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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Státní oblastní archiv v Litoměřicích (dále jen „Archiv“) obdržel dne 25. března 2015 Vaši emailovou žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které požadujete poslání kopie
skartačního návrhu a kopii dokladu o zničení smluv o prodeji dřeva a cenových výměrů.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ posíláme na Vaši e-mailovou adresu kopii
skartačního návrhu podaného u Archivu obcí Homole u Panny, kde se v seznamu dokumentů se
skartačním znakem „V“ (příloha č. 2 skartačního návrhu) nachází předmětné dokumenty vztahující se
k prodeji dřeva pod pořadovým číslem 9. Tyto dokumenty měly uplynulou skartační lhůtu a nebyly
pracovníkem Archivu vybrány k zaevidování jako archiválie.
Dále Vám posíláme kopii protokolu o výběru archiválií ve skartačním řízení vydaného
Archivem. Z něj vyplývá, že v případě dokumentů, které nebyly vybrány k zaevidování jako archiválie,
rozhodl Archiv o jejich fyzické likvidaci. Samotný doklad o fyzické likvidaci pak není původce
dokumentů povinen Archivu předkládat, nemůžeme Vám jej tedy předložit.
K dotazu na skartační lhůtu smluv sdělujeme, že tato není zákonem pevně stanovena. Podle
spisového plánu pro obce s rozšířenou působností, který byl vydán odborem archivní správy a spisové
služby ministerstva vnitra jako metodický návod, mají smlouvy skartační lhůtu pět let, přičemž skartační
znak se mění podle druhu smlouvy. Smlouvy o prodeji dřeva lze zařadit mezi smlouvy všeobecné, kde je
skartační znak a lhůta V 5. Obec Homole u Panny tedy v tomto případě nepochybila.

PhDr. Marek Poloncarz
podepsáno elektronicky
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