
 

Věc:  Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů – poskytnutí informace 

Dobrý den. 

Vážená paní. 

Dne 21. 3. 2016 byla doručena z emailové adresy:                                    pod sp. zn.             , 

na emailovou adresu posta@prerov.eu  Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon).  Žádáte o informaci k uchovávání datových zpráv, které odeslal „zdejší správní 

orgán“ prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám. 

Povinný subjekt Vaši žádost posoudil a konstatuje, že žádost splnila náležitosti ustanovení § 

14 zákona a v zákonné lhůtě poskytuje následující odpověď: 

Všechny přijaté i odeslané datové zprávy jsou evidovány v elektronické spisové službě (dále 

jen SSL), která jediná s datovou schránkou statutárního města Přerova komunikuje. 

Každé datové zprávě (přijaté i odeslané) je v okamžiku zaevidování v SSL přiděleno číslo 

jednací.  

Referent, který věc vyřizuje, vkládá příslušnou datovou zprávu v elektronické podobě 

v evidenci SSL do spisu a podle skartačního plánu jí přiděluje v členění podle hesel činnosti 

skartační znaky (A, V, S) a skartační lhůty (1-x let). 

Skartační lhůty a skartační znaky uvedené ve skartačním plánu jsou pro něho závazné. 

Po uplynutí skartační lhůty se spis ve skartačním řízení nabídne Státnímu okresnímu Přerov. 

Ten rozhodne, zda si spis nebo jeho část převezme k trvalému uložení nebo nařídí jeho 

fyzickou likvidaci. 
 

Spis v evidenci SSL obsahuje úplné elektronické dokumenty a zápisy o analogových 

dokumentech, vč. zápisů o tom, kdo a jak se s nimi pracoval.  
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