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Směrnice č. 25

• Spisový, skartační a archivační řád
Příloha č. 1 - Předávací protokol písemností „S“
Příloha č. 2 - Předávací protokol písemností „A“
Příloha č. 3 - Seznam písemností navržených ke skartaci
Příloha č. 4 - Skartační rejstřík
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. V souladu se zn ním Organiza ního  ádu vydávám tento spisový, skarta ní a archivní  ád SBD Letohrad,
který upravuje oblast spisové a archivní služby ve spole nosti.
KAPITOLA 1
ZÁKLADNÍ POJMY
1.

Písemnosti – jsou písemné i jiné materiály a dokumenty (sd lení, dopisy, fotografie, informace), které do SBD
docházejí a z její innosti vznikají.

2.

Spisová služba – spisovou službou se rozum jí práce spojené s p íjmem, t íd ním, doru ováním,
ozna ováním, odesíláním, ukládáním a vy azováním písemností.

3.

Spisovna SBD – slouží k ukládání všech písemností vy ízených nebo vyhotovených organizací, do doby
uplynutí jejich skarta ních lh t.

4.

Živé písemnosti – jsou písemnosti vy ízené jen prozatímn nebo bezprost edn , pop . písemnosti vy ízené sice
definitivn , avšak pot ebné pro další práci.

5.

Písemnosti definitivn vy ízené, dále nepot ebné pro další práci uložené v kancelá i družstva do doby skartace
podle spisového plánu a skarta ního rejst íku.

6.

Skarta ní rejst ík – je seznam druh a typ písemností došlých nebo vyhotovených s uvedením jejich
skarta ních znak a lh t.

7.

Skarta ní lh ta – je doba udaná potem let, po kterou jsou písemnosti uloženy v kancelá i družstva. Za íná
b žet 1. 1. roku následujícího po roce, ve kterém písemnost vznikla, byla vy ízena i pozbyla pro SBD správní
nebo provozní pot ebu.

8.

Skarta ní znaky – vyjad ují dokumentární hodnotu písemností a udávají, jak se s písemnostmi naloží po
uplynutí skarta ních lh t.

9.

skarta ní znak „A“

10. skarta ní znak „S“
11. Archiválie – jsou všechny písemné, obrazové a jiné záznamy, které vzešly z innosti organizace a vzhledem ke
svému významu hospodá skému, politickému a historickému mají trvalou dokumentární hodnotu a jsou proto
ur eny k trvalé úschov v archivu SBD nebo v p íslušném oblastním archivu.
12. Archivní služba – je soubor pravidel, zásad a inností, které souvisejí se shromaž ováním, p ejímáním,
ukládáním, evidencí a využíváním archiválií vzniklých z inností SBD a jejích právních p edch dc .
13. Archiv SBD – je prostor vymezený v objektu družstva k centrálnímu trvalému uložení písemností uvedených
v bod (9). Povinností archivu je udržovat uložené písemnosti dle platných archivních p edpis .
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KAPITOLA 2
MANIPULACE S DOŠLÝMI PÍSEMNOSTMI
Článek 2.1
Převzetí došlých písemností

1. Veškeré došlé písemnosti doru ené poštou nebo podané osobn se zapisují do deníku došlé pošty,
který se vede ve vázané knize.
V deníku se zaznamenávají:
- datum doru ení písemností
- odesílatel
- stru ný obsah
Do deníku se nezaznamenávají:
- písemnosti s utajenými záležitostmi, telegram
- tiskopisy, nevyplnné formuláe
- asopisy, brožury, propaga ní materiály
2. Povený pracovník je povinen:
- potvrdit píjem doru ených písemností podpisem na poštovní soupisce
- zapsat je do deníku
- pipojit obálku k písemnosti v pípadech, kdy má poštovní razítko na obálce prokazovat as
podání zásilky k peprav (zejména pi odvoláních, arbitrážních žádostech apod.).
- pevzít všechna písemná podání doru ená poštou, osobn nebo jinou osobou i cestou
3. Povený pracovník není oprávnn otevírat bez zmocnní zásilky, ze kterých je patrno, že jde o
osobní korespondenci, jakož i zásilky utajované. Za osobní korespondenci se nepovažují zásilky
adresované družstvu s ur ením k rukám pracovníka, který záležitost vyizuje.
4. S obsahem písemností se seznámí pedseda družstva, který na nich pípadn vyzna í, kdo bude
záležitost vyizovat.
5. Faktury a ostatní doklady ekonomické evidence se zapisují do deníku faktur.
Článek 2.2
Vyřizování došlých písemností

Každá písemnost, která družstvu dojde, musí být vyízena bez zbyte ných prtah ve lht 30
dn. Faktury musí být zaú továny do 5 pracovních dn a uhrazeny ve lht splatnosti. Není-li lhta
stanovena, je nutno písemnosti vyídit ve lht do 30 kalendáních dn po doru ení.
Pi písemném vyizování se na písemnosti uvádí:
- datum
- vc
- po et píloh
a) každý dopis se vyhotovuje nejmén s jednou kopií. Družstvo dbá, aby odesílané dopisy byly
stru né a srozumitelné. Za obsahovou správnost dopisu odpovídá ten, kdo dopis podepisuje.
b) dopisy jsou zpravidla podepisovány pedsedou SBD, pípadn místopedsedou. Dopisy právního
charakteru podle stanov podepisují dva funkcionái.
c) s razítkem družstva disponují pracovníci, kteí jej proti podpisu obdrželi a jsou povinni ho pe liv
uschovávat, aby se zabránilo zneužití. Razítkem jsou opatovány všechny písemnosti, které
družstvo odesílá a všechny základní dokumenty, originály protokol a zápis.
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Článek 2.3
Odesílání písemností

