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Resumé:

Závěrečná bakalářská práce se zabývá problematikou archivace, následné skartace a s ní 

související vedení spisové služby v mateřských školách, které mají vlastní právní subjektivitu. 

Objasňuje základní pojmy a stávající právní úpravu.

Vychází z výzkumného šetření, které mapuje současnou situaci v mateřských školách 

s vlastní právní subjektivitou a prezentuje názory odborníků na tuto problematiku.

Přináší ucelený pohled na danou problematiku a vytvořený vzorový manuál vedení spisového 

a skartačního řádu v mateřských školách.

Summary:

This final B.A. thesis is devoted to archivation, the following archive shredding and the 

connected records and documents management in kindergartens that have a legal entity status. 

The thesis explains the basic terminology and the legal regulations currently in force.

The thesis is based on the findings of research that maps out the current situation in 

kindergartens with a legal entity status and presents opinions of specialists in the field.

The thesis provides a comprehensive approach to the question under discussion and a model 

manual determining the rules for the management of records and documents, and their 

shredding, as applicable to kindergartens.
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Úvod

Pracovník ve funkci ředitele mateřské školy (dále jen MŠ) musí zabezpečovat řadu činností. 

Snad každému se vybaví zejména organizování běžného chodu zařízení, vedení, hodnocení

a odměňování zaměstnanců, plánování, kontrola a řada dalších.

Existuje však ještě jedna důležitá a přitom opomíjená činnost, bez které by fungování zařízení 

nebylo myslitelné. Jedná se o archivování a skartaci určených dokumentů, které dostatečně 

upravoval Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů č. 499/2004 Sb. 

V roce 2009 došlo k jeho změně novelou č. 190/2009 Sb., ve které byly MŠ, které mají 

samostatnou právní subjektivitu vyňaty z povinnosti uchovávat dokumenty a umožňovat 

výběr archiválií a to výslovně v § 3 odst. j). Dle tohoto zákona nemají povinnost od 1. 7. 2009 

uchovávat dokumenty ani vést jakoukoliv formu spisové služby podle § 63 téže novely. 

Mateřské školy jako samostatné právní subjekty se však musí řídit i dalšími právními 

předpisy, které s touto novelou nekorespondují a tak vznikl nezmapovaný prostor a zmatky 

kolem vedení spisové služby, archivace a následné skartace.

Dílčím cílem této práce je zjistit současný stav archivace a následné skartace v MŠ, které mají 

samostatnou právní subjektivitu a názory odborníků z řad Státních okresních archivů

a dalších kompetentních institucí.

Hlavním cílem je na základě těchto zjištění vytvořit přehledný manuál v písemné podobě, 

který by sjednotil postupy archivace i skartace v MŠ a byl oporou ředitelů MŠ.

Hlavní metodou při zpracování tohoto tématu jsou dotazníky směřované k ředitelům MŠ, 

Státním okresním archivům, dále dotazy adresované příslušným institucím, např. Ministerstvo 

vnitra – Odbor archivní správy a spisové služby, ČŠI aj. V neposlední řadě také nastudování 

současné legislativní úpravy této problematiky. Analýza těchto informací bude využita při 

tvorbě zmíněného manuálu.

Hlavní výzkumnou otázkou je dokázání faktu, že i když MŠ jako samostatné právní 

subjekty nemusí ze zákona vést spisovou službu, uchovávat dokumenty a umožňovat výběr 

archiválií, je tato činnost nezbytně nutná pro fungování zařízení a to i v případě, že ji 

zřizovatel nenařídí.

V první části bakalářské práce je vysvětlena problematika vedení spisové služby, objasněny 

pojmy archivace a skartace.

Ve druhé části jsou obsaženy informace, týkají se legislativního rámce této problematiky.
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Ve třetí části bakalářské práce jsou zjišťovány požadavky jednotlivých oblastních archivů.

Ve čtvrté části jsou prezentována výzkumná šetření dané problematiky v MŠ.

V páté části jsou analyzovány výsledky výzkumného šetření.

V šesté a poslední části je vytvořen manuál efektivního postupu archivace a následné 

skartace.
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 Vymezení pojmů archivace, skartace

V této části bakalářské práce je objasněna problematika vedení spisové služby v mateřských 

školách a následné archivace i skartace potřebných dokumentů. Zároveň jsou zde vysvětleny 

nejdůležitější pojmy jako archivace, skartace a další.

1.1 Problematika vedení spisové služby v mateřských školách

Samostatné MŠ, tedy ty, které mají samostatnou právní subjektivitu, jsou sice ze zákona 

vyjmuty z povinnosti vést spisovou službu v rozsahu stanoveném ve znění novely č. 190/2009 

Sb., § 63, přesto by se měly starat o písemnosti vzniklé z jejich činnosti, případně též

o písemnosti jejich předchůdců, zejména pokud z jejich činnosti vznikají dokumenty se 

skartačním znakem „A“. Proto by měly vést řádně spisovou službu, která zahrnuje řadu 

činností. Jedná se zejména o evidenci všech přijatých a odeslaných písemností, ukládání

a archivaci písemností, spolupráci s příslušným archivem, pod jehož dohledem vybrané 

písemnosti po uplynutí skartační doby vyřadí.

Obecně rovněž platí, že tyto samostatné MŠ by se měly řídit nařízením svého zřizovatele, 

které může být ve stanovení povinností v oblasti spisové služby od zákonné úpravy odlišné 

(např. zřizovatel bude vyžadovat vedení spisové služby podle zákona). Jedná se o Zákon

č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102 písmeno b).1

1.2 Základní pojmy

Problematika vedení spisové služby je velmi široká a ke správnému pochopení tohoto 

problému si musíme ujasnit celou řadu pojmů, abychom s nimi mohli řádně pracovat.

1.2.1 Spisová služba

Spisovou službou se rozumějí práce spojené s příjmem, tříděním, označováním, evidencí, 

oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, rozmnožováním, podepisováním, odesíláním, 

ukládáním, vyřizováním a archivováním dokumentů. Úkolem spisové služby je kompletní 

péče o dokumenty, jejich přesná a úplná evidence, řádné ukládání do spisovny a jejich 

vyřazování podle skartačních znaků a lhůt.2
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1.2.2 Výkon spisové služby

Výkonem spisové služby rozumíme zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti 

původce, případně z činnosti jeho předchůdců, zahrnuje řádný příjem, evidenci, rozdělování, 

oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení

a kontrolu všech těchto činností.

1.2.3 Původce

Původcem je každý, z jehož činnosti vznikají dokumenty.

Rozlišujeme veřejnoprávní původce, mezi které patří:

Organizační složky státu, ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, státní příspěvkové organizace, 

státní podniky, územní samosprávní celky, vysoké školy, školy a školská zařízení kromě MŠ, 

výchovných a ubytovacích zařízení a školní stravování, zdravotní pojišťovny, veřejné 

výzkumné instituce, právnické osoby zřízené zákonem, notáři.

Dále existují soukromoprávní původci, mezi které patří:

Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku, politické strany, politická hnutí, občanská 

sdružení, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, církve a náboženské společnosti, 

profesní komory, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti.3

Třetí skupinou jsou tzv. neurčení původci, kam řadíme:

MŠ s vlastní právní subjektivitou, výchovná zařízení, ubytovací zařízení, školní stravování aj.

1.2.4 Dokument

Dokument je každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná informace zaznamenaná v listinné, 

elektronické či digitální podobě, která byla původcem vytvořena, nebo mu byla doručena.

1.2.5 Spis

Spis je soubor všech dokumentů týkající se téže věci. Spis musí obsahovat soupis všech čísel 

jednacích dokumentů, které jsou jeho součástí.

1.2.6 Archiválie

Archiválií označujeme takový dokument, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, vnějším 

znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, 

vědeckým nebo informativním významem vybrán ve veřejném zájmu k trvalému uchování
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a byl vzat do evidence archiválií. Archiváliemi jsou také pečetidla, razítka, fotografie, 

videozáznamy aj.

1.2.7 Spisový řád

Spisový řád je interní předpis pro vedení spisové služby dané instituce. Je v něm přesně 

popsáno, co se děje s dokumenty od jejich přijetí nebo vzniku, až po uložení a vyřazení ve 

skartačním řízení.

1.2.8 Spisový a skartační plán

Spisovým a skartačním plánem rozumíme schéma pro označování a následné ukládání 

vyřízených a vyhotovených dokumentů dané instituce. Veškeré dokumenty, které jsou do 

organizace doručeny nebo které vznikly z její činnosti, jsou rozděleny podle typů do věcných 

skupin a vyznačí se u nich spisové znaky, podle kterých se vyřízené dokumenty ukládají ve 

spisovně, a skartační znaky se skartačními lhůtami. Skartační plán naznačuje, jakým 

způsobem bude s daným dokumentem naloženo po uplynutí jeho skartační lhůty a po 

vyřazení ze spisovny ve skartačním řízení.4

1.2.9 Spisový znak

Spisové znaky označují jednotlivé skupiny dokumentů podle jejich obsahu. Je stanovena 

povinnost vést ve spisovém a skartačním plánu přehled spisových znaků. Podle nového 

archivního zákona jsou školy povinny vytvořit si vlastní soustavu spisových znaků

a označovat jimi dokumenty jak doručené do školy, tak vzniklé z vlastní činnosti.

Spisové znaky mají obvykle podobu čísel uspořádaných podle věcných skupin druhů 

dokumentů.5

1.2.10 Skartační znak

Skartační znak vyjadřuje hodnotu dokumentu podle obsahu a označuje způsob, jakým se 

s dokumentem naloží.

Archivním zákonem jsou dány tři typy skartačních znaků

Skartační znak „A“ (archiv) označuje dokumenty trvalé hodnoty, které budou po uplynutí 

skartačních lhůt navrženy k výběru ve skartačním řízení za archiválie k trvalému uložení do 

archivu. Jedná se zejména o dokumenty týkající se organizace a správy školy např. zřizovací 

listiny, doklady o vzniku či zrušení školy aj.
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Skartační znak „S“ (stoupa) označuje dokumenty bez trvalé hodnoty, které budou po 

uplynutí skartačních lhůt navrženy v rámci skartačního řízení ke zničení např. záznamy

o správním rozhodnutí k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, záznamy o úrazech, 

záznamy o hospitacích aj.

Skartační znak „V“ (výběr) označuje dokumenty, jejichž hodnotu nelze předem určit, 

dokumenty proto budou po uplynutí skartačních lhůt posouzeny skartační komisí a následně 

rozděleny do skupiny „S“, nebo „A“, např. záznamy z pedagogických porad, prezentace škol 

aj.6

1.3 Způsob vedení spisové služby v mateřských školách jako neurčených 

původců

Mateřské školy, výchovná a ubytovací zařízení a zařízení školního stravování jsou ze zákona 

vyjmuty z povinnosti vést spisovou službu v rozsahu stanoveném zákonem. Pokud nejsou 

samostatnými subjekty, ale jsou např. součástí základní školy, vedou spisovou službu v rámci 

této školy.

Jiná situace však nastává u samostatných mateřských škol, z jejichž činnosti vznikají 

dokumenty se skartačním znakem „A“. Obecně platí, že tyto mateřské školy by se měly řídit 

nařízením svého zřizovatele, které může být ve stanovení povinností v oblasti spisové služby 

od zákonné úpravy odlišné. Jedná se o Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102 písmeno b).7
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 Legislativní rámec řešené problematiky

V této části bakalářské práce jsou předloženy zákonné úpravy týkající se vedení spisové 

služby a skartačního řádu.

