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V odpovědi na Váš dotaz zaslaný naší organizační jednotce - Státnímu okresnímu archivu
v Teplicích sděluji, že dokumenty, které původce uchovává, nemají postavení archiválie do
chvíle, kdy v procesu skartačního řízení (případně mimo něj) nebudou za archiválie příslušným
archivem vybrány a zaneseny do evidence.
Z ustanovení zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění (dále Zákon)
původci neplyne povinnost hlásit předem ztrátu dokumentů příslušnému archivu. Pochybení
v oblasti uchovávání dokumentů archiv jako správní orgán zjistí při skartačním řízení, případně
během kontroly spisovny původce, kterou u něj provádí.
V § 9 odst. 2 vyhlášky 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění pozdějších
předpisů se uvádí: „Dojde-li ke ztrátě nebo zničení dokumentu v analogové podobě, k
nevratnému poškození nebo ke zničení dokumentu v digitální podobě anebo nelze-li dokument v
digitální podobě zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, poznamená veřejnoprávní
původce tuto skutečnost do evidenční pomůcky včetně čísla jednacího dokumentu nebo
evidenčního čísla dokumentu ze samostatné evidenční pomůcky, kterým byla ztráta, poškození
nebo zničení řešena“.
Podle § 74, odst. 6 Zákona „Veřejnoprávní původce anebo právnická nebo podnikající fyzická
osoba jako soukromoprávní původce se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 3
neuchová dokument nebo neumožní výběr archiválií“. Za to mu podle § 74, odst. 11, písm. b)
hrozí pokuta až 200 000 Kč.
Domníváte-li se, že došlo ke spáchání správního deliktu, můžete zaslat archivu podnět
k provedení kontroly.
Zákon 499/2004 Sb. nezná trestněprávní odpovědnost ve věcech archivnictví a spisové služby,
na případné spáchání trestného činu se vztahuje trestní zákon.

PhDr. Marek Poloncarz
Ředitel Státního oblastního archivu
v Litoměřicích
podepsáno elektronicky

Přílohy: 0

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, CZ - 412 01 Litoměřice, tel +420 477 755 971, fax +420 477 755 992,
info@soalitomerice.cz, datová schránka: 3gnaiva, www.soalitomerice.cz, IČ: 70979464, DIČ: CZ70979464, bankovní
spojení: 2549881/0710

