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Č.j. 1136 / 2013
K č.j. SOAA 10-2734/2013

Vyjádření k Rozhodnutí SOA
a přijatá opatření k nápravě
Státní oblastní archiv v Praze (dále jen SOA), zahájil správní řízení s Městem Buštěhrad
ohledně stížnosti, podané panem Petrem Menclem. SOA provedl dne 16.4.2013 kontrolu na
místě a v protokolu konstatoval, že Město Buštěhrad dlouhodobě nedodržuje ustanovení
zákona č. 499/2004 sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů v platném
znění a návazné vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby. Byly
zjištěny skutečnosti:
K odstavci 1.
1) Neoznačování dokumentů podacím razítkem, nevyplněné kolonky v razítku
2) Výpověď pí Menclové nemá přiděleno žádné číslo jednací ani jiný identifikátor
Vyjádření a náprava:
K bodu 1) – bylo napraveno formou poučení od pracovníků státního oblastního archivu. Na
základě tohoto doporučení kontrolní skupiny zapisuje pověřená pracovnice dokumenty
správně a do nového podacího deníku, jehož aktuální verze byla doporučena kontrolní
skupinou.
K bodu 2) – výpověď paní Menclové nemusí obsahovat číslo jednací ani jiný identifikátor.
Výpověď je platná, protože její nezaevidování v podacím deníku nemá podle zákoníku práce
vliv na platnost výpovědi. Podle zákoníku práce existuje celá řada způsobů doručení
výpovědi. Jeden z nich byl starostkou zvolen.
K odstavci 2.
1) Spisový řád a Spisový a skartační plán – neaktuální verze z roku 2006
Vyjádření a náprava:
Spisový a skartační plán a Spisový řád Město Buštěhrad vydalo aktuální, s účinností od
1.5.2013
K odstavci 3.
1) Neukládání uzavřených spisů ve spisovně a chybějící evidence spisů
Vyjádření a náprava:
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Městský úřad Buštěhrad sídlí v prostorách po mateřské školce, nemá k dispozici, s ohledem
na tyto prostory, spisovnu. Městský úřad nemá fakticky a reálně možnost, jak spisy ukládat
podle předepsaného způsobu.
Tento nedostatek bude odstraněn přestěhováním Městského úřadu do nových prostor.
K odstavci 4.
1) Nevyhledání metodické pomoci
2) Neumožnění výběru archiválií
Vyjádření a náprava:
K bodu 1) - Za legislativní nedostatky od roku 1992, tedy data, ke kterému se kontrola
vztahuje, současné vedení Městského úřadu nenese z pochopitelných důvodů žádnou
odpovědnost. Na tyto dlouhodobé nedostatky upozornil stěžovatel až nyní, aniž by on sám,
v době své působnosti na Městském úřadě jakožto asistent starosty, tuto skutečnost řešil a
doporučil, aby o tuto metodickou pomoc bylo požádáno.
Současné vedení Městského úřadu požádalo kontrolní skupinu o metodickou pomoc a byl tak
sestaven Spisový a skartační plán a Spisový řád, který je nyní účinný a podle kterého Městský
úřad postupuje.
K bodu 2) – Městský úřad po dohodě s kontrolní skupinou umožnil SOA, pobočce v Kladně,
výběr archiválií a to dne 29.4.2013.
Závěr:
Starostka nenese odpovědnost za nedodržování legislativy v předmětu kontroly za
období od roku 1992. Pokuta ve výši 35.tis.Kč + 1.tis.Kč byla udělena celkem za období
21 let.
Pokuta byla přesto uhrazena starostkou a to z prostředků, které jí nebyly po dobu jejího
funkčního období správně vypláceny ve správné výši (nález kontroly KUSK ze dne 10.11.dubna 2013 – porušení nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, § 1, strana 6 protokolu.
V Buštěhradě dne 25.6.2013

Ing. Jitka Leflerová
starostka
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