2.1 Současná archivní legislativa

Současná archivní legislativa je velice obsáhlá, jedná se o řad zákonů, vyhlášek a novel. 

V úvodu této kapitoly uvedeme stručný přehled hlavního zákona i zákonů souvisejících.

2.1.1 Hlavní zákony

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Novela č. 190/2009 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby v platném znění.

2.1.2 Související zákony

Vyhláška č. 645/2004 Sb., ve znění novely č. 192/2009 Sb., o archivnictví a spisové službě

a o změně některých zákonů.

Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze 

dokumentů.

Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního 

systému datových schránek.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém 

podpisu.

Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky

a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky.



12

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a další.

2.2 Novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění 

zákona č. 424/2010, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech, a další související zákony.

Školy mají povinnost uchovávat dokumenty.

Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají školy a školská zařízení

s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního 

stravování (§ 3 odst. 1j).

Školy mohou zřizovat specializované archivy.

Školy mohou zřizovat specializované archivy (§ 51 odst. 1).

Školy vykonávají spisovou službu pouze v omezeném rozsahu.

Školy vykonávají spisovou službu v rozsahu ustanovení § 64 odst. 1 až 3 a 8, § 65 odst. 1 až 

4, § 67, § 68 odst. 1, § 68a a 69a. (§ 63 odst. 2).

Školy vykonávají spisovou službu v elektronické podobě nebo v listinné podobě.

Školy vykonávají spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové 

služby nebo v listinné podobě (§ 63 odst. 2).

2.3 Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby

Tato vyhláška č. 191/2009 Sb., je pro účely této práce stěžejní. Podrobně upravuje výkon 

spisové služby. Je závazná pro určené původce, s její pomocí si však i neurčení původci 

mohou vytvořit vlastní spisový i skartační řád. V této části necituji jednotlivá ustanovení 

vyhlášky, ale převádím je do praxe. Vybírám zde pouze informace potřebné k vytvoření 

vlastního manuálu, dodržuji však dělení vyhlášky na jednotlivé paragrafy, neboť každý z nich 

obsahuje podstatný základ, ze kterého budu vycházet při vlastní tvorbě spisového

a skartačního řádu, případně doplňuji vlastní postřehy. Při interpretaci zákonné úpravy 

částečně vycházím z knihy Spisová služba ve školské praxi (2010) autorky Ireny Hajzlerové, 

která se jako jediná zabývá touto tématikou.

Podle zákona od 1. 7. 2010 měly všechny typy škol povinnost vést spisovou službu 

v elektronické podobě. Zákon č. 424/2010 Sb., o základních registrech mění zákon

č. 111/2009 Sb., a zrušil povinnost vést spisovou službu elektronicky pro všechny školy

a školská zařízení s účinností od 30. 12. 2010. Školy si tak mohou volit spisovou službu buď 
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elektronicky, nebo v listinné podobě. Proto zde často užívám odkaz na obě verze digitální

i listinnou.8

§ 1

Předmět úpravy

Zde vyhláška stanoví podrobnosti spisové služby, které se vztahují k určeným původcům 

dokumentů.

§ 2 až § 4

Příjem dokumentů

Zde vyhláška řeší místo příjmu, formu dokumentů v písemné i digitální podobě, vysvětluje 

nakládání s dokumenty obsahující tzv. „škodlivý kód“, ověření elektronických podpisů aj.

Dokumenty se přijímají v místě k tomu určeném např. sekretariát či podatelna. Dokument 

může být v digitální či analogové formě, může pocházet i z telefonického či ústního podání.

Podací razítko

Každý přijatý dokument v analogové podobě se opatří v den doručení otiskem podacího 

razítka, které obsahuje povinné údaje – název instituce, datum doručení dokumentu, číslo 

jednací, počet listů dokumentu, počet listů příloh dokumentu, dále může obsahovat nepovinné 

údaje např. značku zpracovatele, spisový znak, skartační znak a lhůtu, předchozí a následné 

číslo jednací

Číslo jednací 

Číslo jednací obsahuje zkratku názvu instituce, pořadové číslo zápisu v podacím deníku, 

označení kalendářního roku, v němž byl dokument evidován.

Otevírání zásilek a uchovávání obálek

Pokud je zásilka úředního charakteru, zabezpečí zaměstnanec jeho zaevidování, obálka se 

v určených případech ponechává jako jeho součást. Soukromé listiny se předávají adresátovi 

neotevřené.9

§ 5

Označování dokumentů

Označování dokumentů zajišťuje u digitálních dokumentů elektronický systém spisové 

služby, u analogových podatelna.

Pokud škola vede spisovou službu v elektronické podobě

Doručený nebo vytvořený dokument v digitální podobě se opatří jednoznačným 

identifikátorem, který obsahuje označení původce ve formě číselného kódu, dokument 
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předaný na nosiči dat předá elektronické podatelně k uložení, dokument v analogické podobě 

převede, pokud je to možné, do podoby digitální.

Pokud původce vede spisovou službu v listinné podobě

Doručený dokument opatří otiskem podacího razítka, vlastní vytvořený dokument opatří 

číslem jednacím, nebo číslem ze samostatné evidence dokumentů, dokumenty v digitální 

podobě převede do analogové, opatří podacím razítkem nebo evidenčním číslem.10

§ 6 až § 7

Evidence dokumentů

Základní evidenční pomůckou spisové služby vedené v elektronické podobě je elektronický 

systém spisové služby.

Základní evidenční pomůckou spisové služby vedené v listinné podobě je podací deník.

Podací deník

Podací deník nebo elektronický systém spisové služby obsahuje různé rubriky

 pořadové číslo dokumentu

 datum doručení, nebo vytvoření, pokud je v digitální podobě datum, kdy byl dodán do 

datové schránky

 kdo dokument zaslal

 u úředních dopisů číslo jednací

 počet listů a počet příloh 

 stručný obsah dokumentu

 přiděleno komu/dne

 vyřízeno – odesláno, případně jak

 spisový znak, skartační znak, skartační lhůta

 u dokumentů v digitální podobě jednoznačný identifikátor11

§ 8

Číslo jednací a evidenční číslo ze samostatné evidence dokumentů

V otisku podacího razítka musí být uvedeno číslo jednací, které obsahuje

a) zkratku názvu instituce, školy

b) pořadové číslo zápisu v podacím deníku

c) označení kalendářního roku, v němž byl dokument evidován
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§ 9

Tvorba spisu

Spis je vytvářen spojováním dokumentů nebo pomocí sběrného archu.

Spojování dokumentů

Pokud při evidenci nového dokumentu zjistíme, že ke stejné věci byl již dříve zaevidovaný 

jiný dokument, spojí se oba dokumenty dohromady a vytvoří se konkrétní spis, zapíše se 

předchozí číslo jednací dřívějšího dokumentu, v digitální podobě formou křížových odkazů.

Pomocí sběrného archu

V evidenci dokumentů jsou zaznamenány evidenční údaje o spisu a iniciační dokument je 

zaznamenán ve sběrném archu.12

§ 10

Rozdělování a oběh dokumentů

Rozdělování dokumentů provádí podatelna podle spisového řádu. Zaevidovaný dokument se 

převádí k vyřízení příslušnému útvaru, nebo konkrétní osobě, musíme dbát na sledování 

dokumentu, jeho předávání a přebírání.

§ 11

Vyřizování dokumentů

Přidělené dokumenty vyřizuje určený zaměstnanec, označí jej spisovým znakem, skartačním 

znakem a skartační lhůtou.

§ 12

Spisový znak, skartační znak a skartační lhůta

Spisový znak

Spisový znak označuje jednotlivé skupiny dokumentů podle jejich obsahu. Školy jsou 

povinny vytvořit si vlastní soustavu spisových znaků a označovat jimi dokumenty doručený

i vzniklé z vlastní činnosti. Spisové znaky mají obvykle podobu čísel uspořádaných podle 

věcných skupin dokumentů.

Skartační znak

Skartační znak vyjadřuje hodnotu dokumentu podle jeho obsahu a označuje způsob, jakým se 

s dokumentem naloží ve skartačním řízení. Archivním zákonem jsou dány tři skupiny znaků.

Skartační znak „A“ (archiv) označuje dokumenty trvalé hodnoty, které budou po uplynutí 

skartačních lhůt navrženy k výběru ve skartačním řízení za archiválie k trvalému uložení do 
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archivu. Jedná se zejména o dokumenty týkající se organizace a správy školy např. zřizovací 

listiny, doklady o vzniku či zrušení školy aj.

Skartační znak „S“ (stoupa) označuje dokumenty bez trvalé hodnoty, které budou po 

uplynutí skartačních lhůt navrženy v rámci skartačního řízení ke zničení např. záznamy

o správním rozhodnutí k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, záznamy o úrazech, 

záznamy o hospitacích aj.

Skartační znak „V“ (výběr) označuje dokumenty, jejichž hodnotu nelze předem určit, 

dokumenty proto budou po uplynutí skartačních lhůt posouzeny skartační komisí a následně 

rozděleny do skupiny „S“, nebo „ A“, např. záznamy z pedagogických rad, prezentace škol aj.

Skartační lhůta

Skartační lhůta se označuje číslicí za skartačním znakem. Je to doba udaná počtem let, po 

kterou jsou dokumenty uloženy v instituci. Začíná běžet od 1. ledna následujícího 

kalendářního roku ve kterém nastal okamžik rozhodný pro uplynutí skartační lhůty.13

§ 13

Vyhotovování dokumentů

Dokument vytvořený původcem a určený k odeslání obsahuje záhlaví, v němž jsou uvedeny 

název, sídlo a číslo jednací dokumentu, nebo evidenční číslo ze samostatné evidence 

dokumentů. V odpovědi na doručený dokument se uvádí také číslo jednací odesílatele, 

případně evidenční číslo ze samostatné evidence dokumentů pokud je obsahuje.

§ 14

Podepisování dokumentů a užívání úředních razítek

Dokument podepisuje zaměstnanec pověřený původcem. Podepsaný dokument se opatří 

otiskem úředního razítka, vede se samostatná evidence razítek, je nutný podpis zaměstnance

a určení konkrétního razítka, které používá. Razítka se vyřazují jen v rámci skartačního řízení 

např. při ztrátě, opotřebení, změně údajů apod.

§ 15

Odesílání dokumentů

Odesílání dokumentů je zajišťováno prostřednictvím výpravny, elektronické podatelny, nebo 

datové schránky.
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§ 16

Ukládání dokumentů

Všechny vyřízené spisy a dokumenty musí být po dobu trvání skartační lhůty uloženy na 

místě vyhrazeném, tzn. ve spisovně, nebo v elektronickém systému spisové služby.

§ 17 až § 18

Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení

Skartační řízení je postup, při kterém se vyřazují dokumenty, kterým uplynula skartační lhůta.

Podle archivního zákona je nutno zřídit skartační komisi, zpravidla tříčlennou, která má za 

úkol posoudit dokumenty navrhované ke skartačnímu řízení. Členové skartační komise 

vytvoří samostatný skartační seznam pro dokumenty se skartačním znakem „A“ a samostatný 

seznam pro dokumenty se skartačním znakem „S“. Z dokumentů se skartačním znakem se 

skartačním znakem „V“ vyberou ty, které navrhnou k trvalému uložení v archívu jejich 

seznam připojí k „A“.14

§ 19

Spisová rozluka

Spisová rozluka se provádí při zrušení nebo reorganizaci původce. Ve skartačním řízení 

vyřadí původce dokumenty a spisy, kterým uplynula skartační lhůta. Ostatní dokumenty

a spisy se předávají nástupci původce podle předávacích seznamů.

