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ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 30. července 2020

V Praze dne 24. srpna 2020

Odpověď

na

žádost

o

poskytnutí

informace

podanou

dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění

pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví

30. července 2020, evidovanou
prodloužena

lhůta

dne

(u které byla

dopisem

ve

věci

žádosti

o poskytnutí následujících informací a dokumentů:
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

příslušným

správním

v

s

souladu

§

71

o provedení

kontroly výkonu

úřadem na

úseku archivnictví

zákona

č.

499/2004

Sb.,

spisové služby, vyhotovený
a

výkonu

případně

spisové

informace

o

služby
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;

Vám sděluji následující:
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K bodu a):
MZ ČR vydává Rozhodnutí

které zasílám současně

s touto odpovědí.

K bodu b):
Akční plán zasílám v Příloze č. 1.

K bodu c):
Míra naplnění Akčního plánu: 70%.

K bodu d):
Protokol o kontrole výkonu spisové služby zasílám v Příloze č. 2.

K bodu e):
V současné době je realizace skartačního řízení v digitální podobě v přípravě – probíhá
testování SIP balíčků.

S pozdravem

Přílohy (2):
Příloha 1 – Akční plán rozvoje spisové služby Ministerstva zdravotnictví
Příloha 2 – Protokol o kontrole výkonu spisové služby u Ministerstva zdravotnictví
ze dne 16.12.2015
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