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Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů – poskytnutí informace

Vážený pane.
Dne 15. 4. 2016 byla doručena z emailové adresy:                                                  , pod sp. zn.
10677, 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:
1) V jakém formátu uchovává Váš orgán datové zprávy, které odeslal prostřednictvím datové schránky 

fyzickým a právnickým osobám v elektronické podobě, pokud je v elektronické podobě uchovává 
po 90 dnech, kdy se zprávy v datové schránce mažou (např. df)?  Pokud tyto zprávy uchovává 
v listinné podobě, pak jakým způsobem převádíte tyto zprávy z elektronické podoby? 

2) Poskytuje nějaký subjekt Vašemu úřadu program spisové služby?

Odpověď požadujete zaslat na e-mailovou adresu:                                       .

Povinný subjekt Vaši žádost posoudil a konstatuje, že žádost splnila náležitosti ustanovení §
14 zákona a v zákonné lhůtě poskytuje následující odpověď:

1) Všechny přijaté i odeslané datové zprávy jsou evidovány v programu elektronické spisové služby 
(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 odesílanou datovou zprávu v elektronické podobě do 
evidence 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.
Pokud referent, který „věc“ vyřizuje, potřebuje převést dokument v digitální podobě do podoby 
analogové, převádí ho pomocí autorizované konverze dokumentů z moci úřední. Pro provádění 
autorizovaných konverzí z moci úřední užíváme softwarový prostředek CzechPOINT@Office, který 
obsahuje jednotné rozhraní pro zajištění provádění autorizovaných konverzí a přístup k centrálně 
vedené evidenci konverzí. 
Autorizovanou konverzi z moci úřední provádí sekretariáty SSL.
Analogový dokument referent založí do analogové části spisu, na který platí stejné skartační lhůty 
znaky a lhůty.

2) Statutární město Přerov a Magistrát města Přerova používá program elektronické spisové služby fi 
Geovap, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice.
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