§ 20

Výstupní datové formáty

(1) Výstupním datovým formátem dokumentů uvedených v odstavcích 2 až 5 se rozumí 

formáty stanovené v těchto odstavcích pro

a) formát výstupu z elektronického systému spisové služby,

b) formát dokumentu ukládaného v elektronické spisovně, která je součástí 

elektronického systému spisové služby,

c) formát pro předávání do digitálního archivu

(2) Formát Portable Dokument Archive (PDF-A, ISO 19005) se použije jako výstupní datový 

formát statických textových dokumentů a statických kombinovaných textových a obrazových 

dokumentů.

(3) Jako výstupní datové formáty statických obrazových dokumentů se použijí

a) formát Portable Network Graphics (PNG, ISO/IEC 15948)

b) formát Tagged Image File Format (TIFF, revize 6-nekoprimovaný), nebo
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c) formát JPEG File Interchange Format (JPEG/JFIF, ISO/TEC 10918).

(4) Jako výstupní datové formáty dynamických obrazových dokumentů se použijí

a) videoprogramový nástroj pro komprimací dat (kodek) Noviny Picture Experts Group Phase 

2 (MPEG-2, ISO/IEC 13818) ,

b) videoprogramový nástroj pro komprimaci dat (kodek) Noviny Picture Experts Group Phase 

1 (MPEG-1, ISO/TEC 11172), nebo

c) formát Graphics Interchange Format (GIF).

(5) Jako výstupní datové formáty zvukových dokumentů se použijí

a) zvukový programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) MP2 (MPEG-1 Audio Layer2)

b) zvukový programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) MP3 (MPEG-1 Audio Layer3)

c) formát Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation (PCM)

(6) Pro výstup z elektronického systému spisové služby podle odstavce 1 písm. A) lze 

současně použít také jiný datový formát

(7) výstupním datovým formátem metadat, jimiž jsou podle vyhlášky opatřovány dokumenty, 

se rozumí formát XML podle schématu XML, které je přílohou národního standardu pro 

elektronické systémy spisové služby.15

§ 21

Vedení spisové služby v mimořádných situacích

V případě živelné pohromy, ekologické, průmyslové nebo jiné havárie, anebo v případě jiné 

mimořádné situace, v jejichž důsledku je původci znemožněno po omezené časové období 

vykonávat spisovou službu obvyklým způsobem, vede původce spisovou službu náhradním 

způsobem v listinné podobě. Podrobnosti. Zejména označování a evidenci dokumentů upraví 

vnitřním předpisem.16

§ 22

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 16 odst. 4 se po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky použije pouze 

pro ukládání dokumentů se skartačními znaky „A“ nebo „V“.

§ 23

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 624/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
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§ 24

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.
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 Výzkumné šetření dané problematiky z pohledu archivů

V této části nejprve objasníme hierarchii archívů a oblasti, kterými se zabývají. V další části 

je seznam oslovených odborníků včetně zformulovaných otázek a odpovědí.

Národní archiv je správním úřadem a ústředním archivem státu, je přímo řízen 

ministerstvem. Národní archiv je organizační složkou státu a účetní jednotkou, jeho rozpočet 

je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva. V čele národního archivu stojí ředitel, kterého 

jmenuje a odvolává ministr vnitra. Sídlem národního archivu je Praha.17 V působnosti 

národního archivu je řada činností, mezi nejdůležitější patří uchovávání  fondů centrálních 

institucí České republiky, Československa a země České.

Státní oblastní archivy uchovávají archiválie regionálních původců, kontrolují výkon 

spisové služby u organizačních složek státu, provádějí výběr archiválií u předepsaných 

původců a řadu dalších činností, zahrnují následující úřady:

Moravský zemský archiv v Brně

Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Státní oblastní archiv v Plzni

Státní oblastní archiv v Praze

Státní oblastní archiv v Třeboni

Zemský archiv v Opavě

Státní oblastní archiv v Zámrsku

Státní okresní archivy jsou podřízenými složkami státních oblastních archivů pro obvody 

správních okresů. V Česku většina měst nemá vlastní archiv a archiválie odevzdává do 

příslušných státních okresních archivů, spadajících pod oblastní archivy. Výjimku tvoří jen 

největší města, z nichž nejdůležitější archiv má Praha (Archiv hlavního města Prahy). Jinak 

dle zákona mohou archivy volně zakládat všechny samosprávní celky. Státních okresních 

archivů je po celé České republice více než sedmdesát.18

Specializované archivy vedou organizační složky státu, bezpečnostní sbory, zpravodajské 

služby ČR, státní příspěvkové organizace, státní podniky, vysoké školy VZP ČR, veřejné 

výzkumné instituce aj. Ve specializovaném archivu se ukládají archiválie vzniklé z činnosti 

jeho zřizovatele nebo z činnosti jeho právních předchůdců a archiválie získané darem, nebo 

koupí. Specializovaný archiv může působit, pokud mu byla udělena akreditace.19
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Bezpečnostní archivy může zřizovat Ministerstvo obrany, Ministerstvo zahraničních věcí, 

Národní bezpečnostní úřad, bezpečnostní sbory a zpravodajské služby. Jedná se o vysoce 

utajované dokumenty.

Soukromé archivy může zřídit fyzická nebo právnická osoba, pokud mu byla udělena 

akreditace. Akreditací soukromého archivu vzniká jeho zřizovateli nárok na poskytnutí 

bezplatné odborné pomoci ze strany Národního archivu nebo příslušného oblastního archivu. 

Akreditovaný zřizovatel má též nárok na jednorázový roční státní příspěvek na provoz 

soukromého archivu.20

Podrobný přehled státních oblastních a okresních archívů – viz příloha č. 1.
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3.1 Dotazník na příslušné oblastní archivy

Vzhledem k nejasnostem při vedení spisové služby u neurčených původců, je zřejmé, že se 

s tímto problémem potýká řada mateřských škol. Provedla jsem proto průzkum pomocí 

dotazníku, který jsem adresovala příslušným oblastním archivům. Cílem šetření bylo zjistit 

ucelený názor zákonné instituce na vedení spisové služby v MŠ. Obsah dotazníku jsem 

zkonzultovala s hlavním metodikem odboru archivní a spisové správy – viz příloha č. 2.

Počet oslovených: 74 okresních archivů
Region: celá ČR
Období: únor až květen 2010
Odpovědělo: 30 archivů

DOTAZNÍK PRO JEDNOTLIVÉ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIVY NA ÚZEMÍ ČR
(archivnictví a spisová služba)

 Měla by mateřská škola jako samostatný právní subjekt uchovávat dokumenty
a umožnit jejich výběr? (ano / ne)

87%

13%

ANO 26

NE 4

 Výběr archiválií provádíte ve skartačním řízení podle § 7 zákona č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů? (tzn., pohlížíte na 
mateřskou školu jako na neurčeného veřejnoprávního původce) (ano / ne)

83%

17%

ANO 25

NE 5



23

 Výběr archiválií provádíte v mimoskartačním řízení podle § 11 odst. 1a zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů? 
(tzn., pohlížíte na mateřskou školu jako na soukromoprávního původce) (ano / ne)

10%

90%

ANO 3

NE 27

 Na základě žádosti původce (mateřská škola) vydáváte trvalý skartační souhlas 
na jím stanovený druh dokumentů, které lze zničit i bez výběrů archiválií ve 
skartačním řízení nebo mimo skartační řízení? (ano / ne)

43%

57%

ANO 13

NE 17

 Doporučujete vést omezenou spisovou službu mateřské škole jako samostatně 
právnímu subjektu? (v elektronické podobě / v analogové podobě)

80%

20%

Analogově 24

Elektronicky 6
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 Měla by si mateřská škola vytvořit vlastní spisový řád či vnitřní předpis 
upravující výkon spisové služby (i v omezeném rozsahu) včetně spisového
a skartačního plánu? (ano / ne)

90%

10%

ANO 27

NE 3

 Pokud si mateřská škola vlastní spisový řád nebo vnitřní předpis vytvoří, měla by 
ho předkládat ke kontrole příslušnému archivu? (ano / ne)

87%

13%

ANO 26

NE 4

 Souhlasíte s vytvořením vzorového spisového řádu včetně spisového
a skartačního plánu, který by byl využitelný pro všechny mateřské školy v České 
republice? (ano / ne)

90%

10%

ANO 27

NE 3
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 Jak často by měla mateřská škola zasílat skartační návrh na vyřazení a výběr 
archiválií u dokumentů, kterým uplynula skartační lhůta? (vždy následující rok po 
uplynutí skartační lhůty / jednou za 2 roky/jednou za 3 roky / dle vlastního uvážení
a potřeby (max. do 5 let))

10%

90%

Po uplynutí sk.lhůty 3

Dle vlastního uvážení 27

 Doporučujete vést mateřské školy jako samostatnému právnímu subjektu 
archivní knihu? (ano / ne)

50%50%

ANO 15

NE 15

 Doporučujete zajistit si předarchivní péči o dokumenty? (odbornou firmou / 
v rámci mateřské školy)

0%

100%

Odbornou firmou 0

V rámci MŠ 30
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 Jaké by měla spisovna splňovat podmínky v omezené míře? (můžete zaškrtnout 
více možností) (prostory pro uložení dokumentů nesmí být ohroženy povodněmi/musí 
být zpracována požární dokumentace / v prostorách spisovny nesmí vést vodovodní, 
teplovodní nebo plynovodní potrubí či kanalizace / vložené dokumenty nesmí být 
skladovány na zemi / prostory pro ukládání dokumentů musí být zajištění proti vstupu 
nepovolaných osob / za spisovnu se může považovat i vhodná uzamykatelná skříň / 
spisovna nemusí být samostatná místnost)

85,71
71,43 64,29 64,29

57,14 50
35,71

0
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100

1

procenta

za spisovnu se může považovat i vhodná uzamykatelná skříň: 30

prostory pro ukládání dokumentů musí mít zajištění proti vstupu nepovolaných osob: 25

prostory pro uložení dokumentů nesmí být ohroženy povodněmi: 18

vložené dokumenty nesmí být skladovány na zemi: 18

v prostorách spisovny nesmí vést vodovodní, teplovodní nebo plynovodní potrubí či kanalizace: 20

spisovna nemusí být samostatná místnost:  14

musí být zpracována požární dokumentace:  10

 V jakém časovém rozsahu vyřizujete skartační návrhy? (neprodleně / do 1 měsíce 
/ do 6 měsíců / do 12 měsíců / déle)

50%50%

Neprodleně 15

Do 1 měsíce 15

 Doporučujete provádět spisovou rozluku při zrušení mateřské školy jako 
neurčeného původce? (ano / ne)

90%

10%

ANO 27

NE 3
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 Výzkumné šetření dané problematiky z pohledu mateřských 

škol

S nejasnými pravidly při vedení spisové služby u neurčených původců, se potýká řada 

mateřských škol. Provedla jsem proto průzkum pomocí dotazníku, který jsem adresovala 

příslušným MŠ. Cílem šetření bylo zjistit, jakým způsobem se MŠ vypořádávají s vedením 

spisové služby. Obsah dotazníku jsem zkonzultovala s hlavním metodikem odboru archivní

a spisové správy – viz příloha č. 2

Počet oslovených: 464 MŠ
Region: celá ČR
Období: březen až duben 2011
Odpovědělo: 333 respondentů

4.1 Dotazník pro ředitele MŠ

DOTAZNÍK PRO ŘEDITELKY MŠ JAKO SAMOSTATNÝCH PRÁVNÍCH 

SUBJEKTŮ (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE)

Vážené kolegyně, vyplněním tohoto dotazníku pomůžete zmapovat současnou situaci 

v archivaci na mateřských školách, které působí jako samostatné příspěvkové organizace

a které se staly novelou zákona č. 160/2009 Sb., původci neurčenými a ze zákona byly 

vyjmuty zejména některé povinnosti. Ráda bych se pokusila v rámci mé bakalářské práce 

ujasnit tuto situaci MŠ v archivnictví a vytvořit po zmapování současného stavu i ve 

spolupráci s jednotlivými archivy ČR, metodický materiál, který by Vám měl být nápomocen 

při Vaší práci.

