
ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD 

Místní akční skupiny Podještědí, z.s. 

 

1. Úvodní ustanovení 

Tento archivační a skartační řád se vydává na základě § 66 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb. o 

archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v souladu s vyhláškou č. 259/2012 

Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a je závazný pro všechny zaměstnance 

organizace. 

 

Spisovou službou se rozumí zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých 

z činnosti organizace, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, 

podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení a to včetně kontroly 

těchto činností. 

 

Za dokument se považuje každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, 

ať již v podobě analogové či digitální, které jsou do organizace doručovány nebo vznikají z 

její činnosti. Za „dokumenty“ jsou považovány zejména: 

 základní dokumenty, jako stanovy, jednací řády apod., 

 vnitřní předpisy a další interní dokumenty, 

 dokumenty o činnosti orgánů spolku,  

 připravované, nebo realizované projekty a jejich veškerá dokumentace, 

 dokumenty vyplývající z implementace SCLLD a agenda s ní související, 

 doklady o komunikaci s řídícími orgány příslušných operačních programů v rámci 

SCLLD, 

 doklady o komunikaci se všemi dalšími státními, nestátními institucemi a úřady, 

 účetní doklady, včetně účetních závěrek, inventurních zápisů a dalších dokumentů a 

dokladů organizace vznikající na základě zákona o účetnictví, 

 účetní audity a výroční zprávy o činnosti, 

 kontrolní protokoly a zjištění kontrolních orgánů všech stupňů a druhů, 

 kompletní mzdová a daňová agenda organizace, 

 případně další dokumenty. 

 

Pokud je součástí písemností nebo pokud písemnosti samotné obsahují důvěrné a osobní 

informace, musí být takové písemnosti chráněny před únikem dat a před jejich zneužitím v 

souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. 

 

Archivační služba se vykonává: 

 písemnou formou, 

 elektronickou formou za použití výpočetní techniky. 

 

1.1. Základní pojmy: 

 Archiv je prostor, kam se ukládají vyřízené dokumenty organizace do doby uplynutí 

jejich skartačních lhůt. V kanceláři MAS je k dispozici skladový prostor 

(uzamykatelný prostor), určený pro archivaci dokumentů. 

 

 



 Skartační znak vyjadřuje věcné zařazení písemností ve struktuře úřední dokumentace. 

 Skartační znak „A“ označuje dokument trvalé hodnoty, který bude při „výběru mimo 

skartační řízení“ navržen státní archivu (Státní oblastní archiv v Litoměřicích) k 

výběru jako archiválie k trvalému uložení. 

 Skartační znak „S“ označuje dokument bez trvalé hodnoty, jenž bude po uplynutí 

skartační lhůty zlikvidován. 

 Skartační znak „V“ označuje dokument, který bude při „výběru mimo skartační 

řízení“ posouzen a rozdělen mezi dokumenty se skartačním znakem „A“ nebo mezi 

dokumenty se skartačním znakem „S“. 

 Skartační lhůta je doba, po kterou jsou dokumenty uloženy v archivu. 

 Skartační plán je seznam typů písemností roztříděných do věcných skupin s 

vyznačenými archivačními znaky a skartačními znaky a lhůtami. 

 Skartační řízení, resp. výběr mimo skartační řízení je proces, při němž se z 

vyřazovaných písemností oddělují archiválie od písemností bezcenných. 

 Manipulací s dokumenty se pro účely tohoto Archivačního a skartačního řádu rozumí 

přijímání, evidence, oběh, vyhotovování, odesílání a ukládání písemností. 

 

2. Evidence dokumentů 

Dokumenty jsou evidovány podle jejich typu v příslušných evidencích (knihách). Kromě 

došlé a odeslané pošty jsou samostatně evidovány doklady typu faktur, daňových dokladů, 

objednávek apod., dál pak žádosti konečných žadatelů v rámci realizace CLLD a vyhlašované 

vlastní výzvy MAS v rámci realizace CLLD. K této evidenci slouží tyto knihy: 

 Kniha došlé a odeslané pošty 

 Přijaté žádosti konečných žadatelů a výzvy 

Žádosti konečných žadatelů o podporu v rámci realizace CLLD budou evidovány v 

samostatné Knize projektů a výzev. Jednotlivé projekty budou zapsány k příslušné výzvě. 

