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1. Organizace spisové služby  
 

V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby 
na 
 

Obecním ú řadě Malá Štáhle, Malá Štáhle č. 35 
 

je vydán tento spisový a skartační řád. Je závazný pro 
všechny zaměstnance Obecního úřadu Malá Štáhle. 
Obsahuje hlavní zásady pro doručování, třídění, evidenci, 
vyřizování, odesílání, skartaci a archivaci veškerých 
písemností, které mají přispět k tomu, aby spisová 
manipulace byla rychlá, jednoduchá, účelná a bezpečná. 
Pro manipulaci s písemnostmi důvěrnými a tajnými platí 
zvláštní předpisy ministerstva vnitra. 
Pro oběh účetních, pokladních a bankovních dokladů platí 
samostatná směrnice. 
Spisový řád stanoví zásady pro podepisování písemností. 
 

2. Příjem písemností  
 

2. 1. U došlých zásilek se zkontroluje: 
- adresa 
- neporušenost obalu 
 

2. 2. Obal se ponechává: 



- není-li písemnost datována či rozchází-li se její 
časové označení s datovým razítkem pošty na 
obálce 

- není-li u písemnosti uveden odesílatel 
- u stížnosti 
Ostatní obálky se vyřazují bez skartačního řízení při 
vyřizování písemností. 
 

2. 3. Veškeré písemnosti adresované obecně na 
Obec Malá Štáhle, Obecní úřad nebo jednotlivcům 
přebírá od České pošty zaměstnanec vlastnící 
průkaz pošty nebo Jana Horňáčková. 
 
2. 4. Písemnosti, které jsou poštou doručovány jako 
balíky přebírá zaměstnanec vlastnící průkaz pošty 
nebo Jana Horňáčková. 

Balíky předává starostovi obce. 
 

3. Třídění písemností  
 

3. 1. Došlý písemný materiál se po příjmu člení podle 
obsahu, povahy nebo podle 

toho, komu je adresován, na: 
a/ běžnou korespondenci (písemný styk s firmami, 
organizacemi, úřady, 
apod.) 
b) doporučené a expresní zásilky 
c/ písemnosti odesílané orgány státní správy 

d/ písemnosti adresované jako tajné a přísně tajné 
(musí být evidovány ve zvláštním podacím 
protokolu) 

e/ písemnosti adresované statutárním orgánům 
f/ dopisy a zásilky adresované zaměstnancům (soukromá 
pošta) 



g/ nabídky, propagace 
h/ faktury, dobropisy 
 

3. 2. Pověřený zaměstnanec vyjme písemnosti z 
obálek. Otevřené písemnosti označí datem přijetí 
(prezentační razítko) při otvírání obálek se kontroluje 
počet příloh, přílohy se neoznačují. 
 
3. 3. Za soukromou poštu nejsou považovány 
zásilky, které jsou adresovány Obci či Obecnímu 
úřadu s doložkou ”do vlastních rukou”. 
 
3. 4. Veškeré písemnosti jsou pak roztříděny a 
předány starostovi obce, případně osobám, kterým 
mají být doručeny. 
 

Zapisování písemností:  
 

A. Přijímané písemnosti:  
 

4. 1. Do knihy pošty se zapisují všechny písemnosti 
uvedené v odstavci 3. 1. pod písmenem a, b, c, d, e. 
U každé písemnosti je uvedeno číslo, pod kterým je 
zapsáno. 
 
4. 2. U termínovaných písemností je v knize pošty 
zapsán termín pro odeslání zpětné zprávy. 
 
4. 3. Písemnosti uvedené v odstavci 3. 1. pod 
písmenem d/ s utajeným obsahem se zapisují dle 
bodu 4. 1. ve zvláštní knize. 
 
4. 4. Soukromá korespondence uvedená v odst. 3. 1. 
- f/ a korespondence uvedená v odst. 3. 1. - g/ se 
nezapisuje. 



 
B. Odesílané písemnosti: 
 

4. 5. Do knihy pošty se zapisují veškeré písemnosti 
odesílané normálně, doporučeně, expres nebo 
nestandartním způsobem. 
4. 6. Všechny odesílané písemnosti jsou zapisovány 
i z důvodu evidence poštovních známek. 
 

 

5. Doručování došlých písemností:  
 

5. 1. Pověřený zaměstnanec připraví došlé písemnosti k 
předání starostovi obce. 
 