 Vaše mateřská škola je umístěna? (obec (do 3000 obyvatel) / město (nad 3000 
obyvatel) / statutární město (město, které se člení na městské části) / krajské město / Praha)

49%

28%

14%

8% 1%

Obec (do 3000 obyvatel) 161

Město (nad 3000 obyvatel) 94

Statutární město (město, které se člení na městské části) 47

Krajské město 27

Praha 4
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 Počet tříd? (1-2 / 3-4 / 5-6 / 7 a více / máme odloučené pracoviště (více MŠ v jednom 
právním subjektu)

45%

34%

11%

4% 6%

1-2 153 3-4 112 5-6 35 7 a více 14 Máme odloučené pracoviště (více MŠ v jednom právním subjektu) 19

 Pod který státní oblastní archiv spadá vaše MŠ? (moravský zemský archiv v Brně / 
státní oblastní archiv v Litoměřicích / státní oblastní archiv v Plzni / státní oblastní 
archiv v Praze / státní oblastní archiv v Třeboni / státní oblastní archiv v Zámrsku / 
zemský archiv v Opavě)

30%

15%
12%

13%

9%

15%

6%

Moravský zemský archiv v Brně 100 Statní oblastní archiv v Litoměřicích 50

Státní oblastní archiv v Plzni 41 Státní oblastní archiv v Praze 42

Státní oblastní archiv v Třeboni 29 Státní oblastní archiv v Zámrsku 51

Zemský archiv v Opavě 20

 Nařídil Vám Váš zřizovatel vedení spisové služby? (ano / ne)

18%

82%

Ano 61 Ne 272
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 Vedete v současné době alespoň omezenou spisovou službu (podací deník) přesto, 
že jste z této povinnosti ze zákona vyjmuty? (ano / ne)

93%

7%

Ano 310 Ne 23

 Pokud ano, tak v jaké podobě? (klasické (písemné) / elektronické)

5%

95%

Elektronické 17 Klasické (písemné) 316

 Máte vytvořen vnitřní předpis (spisový řád), kterým se při řádné péči
o dokumenty a následné skartaci řídíte? (ano / ne)

92%

8%

Ano 305 Ne 28
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 Spolupracujete s Vaším státním okresním archivem při vyřazování dokumentů
a jejich ukládáním? (ano / ne)

43%

57%

Ano 142 Ne 191

 Jakým způsobem si zpracováváte výběr archiválií (předarchivní péči)? (sama MŠ 
/ odborná firma)

97%

3%

Sama MŠ 323 Odborná firma 10

 Jak často žádáte státní okresní archiv o výběr archiválií? (v současnosti 
v mimoskartačním řízení) (ještě nikdy jsme nežádali a ani neumožnili výběr 
archiválií / pravidelně každý rok (vždy následně po uplynutí skartační lhůty) / dle 
potřeby a množství uložených dokumentů (nejdéle 1x za 5 let)

33%

65%

2%

Dle potřeby a množství uložených dokumentů (nejdéle 1x za 5 let) 109

Ještě nikdy jsme nežádali a ani neumožnili výběr archiválií 216

Pravidelně každý rok (vždy následně po uplynutí skartační lhůty) 8
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 Umožňuje Vám spádový statní okresní archiv trvalý skartační souhlas? (ano / ne / 
nevím, nemám zkušenost)

17%

10%

73%

Ano 58 Ne 34 Nevím 241

 Jakým způsobem evidujete dokumenty? (můžete zaškrtnout více možností) (před 
uložením označuji skartačním znakem a lhůtou / evidenci uložených dokumentů si 
vedu v archivní knize / vedu si vlastní evidenci o uložených dokumentech (např. 
formou protokolu o uložení či jiného záznamu) / neeviduji ani neoznačuji žádné 
dokumenty)

19%

14%

49%

18%

Evidenci uložených dokumentů si vedu v archivní knize 77

Neeviduji ani neoznačuji žádné dokumenty 57

Před uložením označuji skartačním znakem a lhůtou 194

Vedu si vlastní evidenci o uložených dokumentech (např. formou protokolu o uložení či jiného záznamu) 70

 Využila byste metodiku, jak zjednodušeně provádět archivní a spisovou službu 
včetně vzorové směrnice, jejíž součásti by byl i spisový a skartační plán, který by 
objasnil současnou situaci v povinnostech MŠ jako samostatného právního 
subjektu? (ano / ne)

96%

4%

Ano 319 Ne 14
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 Využila byste ve své práci jednoduchý počítačový program, který by Vám 
usnadnil evidenci a vyřazování ukládaných dokumentů v každém příslušném 
kalendářním roce? (ano / ne)

90%

10%

Ano 301 Ne 32
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 Analýza výzkumného šetření

5.1 Data průzkumu „Dotazník archivům“

Autor průzkumu: Ivona Struhařová 
Schválena propagace: ne 
Šetření: 1. 3. 2011 – 30. 4. 2011 
Délka průzkumu: 2 měsíce
Počet respondentů: 74 okresních archivů
Vypovídací hodnota: dobrá 
Upozornění: Vypovídací hodnota je počítána pouze na základě počtu respondentů, nikoli 
jejich struktury. Sledujte vždy segmentační otázky a výsledky průzkumu vztahujte pouze na 
skupiny obyvatel, které se průzkumu skutečně zúčastnily.
Počet otázek (max/průměr): 14 / 14 
Použité ochrany: žádné
Zobrazení otázek: celý dotazník najednou 
Návratnost dotazníků: 40,54 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. 
Průměrná doba vyplňování: 00.06:45
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5.2 Shrnutí výsledku průzkumu „Dotazník archivům“

Ve výzkumném šetření bylo zformulováno 14 otázek, které byly adresovány 74 okresním 

archivům. Přesto, že určená doba návratu byla dostatečná, celé dva měsíce, odpovědělo pouze 

30 archivů. Výpovědní hodnotu dotazníku lze tedy hodnotit jako průměrnou.

Archivy se shodují v tom, že na MŠ, které mají statut samostatného právního subjektu, by se 

mělo pohlížet jako na neurčeného veřejnoprávního původce. I přesto, že byly ze zákona 

vyňaty a ani zřizovatel jim to nenařídí, měly by uchovávat dokumenty a umožnit archivům 

jejich výběr. Také jsou vcelku jednotní v názoru, že MŠ by si měla vytvořit vlastní spisový 

řád, či vnitřní předpis upravující vedení spisové služby. Jediná oblast, kde byly archivy 

stoprocentně jednotní, se týkala doporučení MŠ o předarchivní péči o dokumenty zajišťované 

odbornou firmou.

Zatímco odpovědi na otázky 1 až 9, 11, 13 a 14 byly poměrně jednoznačné, otázka číslo 10 

„Doporučujete vést MŠ jako samostatným právním subjektům archivní knihu“, doslova 

rozdělila respondenty na dva tábory, 15 z nich odpovědělo ano, 15 ne.

Dalším překvapením byla otázka číslo 5 „Doporučujete vést spisovou službu v analogové, 

nebo elektronické podobě“, kdy 80 % archivů doporučilo analogickou podobu, což je 

v dnešní elektronické době překvapivé (souvisí to však zřejmě s finanční náročností pořízení 

elektronické spisové služby).

U otázky číslo 11 „Doporučujete zajistit si předarchivní péči o dokumenty (odbornou

firmou)“ panovala mezi archivy 100 % jednota v kladném smyslu.

Zajímavá je odpověď na otázku č. 2 „Pohlížíte na MŠ jako na neurčeného veřejnoprávního 

původce“, kdy 83 % respondentů opovědělo kladně a 17 % záporně.

Ostatní odpovědi se výrazně nelišily od mých předpokladů a zkušeností. Podrobnou analýzu 

šetření předkládám v následné přehledné tabulce. Není zde obsažena otázka číslo 12 „Jaké by 

měla splňovat spisovna podmínky“, neboť výsledek otázky je již podrobně rozčleněn 

v samotném zpracování grafu.
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ANO NE

V 
analogové 
podobě Elektronicky

Po uplynutí 
sk.lhůty

Dle vlastního 
uvážení

Odbornou 
firmou

V rámci 
MŠ Neprodleně

Do 1 
měsíce

Měla by mateřská škola jako samostatný právní subjekt uchovávat dokumenty a 
umožnit jejich výběr? 26 4
Výběr archiválií provádíte ve skartačním řízení podle § 7 zákona č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů? (tzn., pohlížíte na 
mateřskou školu jako na neurčeného veřejnoprávního původce.) 25 5

Výběr archiválií provádíte v mimoskartačním řízení podle § 11 odst. 1a zákona č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů? (tzn., 
pohlížíte na mateřskou školu jako na soukromoprávního původce.) 3 27
Na základě žádosti původce (mateřská škola) vydáváte trvalý skartační souhlas na 
jím stanovený druh dokumentů, které lze zničit i bez výběrů archiválií ve skartačním 
řízení nebo mimo skartační řízení? 13 17

Doporučujete vést omezenou spisovou službu mateřské škole jako samostatně 
právnímu subjektu? 24 6

Měla by si mateřská škola vytvořit vlastní spisový řád či vnitřní předpis upravující 
výkon spisové služby (i v omezeném rozsahu) včetně spisového a skartačního 
plánu? 27 3

Pokud si mateřská škola vlastní spisový řád nebo vnitřní předpis vytvoří, měla by ho 
předkládat ke kontrole příslušnému archivu? 26 4

Souhlasíte s vytvořením vzorového spisového řádu včetně spisového a skartačního 
plánu, který by byl využitelný pro všechny mateřské školy v České republice? 27 3

Jak často by měla mateřská škola zasílat skartační návrh na vyřazení a výběr 
archiválií u dokumentů, kterým uplynula skartační lhůta? 3 27

Doporučujete vést mateřské školy jako samostatnému právnímu subjektu archivní 
knihu? 15 15

Doporučujete zajistit si předarchivní péči o dokumenty? 0 30

V jakém časovém rozsahu vyřizujete skartační návrhy? 15 15

Doporučujete provádět spisovou rozluku při zrušení mateřské školy jako neurčeného 
původce? 27 3
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5.3 Data průzkumu „Archivnictví MŠ“

Autor průzkumu: Ivona Struhařová 
Schválena propagace: ne 
Šetření: 31. 3. 2011 - 15. 4. 2011 
Délka průzkumu: 367 hod 
Počet respondentů: 333 
Vypovídací hodnota: velmi dobrá 
Upozornění: Vypovídací hodnota je počítána pouze na základě počtu respondentů, nikoli 
jejich struktury. Sledujte vždy segmentační otázky a výsledky průzkumu vztahujte pouze na 
skupiny obyvatel, které se průzkumu skutečně zúčastnily.
Počet otázek (max/průměr): 14 / 14 
Použité ochrany: žádné
Zobrazení otázek: celý dotazník najednou 
Návratnost dotazníků: 71,8%
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o 
orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní 
text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování: 00.05:54
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5.4 Shrnutí výsledku průzkumu „Archivnictví MŠ“

Ve výzkumném šetření bylo zformulováno 14 otázek adresovaných 464 mateřským školám 

v celé ČR. Odpovědělo téměř 72 % dotázaných, což dokazuje velký zájem o danou 

problematiku.