Datum přijetí projektu bude shodné s datem zaregistrování projektu v MS2014+. Ke každému 

projektu bude zavedena samostatná složka, do které budou vkládána související dokumentace. 

3. Příjem dokumentů 

Doručené dokumenty přijímá kancelář MAS. V kanceláři MAS budovy na adrese: Proseč pod 

Ještědem 89, Český Dub, 463 43. 

 

3.1. Evidence došlé pošty 

MAS eviduje došlou i odeslanou poštu v Knize došlé a odeslané pošty 

Pokud je v adrese na obálce dokumentu uvedeno na prvním místě jméno a příjmení 

zaměstnance, předá se mu obálka neotevřená. Zjistí-li adresát po otevření zásilky, že 

dokument nemá soukromý charakter, zabezpečí jeho dodatečné zaevidování. Pokud je 

dokument pracovního charakteru doručen v digitální podobě přímo do emailové schránky 

adresáta, postupuje se obdobně. 

Došlá pošta je zaevidována pod číslem jednacím (ČJ) ve formátu ČJ-RR-xxx s uvedením data 

doručení/odeslání, a poznámkou, kdo písemnost vyřizuje, čeho se týká a jakým způsobem 

byla doručena/odeslána (osobně, obyčejná pošta, doporučená pošta, e-mail, datová schránka). 



Pokud je dokument doručen v papírové podobě, na dokument je vyznačeno ČJ, datum 

doručení, skartační znak a osoba, které byl dokument předán k vyřízení. 

3.2. Adresy 

3.2.1. Korespondenční adresa pro doručování pošty: 

Místní akční skupina Podještědí, z.s., Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub. 

3.2.2. Emailová adresa pro doručování pošty: 

maspodjestedi@seznam.cz 

3.2.3. Datová schránka pro doručování pošty 

n64kuyq 

Do datové schránky má přístup předseda představenstva a jím pověřený pracovník. 

U dokumentů s platností ověřené kopie originálu, které byly doručeny datovou schránkou 

nebo jinak, a jsou opatřené elektronickým podpisem, a kde je to třeba (závažnost a důležitost 

dokumentu), se provede konverze do listinné podoby. V této podobě jsou pak založeny do 

příslušné složky a je s nimi zacházeno jako s originály.  

4. Vyřizování dokumentů 

Zaevidovaný dokument se předává k vyřízení pracovníkovi, do jehož kompetence jeho 

vyřízení spadá. 

Vyřídí-li se dokument jinak než v listinné formě (např. telefonicky, osobním jednáním, či 

emailovou komunikací, prostřednictvím datové schránky), učiní se o tom na dokumentu (a v 

případě potřeby i v Knize došlé a odeslané pošty) záznam, uloží se el. verze kopie. 

V dokumentu vyřízení je vhodné uvést původní číslo jednací, pod kterým byl dokument 

zaevidován (ČJ) a číslo jednací, pod kterým je dokument vypravován. V případě, že je to 

vhodné, může být použito shodné ČJ. Kopie vyřízení se přiloží v Knize došlé a odeslané k 

příslušnému záznamu. 

Zpracovatel, jemuž byla písemnost přidělena ke zpracování, zodpovídá za včasné a správné 

vyřízení. 

5. Podepisování dokumentů 

Odesílané dokumenty jsou opatřeny informací o jejich zpracovateli a podepsány odpovědnou 

osobou. 

Dokumenty mohou být opatřeny podpisem písemným nebo elektronickým. V případě potřeby 

jsou opatřeny časovým razítkem. 

Na písemnosti se uvede jméno, příjmení, případně funkce podepisujícího. 

