokud jsou dokumenty evidovány v náhradní evidenci méně než 48 hodin, přeevidují se
dokumenty z náhradní evidence do řádné evidence v SPSL AMU. Pokud jsou dokumenty
evidovány v náhradní evidenci déle než 48 hodin, dokumenty zůstávají pro účely výkonu
spisové služby evidovány v náhradní evidenci a do řádné evidence se přeevidují pouze ty
dokumenty, které nelze vyřídit v náhradní evidenci.
d. Dokumenty evidované a vyřízené v náhradní evidenci se ukládají ve spisovně společně
s ostatními dokumenty původce.
e. Pokud je v mimořádné situaci zachována funkčnost systému SPSL, zpracovává podatelna
dokumenty standardním způsobem dle předchozích ustanovení spisového řádu a, je-li to
možné, předá je k vyřízení.
f. Není-li v důsledku mimořádné situace možné předat dokumenty k vyřízení, zajistí
podatelna jejich co nejbezpečnější uložení a k vyřízení je předá v nejbližším možném
termínu.

ČÁST III.
SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN
viz příloha č. 7

ČÁST IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento výnos je závazný pro všechny součásti a zaměstnance AMU a nabývá účinnosti
dnem vydání.
1. Tímto výnosem se zrušuje Výnos rektora č. 14/2005 o spisové službě v iFIS.

doc. Jan Hančil v. r.
rektor
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