Průzkum ukázal, že MŠ jako samostatný právní subjekt jsou velmi zodpovědné a přesto, že 

jim zřizovatel nenařídil po vyjmutí ze zákona povinnost vést spisovou službu, drtivá většina ji 

vede a navíc si vytvořila vlastní vnitřní předpis. Spolupráce se spádovými archivy není 

ideální, řada MŠ nežádá o výběr archiválií, spoléhá se na vlastní rozhodnutí. Naprostá většina 

MŠ by uvítala jednoduchý počítačový program obsahující spisový a skartační řád.

Zajímavá byla odpověď na otázku číslo 4 „Nařídil Vám Váš zřizovatel vedení spisové

a skartační služby“, průzkum ukázal, že v téměř 82 % zřizovatel MŠ nenařídil vedení spisové 

služby.

Na otázku číslo 5 „Vedete v současné době alespoň omezenou spisovou službu (podací deník), 

odpovědělo překvapivě 93 % MŠ kladně.

Na otázku číslo 7 „Máte vytvořen vnitřní předpis (spisový řád)“, odpovědělo neuvěřitelných 

92 % respondentů kladně. Je to výsledek povzbuzující, protože vedou-li spisovou službu, měli 

by mít také vnitřní předpis.

U otázky číslo 8 „Spolupracujete s Vaším okresním archivem při vyřazování dokumentů“, 

odpovídali respondenti v nadpoloviční většině 57 %, že nespolupracují, s výjimkou oblasti 

respondentů spadajících pod archiv v Zámrsku a Plzni, kde byli odpovědi v poměru 50 % ku 

50 % a s výjimkou respondentů spadajících pod archiv v Opavě, kteří většinově odpověděli, 

že spolupracují, což však lze spíš přičíst nízkému počtu respondentů.

Na otázku číslo 10 „Jak často žádáte okresní archív o výběr archiválií“, naprostá většina

65 % odpověděla, že tak ještě nikdy neučinila, další poměrně rozsáhlá skupina 38 % 

odpovídala, že tak činí dle potřeby a jen velmi zanedbatelné množství, čítající jednotlivce 

odpovědělo, že tak činí pravidelně.

Na dotaz č. 11 „Umožňuje Vám Váš spádový archiv trvalý skartační souhlas“, 73 % 

respondentů uvedla, že neví, 17 % ano, 10 % ne s výjimkou respondentů spadajících pod 

archiv v Brně a Opavě, kteří většinově odpověděli kladně.

Přehledná tabulka odpovědí následuje v následující části kapitoly.
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Archiv

Nařídil Vám 
Váš zřizovatel 
vedení spisové 

služby?

Vedete v 
současné době 

alespoň 
omezenou 
spisovou 

službu (podací 
deník) přesto, 
že jste z této 
povinnosti ze 

zákona 
vyjmuty?

Máte vytvořen vnitřní 
předpis (spisový řád), 
kterým se při řádné 
péči o dokumenty a 

následné skartaci 
řídíte?

Spolupracujete s Vaším 
státním okresním archivem 
při vyřazování dokumentů a 

jejich ukládáním?

Jak často žádáte státní okresní archiv o výběr archiválií? (v současnosti v 
mimoskartačním řízení)

Umožňuje Vám spádový statní okresní 
archiv trvalý skartační souhlas?

ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE JEŠTĚ NIKDY DLE POTŘEBY PRAVIDELNĚ ANO NE NEVÍM
Brno

53 Obec (do 3000 obyvatel) 4 49 47 6 45 8 19 34 35 17 1 6 3 44

22 Město (nad 3000 obyvatel) 3 19 22 20 2 13 9 11 11 6 2 14

12 Krajské město 5 7 12 12 4 8 9 3 2 1 9

13 Statutární město 7 6 13 13 8 5 8 5 2 2 9

19 81 94 6 90 10 44 56 63 36 1 16 8 76
Zámrsk

31 Obec (do 3000 obyvatel) 4 27 30 1 30 1 13 18 21 10 6 2 23

6 Město (nad 3000 obyvatel) 6 6 6 1 5 4 2 6

4 Krajské město 2 2 4 4 3 1 3 1 1 3

10 Statutární město 4 6 9 1 10 8 2 3 7 1 9

10 41 49 2 50 1 25 26 28 22 1 6 4 41
Litoměřice

20 Obec (do 3000 obyvatel) 20 20 18 2 5 15 15 4 1 1 2 17

15 Město (nad 3000 obyvatel) 3 12 12 3 14 1 5 10 10 4 1 1 2 12

3 Krajské město 3 3 3 3 3 1 2

12 Statutární město 2 10 11 1 11 1 1 11 11 1 1 1 10

5 45 46 4 46 4 11 39 39 9 2 3 6 41
Praha

17 Obec (do 3000 obyvatel) 4 13 15 2 15 2 5 12 15 2 2 1 14

12 Město (nad 3000 obyvatel) 3 9 10 2 10 2 3 9 8 3 1 2 1 9

3 Krajské město 1 2 3 3 3 3 1 2

6 Statutární město 2 4 6 5 1 3 3 5 1 1 1 4

4 Praha 1 3 4 4 3 1 1 3 2 2

11 31 38 4 37 5 17 25 29 12 1 8 3 31
Plzeň

15 Obec (do 3000 obyvatel) 2 13 14 1 14 1 9 6 9 6 2 3 10

21 Město (nad 3000 obyvatel) 2 19 21 21 12 9 12 9 3 3 15

3 Krajské město 1 2 3 2 1 3 3 1 2

2 Statutární město 1 1 2 2 1 1 1 1 2

6 35 40 1 39 2 22 19 25 16 0 6 6 29
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Třeboň
14 Obec (do 3000 obyvatel) 1 13 10 4 11 3 3 11 12 2 2 1 11

11 Město (nad 3000 obyvatel) 3 8 11 10 1 7 4 7 3 1 3 4 4

1 Krajské město 1 1 1 1 1 1

3 Statutární město 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 2

5 24 25 4 24 5 12 17 21 6 2 5 7 17
Opava

11 Obec (do 3000 obyvatel) 1 10 11 10 1 4 7 7 4 6 5

7 Město (nad 3000 obyvatel) 3 4 5 2 7 5 2 4 3 6 1

1 Krajské město 1 1 1 1 1 1

1 Statutární město 1 1 1 1 1 1

5 15 18 2 19 1 11 9 11 8 1 14 0 6
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 Manuál doporučujícího postupu vedení spisové služby

a následné skartace

Úvodem

Tento manuál se nevztahuje na mateřské školy, kterým zřizovatel nařídil vedení spisové 

služby podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Mateřské školy, které jsou samostatné právní subjekty, byly vyňaty z povinnosti uchovávat 

dokumenty a umožnit výběr archiválií a to výslovně v § 3 odst. j) zákona č. 190/2009 Sb.,

kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nemají tedy povinnost od 1. 7. 2009 uchovávat 

dokumenty a nemají ani povinnost vést jakoukoliv formu spisové služby podle § 63 téže 

novely. 

Přesto jsou však povinny pečovat o dokumenty ve smyslu dalších právních předpisů, zejména 

je označovat ve správním řízení a ukládat podle požadavků na minimální lhůtu pro uložení

(např. zákon o účetnictví, vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení …).

Protože pečují i o dokumenty trvalé archivní hodnoty (uvedené v přílohách č. 1 a 2 zákona 

499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů), měly by požádat archiv o výběr archiválií mimo skartační řízení, kterým se 

posoudí hodnota navrhovaných dokumentů a rozhodne se o jejich vyřazení či uložení 

v archivu.

Pokud již školy mají spisovou službu zavedenou, mohou v ní pokračovat, ale archivy se k nim 

budou chovat jako k subjektům bez povinnosti vést spisovou službu (spisová služba tím ze 

strany archivu nepodléhá kontrole).

Chtějí-li mít však pořádek v dokumentech, měly by mít alespoň jejich základní evidenci. 

(Pozn.: Tento požadavek je nutností např. u přijímacího řízení, které probíhá podle správního 

řádu a evidence spisů je zde nezbytná!)

Na základě těchto zjištění byl vypracován doporučující postup na zjednodušené vedení 

spisové služby i případné skartace.
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Doporučující návod:

1. Doporučeno vést dokumentaci v analogové (písemné) podobě.

2. Vypracovat vnitřní předpis (směrnici) „O vedení dokumentace a možném postupu při 

skartaci“, viz vzorový vnitřní předpis (směrnice), který si škola může upravit dle 

svých podmínek.

3. Postupovat dle tohoto vnitřního předpisu zejména co se týká evidence, příjmu

a označování, oběhu a třídění, vyřizování a ukládání písemností:

 Evidovat dokumenty došlé i vzniklé z vlastní činnosti v podacím deníku.

 Označovat dokumenty podacím razítkem (č. j., spisový znak, skartační 

lhůta…).

 O ukládání dokumentů do spisovny vést jednoduchou evidenci. Nemusí to být 

archivní kniha, plně postačuje např. forma kartotéky, (záleží na vlastním 

rozhodnutí školy).

 Spisovnou může být i uzamykatelná skříň. Je třeba zabezpečit dokumenty tak, 

aby nebyly ohroženy.

 Do spisovny stačí ukládat dokumenty na konci školního a kalendářního roku 

(pokud s nimi již není třeba pracovat).

4. Po ukončení doby úschovy dokumentů ve spisovně následuje skartace:

 Je založena na dobrovolnosti, postup je blíže specifikován ve vnitřním předpisu 

(směrnici), viz vzor.

 Doporučeno navázat spolupráci s příslušným archivem.

 Možné zkonzultovat s archivem vlastní vnitřní předpis, jehož součástí je 

spisový a skartační plán, viz vzor – příloha A.

 Možné požádat o posouzení dokumentů, výběr a vyřazení mimo skartační 

řízení, které je jednodušší, viz vzor – příloha B.

 Žádost o posouzení dokumentů, výběr a vyřazení mimo skartační řízení podat 

(zaslat) příslušnému archivu, vždy po uplynutí skartačních lhůt dokumentů, 

nejdéle však do pěti let po uplynutí.
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Vnitřní předpis (směrnice) (vzor)

Název školy ........................................

Vnitřní předpis (směrnice)č. XX Spisový a skartační řád MŠ
(se samostatnou právní subjektivitou)

Č. j.: Účinnost od:
Spisový / Skartační znak: Počet listů / příloh:
Změny:

Úvod a všeobecné ustanovení

1. Vnitřní předpis (směrnice) upravuje vedení spisové služby a postup při vyřazování 

písemností (skartaci).

2. Účelem vnitřního předpisu (směrnice) je sjednotit manipulaci s písemnostmi a zajistit 

jejich jednotnou evidenci tak, aby podávala úplný a přesný přehled o všech 

písemnostech ve škole vzniklých nebo školou převzatých.