6. Odesílání dokumentů 

Odesílání dokumentů zajišťuje kancelář MAS prostřednictvím pověřené osoby, která zajistí 

vybavení odesílaného dokumentu náležitostmi k jeho odeslání (obvykle manažer MAS, v 

době nepřítomnosti jeho zástupce). Dokumenty jsou odesílány podle jejich závažnosti e-

mailem, obyčejnou poštou, doporučeně, na doručenku nebo do vlastních rukou, osobně nebo 

kurýrem nebo datovou schránkou, v případě komunikace s žadateli v rámci MS2014+ pak 

depeší. 



Do vlastních rukou adresáta se odesílají dokumenty, u nichž je nutno, aby doručení bylo 

doloženo, nebo je-li to stanoveno. Písemný doklad stvrzující, že dokument byl doručen nebo 

že poštovní zásilka obsahující dokument byla dodána, včetně dne, kdy se tak stalo, se po 

vrácení připojí k příslušnému dokumentu. Obdobně se uchovávají dokumenty odeslané 

datovou schránkou. 

7. Ukládání dokumentů 

Dokumenty se po vyřízení příslušným pracovníkem organizace ukládají: 

 v archivu 

 v interním elektronickém archivu 

1) v příslušných šanonech v archivu, pokud se jedná o listinnou podobu dokumentů, 

2) v elektronické verzi se ukládají naskenované kopie listinných dokumentů dle předchozího 

bodu, ukládají se v interním elektronickém archivu organizace. Zde se ukládají do složek, 

které jsou označeny shodně jako šanony v archivu a dle možnosti jsou i shodně uspořádány, 

3) v elektronické verzi (v elektronickém archivu) se ukládají také ty dokumenty, které byly 

doručeny elektronicky. V případě dokumentů nahraných v MS2014+, za archivaci odpovídá 

provozovatel systému. 

 

8. Archiv 

Všechny vyřízené spisy a jiné dokumenty jsou po dobu trvání skartační lhůty uloženy v 

archivu. O jejich uložení do archivu se provede záznam v Deníku archivu. Dnem uložení do 

archivu začíná běžet jejich skartační lhůta. 

Dokumenty se ukládají do archivu zpravidla ihned po jejich vyřízení, pokud povaha věci 

nevyžaduje, aby zpracovatel měl vyřízený dokument déle. 

V archivu se ukládají dokumenty podle jejich věcného zaměření a to v označených pořadačích 

či archivních boxech. Na štítku se uvede název spolku, název písemnosti a skartační znak se 

skartační lhůtou, číslo šanonu nebo krabice. Před předáváním dokumentů do skartačního 

řízení je třeba vyřadit multiplikáty, koncepty, kopie apod. 

Zaměstnanec pověřený vedením archivu přezkoumá, zda ukládaný dokument je úplný a uloží 

ho. Za úplnost a přehlednost označení odpovídá pověřený pracovník kanceláře MAS. 

Nahlížet do dokumentů uložených v archivu mohou jen zaměstnanci nebo členové orgánů 

MAS. 

8.1. Zapůjčení dokumentů z archivu 

V případě potřeby mohou být dokumenty z archivu zapůjčeny. O zapůjčení dokumentů se 

provede zápis v knize Evidence zapůjčených spisů. Při zapůjčení dokumentů se uvede v knize 

Deník archivu poznámka, kdy, komu a za jakým účelem byly dokumenty zapůjčeny. 

Dokumenty se zapůjčují proti podpisu vypůjčitele. 

Vypůjčené dokumenty, pokud nebyl dán souhlas k výpůjčce na delší dobu, musí být vráceny 

obvykle do 1měsíce, delší lhůtu je třeba dohodnout s pracovníkem zodpovědným za evidenci 

dokumentu. Při vrácení dokumentů je třeba ověřit, zda jsou písemnosti úplné a v neporušeném 

stavu. Při navrácení spisu se provede v příslušné knize opět záznam o vrácení zpět do archivu. 

