Váš dopis značky / ze dne

Č.j.
Vyřizuje / telefon
1881/SFDI/331035/12329/2020 Ing. Miroslav Balík
+420266097357

Praha dne
13.8.2020

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

V návaznosti na Vaši „Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“, doručenou dne 31. 7. 2020 a týkající
se výkonu spisové služby ve smyslu § 63 a následujících zákona č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě, Vám Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“)
k Vašim dotazům sděluje následující.
a) platná verze Spisového řádu Vaší organizace
Platnou verzi Spisového řádu SFDI zasíláme v příloze tohoto dopisu.
b) schválený Akční plán Vaší organizace, vytvořený na základě Usnesení vlády č. 332 ze
dne 13. května 2019
Akční plán SFDI zasíláme v příloze tohoto dopisu.
c) informace o míře a způsobu naplnění Akčního plánu dle bodu b) výše, nejméně v rozsahu
odpovídajícím bodu II.2.c) Usnesení vlády č. 332 ze dne 13. května 2019
Informaci o plnění akčního plánu zasíláme v příloze tohoto dopisu.
d) poslední protokol o provedení kontroly výkonu spisové služby, vyhotovený příslušným
správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby v souladu s § 71 zákona č.
499/2004 Sb., případně informace o termínu a výsledku poslední provedené kontroly
Do současné doby nebyla provedena kontrola výkonu spisové služby SFDI příslušným
správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby v souladu s § 71 zákona č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
e) poslední protokol o provedeném skartačním řízení podle § 21 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o
podrobnostech výkonu spisové služby, případně informace o termínu a rozsahu posledního
skartačního řízení provedeného v digitální podobě
Do současné doby nebylo provedeno SFDI elektronické skartační řízení a to z důvodu, že
stávající elektronický systém spisové služby SFDI neumožňuje provedení elektronického
skartačního řízení. S ohledem na povinnost dodržet zásadu 3E při hospodaření s veřejnými
prostředky nebude SFDI dopracovávat svůj stávající program Spisové evidence a vyhlásí
výběrové řízení na pořízení nového elektronického systému vedení spisové služby do konce
roku 2020.
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Pro úplnost se uvádí, že poskytované informace v bodech d) a e) jsou doprovodnými
informacemi ve smyslu § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.

S pozdravem

Ing. Lucie Bartáková
ředitelka sekce pro správu
finančních zdrojů

Příloha: dle textu
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