3. Vnitřní předpis (směrnice) vychází ze zákona o archivnictví č. 499/2004 Sb.,

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhlášky č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

v platném znění, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 364/2005 Sb.,

o vedení dokumentace škol a školských zařízení…

Základní pojmy

1. Dokumenty (písemnostmi) se pro účely tohoto předpisu rozumějí všechny záznamy 

vzniklé z činnosti školy, bez ohledu na způsob jejich vyhotovení v analogové či 

digitální podobě (papírový dokument, fotografie, mikrofilm, mapa, plán, zvukové

a obrazové záznamy, technická a stavební dokumentace, apod.).

2. Skartační řízení je souhrnem pracovních úkonů prováděných při plánovitém 

vyřazování písemností ze spisovny, které jsou po uplynutí stanovených skartačních 

lhůt pro činnost školy dále nepotřebné.

3. Skartační lhůta stanoví dobu, po kterou musí vyřízená písemnost zůstat uložena ve 

spisovně. Je vyjádřena číslicí za skartačním znakem. Počíná běžet obvykle dnem

1. ledna následujícího roku po vyřízení písemnosti nebo uzavření spisu. Nesmí být 

zkracována, výjimečně však může být po dohodě s příslušným archivem prodloužena.
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4. Skartační znaky (A, S) určují, jak má být po uplynutí skartačních lhůt s písemnostmi 

naloženo:

„A“ – do této skupiny se zařazují písemnosti trvalé hodnoty, navržené k uložení

v archivu;

„S“ – do této skupiny se zařazují písemnosti, které po uplynutí skartační lhůty mohou 

být poté, kdy příslušný archiv vydá skartační povolení, skartovány, tj. zničeny;

5. Spisové znaky si vytváří každá škola sama. Jedná se o označení dokumentu, jeho 

evidenci ve Spisovém a skartačním plánu (viz příloha č. 1a)

A. Vedení dokumentace

Evidence dokumentů

1. Veškeré dokumenty došlé i dokumenty vzniklé z vlastní činnosti školy evidujeme

v podacím deníku. Výjimku tvoří dokumenty nevýznamné (prospekty, reklamní letáky 

a různá pozvání a tiskoviny přímo nesouvisející s činností školy) a dále dokumenty, 

které podléhají zvláštní evidenci (např. faktury v knize faktur).

2. Evidence dokumentů je vedena v analogové (listinné podobě).

3. Základní evidenční pomůckou spisové služby je podací deník. Zápisy do něho se 

provádějí trvalým způsobem a čitelně. Chybné zápisy se nepřelepují, ale škrtají tak, 

aby zůstaly čitelné i po zrušení. Oprava se opatří datem a podpisem toho, kdo opravu 

provedl.

4. Do podacího deníku se zapisují všechna podání doručovaná škole i dokumenty vzniklé 

z vlastní činnosti školy a to v chronologicko-numerickém pořádku.

5. Podací deník je vázaná kniha, která musí být v záhlaví označena názvem školy

a rokem (roky), v nichž je používána. Obvykle obsahuje tyto rubriky: číslo jednací, 

datum doručení podání nebo vzniku vlastního dokumentu, odesilatel, jeho číslo 

jednací a datum vyhotovení písemnosti, stručný obsah podání (věc), předchozí číslo 

jednací v téže věci a přílohy, jméno vyřizujícího zaměstnance, způsob, jak bylo podání 

vyřízeno, den odeslání a údaj o uložení (spisový a skartační znak).
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6. Číslo jednací tvoří pořadové číslo zápisu v podacím deníku lomené posledním 

dvojčíslím běžného kalendářního roku. Podání a jeho vyřízení se eviduje pod týmž 

číslem jednacím. Pod jedním číslem jednacím se vždy vyřizuje jen jedna věc. Číselná 

řada v podacím deníku začíná vždy 1. ledna nového kalendářního roku číslem 1

a končí 31. prosince. Zbývající prázdné kolonky pod posledním zápisem do konce 

stránky se proškrtnou a opatří formulí „Uzavřeno dne 31. 12. č. j. …“ a podpisem 

zaměstnance školy odpovědného za vedení dokumentace.

Příjem a označování dokumentů

1. Dokumenty přijímá určený zaměstnanec školy……… Pokud dojde výjimečně

k příjmu dokumentu jiným způsobem, je třeba neprodleně zajistit předání dokumentu 

k zaevidování.

2. Zaměstnanec pověřený vedením podacího deníku je povinen všechna došlá podání 

opatřit v den, kdy byla do školy doručena, podacím razítkem. Zaeviduje dokumenty

a vyplní otisk podacího razítka na došlé dokumenty. Elektronicky přijímané 

dokumenty eviduje obdobně jako ostatní podání s tím, že je převede do písemné 

podoby a opatří podacím razítkem doručení.

3. Otisk podacího razítka obsahuje: název školy, datum doručení, číslo jednací, počet 

příloh, číslo doporučené zásilky, zpracovatele, spisový a skartační znak.

4. Před zápisem podání pověřený zaměstnanec zjistí, zda už nebylo v téže záležitosti 

registrováno jiné podání. V kladném případě spis připojí k novému podání (priorování 

spisů) a u otisku podacího razítka nového podání poznamená jednací číslo 

předchozího spisu. Předchozí číslo jednací se poznamená rovněž v podacím deníku.

U čísla jednacího písemnosti, která se připojuje k novému podání, je třeba poznamenat 

číslo jednací tohoto nového podání, u něhož bude uložena.

Oběh a třídění dokumentů

1. Dokumenty zapsané do podacího deníku jsou předány buďto řediteli školy k jejich 

rozdělení nebo příslušnému zaměstnanci k přímému vyřízení. Jméno zpracovatele se 

poznamená do otisku podacího razítka.

2. Obálka se ponechává jako součást dokumentu vždy v těchto případech:
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a) není-li na samotném dokumentu datum nebo rozchází-li se výrazně datum 

dokumentu s datem pošty na obálce;

b) není-li dokument podepsána (anonym), a to i v případě, že je uvedeno jméno

i adresa podatele;

c) má-li datum na obálce podání význam z hlediska právního, např. pro posouzení 

dodržení lhůt;

d) u zásilek zasílaných na doručenku;

e) je-li podací razítko otištěno pouze na obálce;

f) u stížností.

V ostatních případech může vyřazení obálky bez skartačního řízení provést přímo 

zpracovatel.

Vyřizování dokumentů

1. Po vyřízení dokumentu zapíše pracovník odpovědný za vedení podacího deníku jméno 

zpracovatele, datum a způsob vyřízení do příslušného sloupce podacího deníku.

2. Veškeré písemnosti, týkající se téže věci, jako podání, záznamy a stejnopis vyřízení 

tvoří spis.

3. Odpověď na došlý dokument se eviduje, vyřizuje a odesílá pod číslem jednacím 

tohoto došlého dokumentu.

4. Vyřídí-li zpracovatel záležitost ústně (osobně nebo telefonicky), učiní o tom záznam 

na písemnosti.

5. Vzniká-li podání z vlastní iniciativy školy, zapisuje ho zpracovatel do podacího 

deníku stejným způsobem. Do rubriky „došlo od“ se napíše „vlastní“.

Ukládání dokumentů

 Povinností zpracovatele je odevzdat spis včetně příloh k uložení do spisovny hned po 

jeho vyřízení.

 Písemnosti se ukládají ve spisovně podle věcných hledisek uvedených ve spisovém

a skartačním plánu (viz příloha A).
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B Skartace

Úvodní ustanovení

 Stanoví postup při vyřazování písemností ze spisovny.

 Žádné dokumenty by neměly být zničeny bez výběru archiválií ve skartačním řízení či 

výběru archiválií mimo skartační řízení. Archiválie jsou chráněny státem.

 Dokumenty, které budou ve výběru archiválií mimo skartační řízení navrženy

k trvalému uložení v archivu (tj. je jim přiřazen skartační znak „A“) musejí být ke 

skartačnímu řízení předloženy v psané nebo tištěné formě, zajišťující jejich trvalé 

uchování.

 Dokumenty, kterým je podle skartačního plánu přiřazen skartační znak „S“, mohou 

být předloženy i v jiné podobě, např. ve formě datového záznamu, to však nezbavuje 

původce dokumentu předat seznam dokumentů skupiny „S“ písemně. Odpovědnost za 

uchování dat do ukončení skartačního řízení nese jejich původce.

Spisový a skartační plán

 Spisový a skartační plán obsahuje seznam typů dokumentů se skartačními znaky

a skartačními lhůtami včetně spisového znaku pro označení vlastní evidence (viz 

příloha č. 1a).

 Skartační znaky a skartační lhůty jsou závazné pro stanovení trvalé hodnoty 

písemností jako archiválií a určení bezvýznamných písemností ke zničení. Každému 

dokumentu musí být přiřazen skartační znak se skartační lhůtou a dále spisový znak 

pro vlastní evidenci.

 Je potřebné označovat dokumenty skartačními znaky a skartačními lhůtami podle 

spisového a skartačního plánu.

Skartační řízení

 Předmětem výběru archiválií mimo skartační řízení jsou veškeré písemnosti školy, 

jimž uplynuly skartační lhůty.

 Výběr archiválií mimo skartační řízení se řídí závaznými skartačními předpisy 

platnými v době vzniku písemnosti.
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 Výběr archiválií mimo skartační řízení se provede v roce následujícím po uplynutí 

skartační lhůty písemnosti. Škola se však může s příslušným archivem dohodnout, že 

pokud je během jednoho roku malý nárůst písemností, bude skartační řízení provedeno 

za delší období, které však nesmí přesáhnout dobu pěti let. Rovněž musí být 

provedeno při reorganizaci či likvidaci školy.

 Písemnosti k výběru archiválií mimo skartační řízení předkládá pověřený zaměstnanec 

školy. Po uplynutí skartačních lhůt vypracuje žádost o posouzení dokumentů,

a společně se seznamy písemností navržených ke skartaci jej zašle příslušnému 

archivu (viz příloha B).

 Na základě předložené žádosti provede odpovědný zaměstnanec příslušného archivu 

odbornou prohlídku písemností navrhovaných ke skartaci.

 Po provedené prohlídce všech písemností předkládaných ke skartaci sepíše odpovědný 

zaměstnanec příslušného archivu protokol o výběru archiválií, kterým a) vybere

z navrhovaných písemností archiválie, a b) vydá povolení ke zničení vyřazených 

dokumentů. Dohodne s předávajícím lhůtu, do kdy, kde a jakým způsobem budou 

vybrané archiválie příslušnému archivu předány.

 Na základě povolení ke zničení písemností vyřazených ve skupině „S“ zařídí 

odpovědný zaměstnanec školy jejich likvidaci.

 Dokumenty vybrané jako archiválie k trvalému uložení předá odpovědný zaměstnanec 

školy protokolárně v dohodnutém termínu příslušnému archivu.

 Žádost o posouzení dokumentů, protokol o výběru archiválií mimo skartačním řízení, 

záznam o předání archiválií podepsaný oprávněným zástupcem školy a příslušného 

archivu je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá strana tj. škola a archiv obdrží 

po jednom výtisku.
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Přílohy:

Součástí tohoto spisového a skartačního řádu jsou tyto přílohy:

Příloha A – Spisový a skartační plán

Příloha B – Vzor žádosti o výběr archiválií mimo skartační řízení

Dne: ...........................................................