Dokumenty v listinné podobě nejsou zásadně odnášeny mimo kancelářské prostory MAS. 



V případě potřeby lze poskytnout kopie dokumentů, podle potřeby v el. nebo listinné podobě. 

Souhlas k tomu vydává písemně manažer MAS. 

8.2. Evidence spisů – skartační plán 

O spisech uložených v archivu vede organizace přehled, ve kterém je popsáno kde se nachází 

daná agenda. 

K identifikaci spisů slouží označení: agenda, místnost, skříň, šanon/krabice, archivační znak, 

skartační lhůta, datum uložení. 

V rámci činností orgánů MAS: 

Dokumentace MAS Podještědí spojená s jednáním orgánů MAS je evidována v samostatné 

projektové složce. Tato obsahuje: 

 pozvánky na jednání orgánů MAS, 

 podklady k jednání a prezentace (pokud byly zaslány), 

 zápisy z jednání, prezenční listiny za příslušný kalendářní rok. 

 

V rámci realizace SCLLD: 

 

 Veškerá dokumentace související se strategií CLLD a její realizací je archivována v 

elektronické podobě. 

 Dokumentace výzev: obsahuje výzvu, navazující dokumentaci výzvy (kritéria, 

kontrolní listy, hodnocení a výběr projektů, školení pro žadatele…), pravidla, pokyny 

a další dokumenty vydané ŘO a relevantní pro realizaci výzev a komunikaci s ŘO. 

Tato dokumentace je evidována v elektronické i písemné podobě. 

 Každý projekt žadatele je evidován a archivován v projektové složce. Projektová 

složka je evidována v písemné podobě. V elektronické podobě jsou k dispozici 

dokumenty nahrané v MS2014+. Součástí projektové složky je: předložený projektový 

záměr pokud existuje, žádost o dotaci, kontrolní listy pro kontrolu přijatelnosti a 

formálních náležitostí, odborný posudek pokud existuje a hodnocení Výběrové 

komise, oznámení o výsledku hodnocení projektu, posuzování změn projektu, další 

korespondence se žadatelem. 

 Další dokumentace – např. Evidence Nesrovnalostí a stížností, atd. 

 

9. Uchovávání, archivace a skartace dokumentů 

9.1. Zařazení dokumentů podle skartačních znaků 

9.1.1. Skartační znak „A“ (archiv) 

Pro dokumenty s trvalou hodnotou, které jsou určeny k uložení do archivu. Jedná se zejména 

o dokumenty typu: 

1. Statut (stanovy), dokumenty o vzniku a zániku subjektu: zakladatelské dokumenty, 

organizační řády, jednací řády, dokumenty o změnách subjektu, rozhodnutí o změně právní 

formy, sloučení rozdělení, rozhodnutí o zrušení, likvidaci a zániku právního subjektu, návrhy 

na výmaz z rejstříku. 

2. Dokumenty vrcholového řízení subjektu, notářské zápisy z jednání orgánů subjektu (pokud 



existují), výroční zprávy a zprávy o auditu. 

3. Dokumenty o majetku či ochranných známkách. 

4. Dokumenty z propagační činnosti subjektu jako jsou katalogy nebo publikace vydané 

subjektem. 

5. Zásadní dokumenty o zaměstnaneckých záležitostech. 

9.1.2. Skartační znak „S“ (stoupa) 

Pro dokument, určený pro skartaci. 

Bude se jednat o dokumenty, neuvedené v bodě 9.1.1., zejména o finanční dokumenty 

(faktury), účetní záznamy apod. 

9.1.3. Skartační znak „V“ (výběr) 

Pro dokument, který bude po posouzení teprve zařazen do kategorie A nebo S. 

9.2. Doba uchovávání dokladů 

9.2.1. Účetní dokumenty 

 účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let2 

 účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, 

přehledy podobu 5 let, 

 účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví po dobu 5 let. 