6. Vyřizování písemností:  
 

6. 1. Písemnosti se vybavují (vyřizují) podle povahy a 
obsahu vzetím na vědomí, nebo odpovědí, od které 
musí být založen doklad (kopie dopisu, záznam o 
telefonickém rozhovoru, případně na originál 
písemnosti, není-li třeba písemné potvrzení). Je 
třeba vždy dát přednost rychlejšímu a méně 
formálnímu způsobu. Zejména při vnitřní komunikaci 
a v jednoduchých případech je potřeba co nejvíce 
používat ústního, popř. telefonického vyřízení, jehož 
stručný obsah je poznamenán v písemnosti. 
6. 2. Písemnosti závažného finančního obsahu, 
smlouvy, objednávky, na základě kterých vznikají 
Obci Malá Štáhle závazky vůči jiným organizacím se 
vyřizují podle příslušných směrnic, které jsou v 
platnosti (oběh účetních dokladů). 
6. 3. Písemnosti, jejichž obsah je nutno utajit 
(označené jako důvěrné, tajné a přísně tajné) se 
vyřizují podle zvláštních směrnic. 



6. 4. Veškerá korespondence, pokud příslušná 
směrnice nestanoví jinak (oběh účetních dokladů), 
zejména běžná korepondence se vyřizuje nejpozději 
do 30 dnů po doručení. jinak je nutno uvědomit 
odesílatele o nutném odkladu pro vyřízení. 
6. 5. Písemnosti vyřizované modemem se přikládají k 
originálu písemnosti, kde se stávají záznamem o 
jejím úspěšném odeslání. 
 

7. Podepisování odeslaných písemností:  
 

7. 1. Při podepisování písemností platí zásada 
jediného podpisu. Uplatnění této zásady zesiluje 
odpovědnost a příspívá ke zrychlení písemného 
styku. Výjimku tvoří písemnosti, u kterých platné 
předpisy stanoví podepisování více zmocněnci 
(peněžní ústavy, orgány státní správy). Písemnosti 
podepisují pouze pověření zaměstnanci, nebo 
ostatní na základě zvláštního písemného pověření. 
7. 2. Běžná korespondence se podepisuje v pravém 
dolním okraji dopisu pod textem a razítkem s 
označením obecního úřadu (obce). Jméno 
podepisujícího je uvedeno celé (včetně 
akademických titulů) a pod jménem je uveden název 
funkce. 
7. 3. Zaměstnanec, který dopis vyřizuje a nemá 
podpisové právo (oprávnění), parafuje písemnost v 
pravé horní části, kde se vypíše pod heslem 
”Vyřizuje” jeho jméno. 
7. 4. Zaměstnanci, kteří vyřizují a podepisují 
písemnosti, odpovídají za věcný obsah 
korespondence a jsou zároveň povinni pečovat o 
jazykovou správnost a úpravu písemnosti podle 
normy pro úpravu písemnosti. 



 

 

8. Podpisové oprávn ění:  
 

8. 1. Veškeré písemnosti závažného charakteru 
(nadřízeným orgánům, orgánům státní moci, 
písemnosti obsahující nabytí nebo zřeknutí se práv) 
podepisuje zásadně starosta obce jako statutární 
zástupce. 
 

9. Odesílání písemností:  
9. 1 Korespondence musí být řádně vybavena - 
připravena k odeslání. 
 

9. 2. Písemnosti posílané modemem se podávají k 
odeslání celou pracovní dobu a jsou vyřizovány dle 
bodu 6. 5. 
 

10. Ostatní všeobecné zásady:  
 

10. 1. Všechny externí písemnosti, které jsou 
vyřizovány, se opatřují značkou dle spisového a 
skartačního plánu a ukládají se v registratuře. Na 
pořadače, v nichž jsou písemnosti ukládány, se 
vyznačuje název organizace (obecní úřad) ukládací 
značka dle spisového a skartačního plánu, rok vzniku 
a skartační lhůta. Pořadače zůstávají trvale uloženy v 
příslušných registraturách obce. Zásadně není 
povoleno předávat písemnosti i s pořadačem do 
sběru. 
10. 2. Písemnosti, které již není třeba vést v evidenci 
se předávají k založení do archivu. Na počátku 
každého kalendářního roku vytřídí pověřený 
zaměstnanec písemnosti, které budou předány do 



archivu obce. Převzaté písemnosti jsou zapsány do 
knih pod pořadovým číslem a značkou spisového a 
skartačního plánu. Spisy jsou uloženy do krabic a 
regálů pro ukládání spisů. Na krabici je uvedeno 
totéž pořadové číslo a značka, které jsou uvedeny v 
knize s uvedením skartační lhůty a roku vzniku. 
 

11. Závěrečná ustanovení:  
 

11. 1. Archivace (vedení archivu) a skartace 
(vyřazování) písemností se zajišťuje dle Věstníku 
vlády ČR ze dne 25. 8. 1992 - příloha č. 1- Spisový a 
skartační plán. 
 

 

Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 5. 2004. 
 

……............................ 
Ing. Miroslav Pospíšil 

starosta obce 
 