Ředitelka školy: ..........................................
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Příloha A

Spisový a skartační plán

Organizace a řízení:
Spisový 
znak

Označení spisu Skartační 
znak

1.1 Zřizovací listiny včetně doplňků a změn A 10 *
1.2 Zápisy do obchodního rejstříku A 10*
1.3 Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol A 10*
1.4. Organizační řád A10*
1.5 Vnitřní organizační směrnice, řády, pokyny A 5*
1.6a Plány práce roční a delší A 10
1.6b Plány práce s kratší než roční periodicitou S 5
1.7a Výkazy o škole roční a delší A 10
1.7b Výkazy o škole s kratší než roční periodicitou S 5
1.8 Kolektivní smlouvy A 10
1.9 Kronika školy, dokumentace činnosti školy (fotografie, časopis apod.) A 10
1.10 Seznamy zaměstnanců A 20
1.11 Záznamy, protokoly vnější kontroly A 10
1.12 Záznamy vnitřní kontroly S 5
1.13 Korespondence běžná – došlá i odeslaná S 5
1.14 Stížnosti S 5
1.15 Bezpečnost práce a požární ochrana S 5
1.16 Evidence úrazů A 10
1.17 Záznamy o úraze, těžké a smrtelné A 10
1.18a Záznamy o úraze ostatní S 10
1.18b Zprávy z technických kontrol a revizí, prověrky BOZP S 5
* po ztrátě platnosti

Výchovně vzdělávací proces:
Spisový 
znak

Označení spisu Skartační 
znak

2.1 Zápisy pedagogických rad a provozních porad A 10
2.2 Evidenční list dítěte S 10
2.3 Seznamy dětí A 20
2.4 Přehledy výchovné práce S 10
2.5 Školní vzdělávací program A 10
2.5 a Třídní vzdělávací programy A 10
2.6 Výjimka z počtu dětí S 10
2.7 Správní řízení o přijetí dítěte do mateřské školy – spis (žádost,

rozhodnutí)
S 10

2.8 Správní řízení o ukončení docházky z moci úřední – spis S 10
2.9 Diagnostický záznam o vývoji dítěte S 10
2.10 Šetření školní zralosti, pedagogicko psychologická poradna, lékařské 

zprávy, OŠD (kopie)
S 5

2.11 Výroční zprávy, vlastní hodnocení školy A 10
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2.12 Inspekční zprávy ČŠI A 10
2.13 Hospitace S 5
2.14 Školy v přírodě, zájezdy (organizační záležitosti) S 5
2.15 Přehled o docházce dětí S 3
2.16 Pověření k vyzvedávání dítěte S 5
2.17 Rozhodnutí o úplatě za vzdělávání (osvobození od úplaty) S 10
2.18 Ukončení předškolního vzdělávání na žádost zákon. zástupce dítěte S 5

Hospodářské záležitosti:
Spisový 
znak

Označení spisu Skartační 
znak

3.1 Archivní knihy A 20*
3.2a Inventarizace – zápisy /při vzniku, ukončení, rozdělení/ S 10/A
3.2b Inventarizace ostatní (seznamy apod.) S 5
3.3 Smlouvy (hospodářské, majetkoprávní, zajištění služeb, nájemní, 

darovací…)
S 5*

3.4 Podací deník (jednací protokol, evidence dokumentů) A 5*
3.5 Skartační řízení (zápisy a protokoly) A 10
3.6a Rozpočty roční (návrh, investice, dotace…) A 10
3.6b Rozpočty ostatní (krátkodobé, přehledy čerpání) S 10
3.7 Odpisový plán A 5
3.8 Evidence razítek A 5
3.9 Nabídky a poptávky prací a materiálů S 5
* po ztrátě platnosti

Mzdové a personální záležitosti:
Spisový 
znak

Označení spisu Skartační 
znak

4.1 Osobní spisy zaměstnanců (pracovní smlouvy, platové výměry, náplně 
práce)

S 30

4.2 Mzdové listy S 30
4.3 Evidence pracovní doby zaměstnanců S 10
4.4 Ostatní mzdové náklady, včetně odměňování, doklady o školní a 

zdravotní způsobilosti, přezkušování)
S 5

4.5 Doklady o výplatě mezd (výplatní listiny, lístky) S 5
4.6 Mzdová rekapitulace, sestavy S 5
4.7 Fond kulturních a sociálních potřeb S 5
4.8 Nemocenské, sociální, pojištění S 10
4.9 Zdravotní pojištění S 10
4.10 Dohody o provedení práce, o pracovní činnosti (pokud není součástí 

osobního spisu)
S 10

4.11 Prohlášení k dani z příjmu ze závislé činnosti S 10
4.12 Pověření, hmotná zodpovědnost (pokud není součástí osobního spisu) S 5*
* po ztrátě platnosti
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Účetní doklady:
Spisový 
znak

Označení spisu Skartační 
znak

5.1a Účetní kniha hlavní A 10
5.1b Účetní závěrka A 10
5.2 Knihy faktur S 10
5.3 Faktury přijaté, vydané S 5
5.4 Objednávky S 3
5.5 Pokladní kniha S 5
5.6 Všeobecné účetní doklady, daňová přiznání, statistická hlášení S 5
5.7 Příjmové a výdajové doklady - pokladna S 5
5.8 Výpisy z bankovních účtů S 5

Školní jídelna:
Spisový 
znak

Označení spisu Skartační 
znak

6.1 Stravování, jídelní lístky S 1
6.2 Stravování ostatní (výdejky…) S 5
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Příloha B (vzor)

Mateřská škola:……………
IČO:…………………

č. j. V…………………dne…………………
Vyřizuje:
Tel.:
Počet listů:
Počet listů příloh:

Státní okresní archiv……………………

Žádost o výběr archiválií mimo skartační řízení

Na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle vnitřního předpisu (směrnice) Mateřské školy 

(název školy) …………, žádáme o posouzení dokumentů, výběr a vyřazení mimo skartační 

řízení, povolení skartace a uložení do archivu níže uvedených dokumentů.

Přiložený seznam je uspořádán podle znaků spisového a skartačního plánu, který je součástí 

spisového a skartačního řádu. Žádáme o odborné posouzení navrhovaných dokumentů.

……………………

Ředitel (ka) školy

Seznam dokumentů skupiny „S“ (samostatný list)

OZNAČENÍ SPISU ROK VYDÁNÍ SPISOVÝ ZNAK
SKARTAČNÍ

ZNAK
ROK SKARTACE

Seznam dokumentů skupiny „A“ (samostatný list)

OZNAČENÍ SPISU ROK VYDÁNÍ SPISOVÝ ZNAK
SKARTAČNÍ

ZNAK
ROK ULOŽENÍ
DO ARCHIVU
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Závěr

V úvodu práce jsem se zmínila, že k mnoha činnostem ředitelů MŠ by měla patřit i archivace 

a skartace určených dokumentů, kterou dostatečně upravoval Zákon o archivnictví a spisové 

službě č. 499/2004 Sb. V roce 2009 byla schválena novela č. 190/2009 Sb., ve které byly 

mateřské školy, které mají samostatnou právní subjektivitu vyňaty z povinnosti uchovávat 

dokumenty a umožňovat výběr archiválií a to výslovně v § 3 odst. j). Dle tohoto zákona 

nemají povinnost od 1. 7. 2009 uchovávat dokumenty ani vést jakoukoliv formu spisové 

služby podle § 63 téže novely.

Hlavní výzkumnou otázkou bakalářské práce bylo dokázání faktu, že i když mateřské školy 

jako samostatné právní subjekty nemusí ze zákona vést spisovou službu, uchovávat 

dokumenty a umožňovat výběr archiválií, je tato činnost nezbytně nutná pro fungování 

zařízení a to i v případě, že ji zřizovatel nenařídí. Oslovila jsem proto 464 mateřských škol po 

celé republice se 14 otázkami, které týkaly této problematiky. Ohlas byl značný, dotazník 

vyplnilo 333 ředitelek, které k dotazníku připojovaly slova podpory a hlavně přání, abych jim 

zaslala vzorový manuál.

Potřebovala jsem také vyjádření odborníků, proto jsem oslovila 74 okresních archivů také se 

14 otázkami, které by mi umožnily pochopit, zda je nutné vést spisovou službu, případně 

správný postup při jejím vedení. Odpovědělo jich třicet.  Na otázky o nutnosti vést spisovou 

službu a vytvořit si vlastní spisový řád odpověděla drtivá většina kladně, přičemž by mateřské 

školy měly vést spisovou službu spíše v analogové podobě. Z průzkumu také vyplynulo, že je 

žádoucí, aby se ředitelé MŠ sami obrátili na příslušné okresní archivy se žádostí

o mimoskartační řízení.

Domnívám se, že se mi podařila prokázat pomocí průzkumu nutnost vedení spisové služby 

v mateřských školách jako samostatných právních subjektech a to i přesto, že zákonodárci nás 

z této povinnosti vyňali a jen malé procento zřizovatelů spisovou službu nařídilo. Podle 

zjištění téměř všichni ředitelé mateřských škol vedou zodpovědně spisovou službu dál, pouze 

volají po jednotných pravidlech a vzorovém manuálu.

Dílčím cílem této práce bylo zjistit současný stav archivace a následné skartace v MŠ, které 

mají samostatnou právní subjektivitu a názory odborníků. Tuto část jsem naplnila v kapitole 

5, zabývající se analýzou výzkumného šetření.
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Hlavním cílem bylo na základě těchto zjištění vytvořit přehledný manuál v písemné

podobě, který by sjednotil postupy archivace i skartace v MŠ a byl oporou ředitelů MŠ. 

Manuál se nachází v závěrečné šesté kapitole bakalářské práce a věřím, že splňuje potřebné 

požadavky. Při jeho tvorbě jsem se řídila požadavky na maximální stručnost a přehlednost.

Hlavní metodu při zpracování bakalářské práce jsem prezentovala jako výzkumné šetření 

adresované hlavně k ředitelům MŠ a Státním okresním archivům. Tuto část jsem splnila 

vytvořením dvou druhů dotazníků po čtrnácti otázkách, odesláním k celkem 538 subjektům

a následným zpracováním celkově 393 vrácených dotazníků. Výsledky šetření prezentuji 

v kapitole 3 a 4.

Závěrem bych dodala, že toto téma jsem si vybrala, neboť jsem sama ředitelkou mateřské 

školy a vím z vlastní zkušenosti, jak je nutné uchovávat důležité dokumenty. Nejasná pravidla 

to velmi ztěžují. Jak jsem zjistila z velkého ohlasu ředitelů MŠ, jedná se o téma zajímavé

a tato problematika trápí většinu mateřských škol jako samostatných právních subjektů.

Zpracování bakalářské práce mě hodně obohatilo, ať už kontaktem s jinými řediteli, 

nastudováním legislativního rámce této problematiky, zpracováním dotazníkového šetření

a v neposlední řadě tvorbou manuálu. Ráda bych věřila, že vytvořený manuál ulehčí práci 

řadě ředitelů mateřských škol a moje práce bude mít i praktické využití.
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Příloha č. 1 – Seznam státních oblastních a okresních archivů

Státní oblastní archivy

Zahrnují následující úřady:

Moravský zemský archiv v Brně
Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Státní oblastní archiv v Plzni
Státní oblastní archiv v Praze
Státní oblastní archiv v Třeboni
Zemský archiv v Opavě
Státní oblastní archiv v Zámrsku

Státní okresní archivy

Existuje značné množství okresních archivů, které jsou podřízeny a spadají pod státní oblastní 

archivy.