9.2.2. Dokumenty z oblasti personalistiky, mzdové doklady 

Doba uchovávání mzdových dokladů v organizaci se řídí příslušným ustanovením zákona č. 

589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 

 mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového 

pojištění – 30 let, 

 stejnopisy evidenčních listů – 3 roky. 

9.2.3. Doklady související s realizací SCLLD a dotacemi z veřejných rozpočtů 

Veškeré písemnosti a doklady, včetně účetních, související s poskytnutými dotacemi budou 

uchovávány po dobu, stanovenou poskytovatelem dotace (uvedeno podle poskytovatele např. 

v Dohodě, Rozhodnutí, Pravidlech apod.). 

MAS je povinna zajistit po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU (minimálně do 

konce roku 2030) uchování veškeré dokumentace, související se strategií CLLD a její 

realizací, a poskytnout informace a dokumentace, vztahující se k SCLLD, zaměstnancům 

nebo zmocněncům pověřených orgánů MMR ČR, MF ČR, EK, Evropského účetního dvora, 

NKÚ, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu Finanční 

správy dalších oprávněných orgánů státní správy. 

9.2.4. Ostatní dokumenty 

Doba uchovávání ostatních dokladů se řídí patřičným ustanovením zákona č. 499/2004 Sb. o 

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



souladu s vyhláškou č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a v souladu s 

požadavky řídících orgánů operačních programů ČR. 

9.3. Výběr archiválií mimo skartační řízení (§7 zákona č. 499/2004 o archivnictví) 

Výběr archiválií ve skartačním řízení provádí příslušný archiv z dokumentů veřejnoprávního 

původce, z dokumentů jeho právního předchůdce a z dokumentů soukromoprávního původce, 

má-li zřízen soukromý archiv“ (zákon 499/2004 o archivnictví). MAS Podještědí,z.s., jakožto 

soukromoprávní subjekt, provádí tzv. výběr archiválií mimo skartační řízení. To se zahajuje 

na žádost původce nebo vlastníka dokumentů. Výběr archiválií provádí archiv, který by byl 

příslušný k výběru archiválií ve skartačním řízení. O zahájení výběru archiválií mimo 

skartační řízení organizace požádá v kalendářním roce následujícím po uplynutí skartační 

lhůty dokumentů nebo později, pokud tyto potřebuje pro další vlastní činnost. Při malém 

nárůstu dokumentů během jednoho roku může být o zahájení výběru archiválií požádáno za 

delší období, to by však nemělo přesáhnout dobu 5 let. 

9.4. Skartace 

O skartaci a způsobu skartace rozhoduje manažer MAS. 

10. Archivace a skartace dokumentů v elektronické podobě 

Základním předpokladem pro elektronickou archivaci je zajištění důvěryhodnosti 

archivovaných dokumentů. V souladu s výše uvedenou legislativou je nutné elektronické 

dokumenty určené k archivaci opatřit takovými prvky důvěryhodnosti, které umožní jejich 

dlouhodobou elektronickou archivaci. 

V kontextu platné legislativy se jedná zejména o splnění požadavků: věrohodnost původu, 

neporušenost obsahu, čitelnost. 

Podrobná pravidla pro nakládání s elektronickými dokumenty řeší Vyhláška č. 259/2012 Sb., 

o podrobnostech výkonu spisové služby, která stanoví podrobnosti výkonu spisové služby 

veřejnoprávními původci. MAS Podještědí,z.s., jakožto soukromoprávní původce, její 

ustanovení použije přiměřeně. 

MAS v případech, kde je to vhodné a potřebné, používá vhodné technické prostředky: 

elektronický podpis, archivační datové razítko, případně další. 

11. Závěrečná ustanovení 

Tato směrnice vstupuje v platnost 30.11.2017. Při následných změnách právních předpisů se 

tyto projeví v naplňování směrnice přiměřeně. 

 

 

Archivační a skartační řád byl schválen valnou hromadou dne 30. 11. 2017 

 