Státní oblastní archiv v Praze

Podřízené úřady: Státní okresní archiv Benešov
Státní okresní archiv Beroun
Státní okresní archiv Kladno
Státní okresní archiv Kolín
Státní okresní archiv Kutná Hora
Státní okresní archiv Mělník
Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem
Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení
Státní okresní archiv Praha-západ
Státní okresní archiv Příbram
Státní okresní archiv Rakovník

Státní oblastní archiv v Plzni| 

Podřízené úřady: Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně
Státní okresní archiv Cheb
Státní okresní archiv Karlovy Vary
Státní okresní archiv Klatovy
Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích
Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích
Státní okresní archiv Rokycany
Státní okresní archiv Sokolov ses sídlem v Jindřichovicích
Státní okresní archiv Tachov 
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Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Podřízené úřady: Státní okresní archiv Česká Lípa
Státní okresní archiv Děčín
Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani
Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou
Státní okresní archiv Liberec
Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích
Státní okresní archiv Louny
Státní okresní archiv Most
Státní okresní archiv Semily
Státní okresní archiv Teplice 

Zemský archiv v Opavě

Podřízené úřady: Státní okresní archiv Bruntál
Státní okresní archiv Frýdek-Místek
Státní okresní archiv Jeseník
Státní okresní archiv Karviná
Státní okresní archiv Nový Jičín
Státní okresní archiv Olomouc
Státní okresní archiv Opava
Státní okresní archiv Prostějov
Státní okresní archiv Přerov
Státní okresní archiv Šumperk

Moravský zemský archiv v Brně

Podřízené úřady: Státní okresní archiv Blansko
Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě
Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově
Státní okresní archiv Havlíčkův Brod
Státní okresní archiv Hodonín
Státní okresní archiv Jihlava
Státní okresní archiv Kroměříž
Státní okresní archiv Pelhřimov
Státní okresní archiv Třebíč
Státní okresní archiv Uherské Hradiště
Státní okresní archiv Vsetín
Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna 
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou
Státní okresní archiv Zlín
Státní okresní archiv Znojmo

Státní oblastní archiv v Zámrsku

Podřízené úřady: Státní okresní archiv Hradec Králové
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Státní okresní archiv Chrudim
Státní okresní archiv Jičín
Státní okresní archiv Náchod
Státní okresní archiv Pardubice
Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou
Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli
Státní okresní archiv Trutnov
Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí

Státní oblastní archiv v Třeboni

Podřízené úřady: Státní okresní archiv České Budějovice
Státní okresní archiv Český Krumlov
Státní okresní archiv Jindřichův Hradec
Státní okresní archiv Písek
Státní okresní archiv Prachatice
Státní okresní archiv Strakonice
Státní okresní archiv Tábor
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Příloha č. 2 – Dotazník adresovaný hlavnímu metodikovi 

Ministerstva vnitra, Odboru archivní správy a spisové služby

Přeji dobrý den a posílám shrnutí dotazníkového šetření s prosbou, zda byste se i Vy, jako 

hlavní metodik, mohl vyjádřit k jednotlivým otázkám.

Co jednoznačně víme, že mateřské školy, které jsou samostatné právní subjekty, byly 

vyňaty z povinnosti uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií a to výslovně v § 3 

novely č. 190/2009 Sb., odst. j). Nemají tedy povinnost od 1. 7. 2009 uchovávat 

dokumenty, nemají tudíž ani povinnost vést jakoukoli formu spisové služby podle § 63 

téže novely.

Prostor pro Vaše vyjádření:

Konstatování je ve své podstatě správné, ovšem pozor! Zřizovatel mateřské školy je oprávněn 

nařídit jí vedení spisové služby a může jí rovněž zřídit datovou schránku. Pokud ovšem vede 

mateřská škola spisovou službu, archivy se k ní budou chovat i nadále jako k subjektu bez 

povinnosti vést spisovou službu. Mateřská škola tedy povede spisovou službu, ale tato 

povinnost bude kontrolována maximálně zřizovatelem (případně jím zřízeným archivem), 

nikoliv příslušným státním archivem. Pokud bude mateřská škola chtít vyřazovat dokumenty, 

může si rovněž vybrat. Může požádat příslušný archiv o posouzení dokumentů a vyřazení ve 

skartačním řízení, ale pak musí splnit všechny náležitosti podle § 7 až § 10 zákona

č. 499/2004 Sb., zejména co se týká obsahu skartačního návrhu. Může však rovněž požádat

o posouzení dokumentů a vyřazení mimo skartační řízení podle § 11 a § 12 téhož zákona.

Dá se pohlížet na MŠ tedy jako původce neurčené?

Prostor pro Vaše vyjádření:

Jelikož mateřská škola je z povinnosti vést spisovou službu vyňata, nesplňuje podmínky podle 

§ 3 zákona. Termín „neurčený“ původce bych raději nepoužíval, neb zákon ho nezná.
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Vztahuje se na nás vyhláška č. 191/2009?

Prostor pro Vaše vyjádření:

Nevztahuje.

Záleží tedy na ochotě, či neochotě, konkrétní organizace ke spolupráci s územně 

příslušným archivem?

Prostor pro Vaše vyjádření:

Ano, viz výše.

Pokud jsou MŠ ochotny k provedení výběru archiválií (a u některých to smysl mít 

může), pak záleží jen na nich, jakým způsobem s nimi bude ze strany archivu nakládáno 

(tj. výběr archiválií ve skartačním nebo mimo skartační řízení), k jakému výběru 

archiválií se přikláníte?

Prostor pro Vaše vyjádření:

Je to úplně jedno, ovšem výběr mimo skartační řízení je pro mateřskou školu pochopitelně 

jednodušší.

Podle mého názoru by měly MŠ vést spisovou službu v rozsahu § 63 odst. 2. Zde rovněž 

upozorňuji na určitý protimluv mezi zněním § 2 odst. k), který podrobně vymezuje 

pojem „výkon spisové služby“ a paragrafy výše jmenovanými (je otázkou do diskuse co 

vlastně platí)?

Prostor pro Vaše vyjádření:

Mateřské školy nemusejí vést spisovou službu, jsou však povinny pečovat o dokumenty ve 

smyslu dalších právních předpisů, tj. zejména je označovat ve správním řízení a ukládat podle 

požadavků na minimální lhůtu pro uložení (např. zákon o dani z přidané hodnoty, zákon

o účetnictví atd.). V § 63 odst. 2 je stanoven minimální rozsah požadavků pro plnění 

povinnosti vedení spisové služby, takže ho nelze s ustanovením § 2 písm. k) srovnávat.
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Pokud má MŠ již spisovou službu již dříve zavedenou, doporučujete pokračovat alespoň 

v omezeném rozsahu?

Prostor pro Vaše vyjádření:

Jelikož výše je uvedeno, že minimální povinnosti má vzhledem k jiným právním předpisům, 

samozřejmě lze jen doporučit rovněž vedení minimálního výkonu spisové služby, tedy alespoň 

co se označování, vyřizování, třídění a ukládání týká.

Pokud nemá zavedenou žádnou spisovou službu, doporučujete alespoň vedení podacího 

deníku?

Prostor pro Vaše vyjádření:

To záleží na rozhodnutí, jakým způsobem bude pečovat o dokumenty ve smyslu dalších 

právních předpisů. Chce-li však mít pořádek v dokumentech, nějakou evidenci musí vést. 

Upozorňuji však, že právo výběru končí u povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů 

(např. povinnost vést knihu faktur).

Respondenti se přiklánějí k názoru, že by si MŠ měla vytvořit alespoň nějakou vnitřní 

směrnici (předpis) včetně spisového a skartačního plánu a zkonzultovat ho s příslušným 

archivem.

Prostor pro Vaše vyjádření:

S tím souhlasím, ostatně viz výše. Jen upozorňuji, že vše je vzhledem k archivu kteréhokoliv 

typu dobrovolné. Výjimkou je případ, kdy zřizovatel zřídil současně akreditovaný archiv, 

jemuž může mateřskou školu podřídit a přímo jí nařídit vytvoření směrnice (nebo ji vydá 

sám).
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Respondenti doporučují vést omezenou spisovou službu v analogové podobě.

Prostor pro Vaše vyjádření:

To je otázka, neboť bude-li mít mateřská škola zřízenu datovou schránku, jako výhodnější se 

jeví elektronická forma (nemusím nic převádět, a to zejména v případech dokumentů účetní 

povahy a ve správním řízení).

Co se týče skartačního návrhu na vyřazení a výběr archiválií u dokumentů, kterým 

uplynula skartační lhůta se respondenti přiklánějí k výběru dle potřeby organizace 

(max. do 5 let).

Prostor pro Vaše vyjádření:

Výběr se bude konat vždy na žádost mateřské školy, takže záleží jen na ní. Výběr by měl být 

prováděn v takových intervalech, aby nebyly porušeny minimální lhůty nutné pro uložení 

dokumentů a místo pro jejich uložení bylo přehledné.

Trvalý skartační souhlas spíše nevydávají, raději si vybírají samy.

Prostor pro Vaše vyjádření:

Mateřská škola sice může požádat o vydání trvalého skartačního souhlasu, jenomže není-li 

povinna vedením spisové služby, archiv jí ho nevydá (není důvod vydávat ho, mateřská škola 

pečuje o dokumenty sama).

Respondenti doporučují zajistit si předarchivní péči v rámci MŠ a nikoliv odbornou 

firmou.

Prostor pro Vaše vyjádření:

Samozřejmě je jednodušší a rozhodně levnější zajistit si výkon spisové služby včetně všech 

souvisejících činností vlastními prostředky a za odborné pomoci příslušného archivu, 

případně zřizovatele, než uzavírat smlouvy a platit za plnění. Ostatně třeba ukládání lze řešit 

ve spolupráci se zřizovatelem atd.
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K otázce jaké by měla spisovna splňovat podmínky v omezené míře vyplynulo:

Může to být i vhodná uzamykatelná skříň

Prostory pro ukládání dokumentů musí být zajištěny proti vstupu nepovol. osob.

Nesmí být uloženy na zemi a ohroženy povodněmi.

V prostorách nesmí vést rozvody vody tepla, plynu, kanalizace.

Ostatní podmínky dané zákonem nevyžadují.

Prostor pro Vaše vyjádření:

Opět platí, že jelikož, mateřská škola nevede povinně spisovou službu, podmínky pro spisovnu 

se jí netýkají. Z podstaty věci však samozřejmě plyne, že ukládání dokumentů by mělo být 

takové, aby nemohlo dojít k jejich ohrožení.

K vedení archivní knihy se vyjádřily 50 % na 50 %. Domnívám se, že by nějaká 

jednoduchá evidence uložených dokumentů měla být.

Prostor pro Vaše vyjádření:

Pokud si vedu spisovnu, samozřejmě potřebuji prostředek pro orientaci v uložených 

dokumentech/spisech. Nemusí to být zrovna archivní kniha, plně postačuje např. forma 

kartotéky atp. Vše však záleží na rozhodnutí mateřské školy či jejího zřizovatele.

Doporučují provádět spisovou rozluku při zrušení MŠ.

Prostor pro Vaše vyjádření:

Při zániku mateřské školy nemusí být postupováno striktně podle § 68a zákona, je však 

samozřejmé, že dokumenty musejí být předány nástupci, a to zejména dokumenty 

s neuplynulými skartačními lhůtami a dále dokumenty nevyřízené (zejména vedené ve 

správním řízení, ekonomické či personální povahy atp.). Tato povinnost vyplývá nepřímo 

z požadavků dalších souvisejících právních předpisů (správní řád ad.).

Děkuji za Vaše vyčerpávající odpovědi a za Váš čas.