1. Písemnosti ur ené k odeslání souste uje ur ený pracovník, jehož povinností je:
a) u init záznam v deníku odeslané pošty, vyzna it adresáta
b) zapsat doporu ené zásilky do deníku odeslané pošty.
2. Písemnosti, které jsou ur eny k odeslání, se pedají Pošt v obálce s nadepsanou adresou. Zásilky
adresované samosprávám jsou odesílány pímo jednotlivým pedsedm samospráv poštou, nebo
neofrankované jsou pímo roznášeny.
3. Pracovnice družstva zapíše veškerou odesílanou poštu do Knihy odeslané pošty. Podací lístky od
doporu ených zásilek se zakládají k výdajovému dokladu
4. Zásilky ur ené lenm SBD Letohrad mohou být rovnž adresátovi pedány v kancelái družstva
5. Odesílání písemností z družstva se provádí jako:
a) oby ejné listovní zásilky, jedná-li se o písemnosti nedležitého významu
b) doporu ené listovní zásilky, jedná-li se o dležité písemnosti (nap. i upomínky
nájemného atd.
6. Vráti-li poštovní úad; zásilku jako nedoru itelnou, vyžádá si zamstnanec další pokyny od pedsedy
družstva.
KAPITOLA 3
MANIPULACE S PÍSEMNOSTMI
Článek 3.1
Ukládání písemností
1. Písemnosti se bžn ukládají do poada  a obal podle povahy a lze je lenit podle poteby a rozsahu
innosti družstva nap.:

a) písemnosti finan ní povahy
b) stížnosti, žádosti
c) ostatní písemnosti
2. Jednou ro n se vyízené písemnosti protokolárn pedají do archivu. V nm jsou písemnosti uloženy
po dobu stanovenou skarta ními lhtami. Po archivaci písemností družstva platí píslušné pedpisy o
archivaci a skartaci.
KAPITOLA 4
PŘEDARCHIVNÍ PÉČE O PÍSEMNOSTI
Článek 4.1
Ukládání písemností

1. Písemnosti potebné pro bžnou innost družstva se po vyízení ukládají do poada , desek nebo
vhodných ukládacích pomcek. Uvnit ukládacích pomcek jsou písemnosti srovnány chronologicky.
Na hbetu ukládací pomcky se stru n vyzna í název uložených písemností nebo jejich
charakteristika, rok vzniku písemností, skarta ní znak a skarta ní lhty. V závažných pípadech je
vhodné pipojit do ukládací pomcky seznam uložených spis.
2. Za ádné vedení odpovídá píslušný zamstnanec družstva.
3. Písemnosti jsou uloženy po dobu nezbytné provozní poteby, zpravidla po dobu 1 – 2 let od vzniku
nebo vyízení, pi emž za po átek této doby se po ítá leden roku bezprostedn následujícího. Po
jejím skon ení jsou písemnosti skupiny „A“ – archiválie – protokolárn pedány do archivu a
písemnosti skupiny „S“ jsou protokolárn skartovány.
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KAPITOLA 5
ARCHIVNÍ ŘÁD
Článek 5.1
Archiválie
1. Pé i o archiválie vzniklé z innosti družstva a jejich právních p edch dc zajiš uje kancelá družstva
2. P edávací protokoly (p íloha . 2) dopln né archivá em o místo uložení archiválií, tvo í základní evidenci
archivu družstva.
Článek 5.2
Předávání písemností do archivu

1. Posláním archivu je uchovávat písemnosti po dobu jejich právní platnosti, tj. po dobu než uplyne
jejich skarta ní lhta. Archiv musí být umístn v suché vtratelné místnosti, vybaven regály na
ukládání písemností, zajištn proti pístupu nepovolaných osob a vybaven podle platných požárních
pedpis. Písemnosti musí být pehledn uloženy a uspoádány dle ro ník a skarta ního rejstíku
(píloha . 4).
2. Za innost archivu a za písemnosti v nm uložené odpovídají povení zamstnanci.
3. Do archivu se pedávají všechny vyízené písemnosti dle pílohy . 4 a ostatní písemnosti v SBD
vzniklé nebo došlé, které již nejsou potebné k bžnému provozu, ale jejichž provozní nebo právní
platnost vyjádená skarta ními lhtami ješt neskon ila.
4. Ped pedáním písemností do archivu jsou odpovdní zamstnanci povinni zajistit, aby pedávané
písemnosti byly úplné a uspoádané. V jednom obalu mže být jen jeden druh písemností, popípad
musí být rzné druhy písemností od sebe znateln oddleny. Pi píprav písemností k pedání do
archivu je nutné vyjmout nadbyte né kopie, bezcenné koncepty a jiné podklady a zajistit jejich
skartaci.
5. Písemnosti se pemisují do archivu do 30. 6. po uplynutí roku, v nmž byly poízeny.
6. Písemnosti ped uložením do archivu povení zamstnanci vyjmou z poada  a uloží do archivních
karton, které jsou k dispozici a vyhotoví pedávací seznam. Pracovník povený vedením archivu po
uložení v archivu doplní na elní štítky krabic poadové íslo. Tato ísla doplní do pedávacího
seznamu spolu s místem uložení a datem pevzetí. Písemnosti neuspoádané, neozna ené nebo
v pedávacím seznamu neuvedené, nepevezme.
7. V archivu jsou spisy ukládány samostatn podle ro ník a každý ro ník podle spisových znak.
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Článek 5.2
Vyhledávání a půjčování písemností z archivu
1. Do archivu je vstup dovolen jen v doprovodu zamstnance, který odpovídá za vedení archivu. Do
uložených písemností jsou oprávnni nahlížet jen zamstnanci družstva a lenové orgán družstva
v souvislosti s plnním pracovních úkol. Do písemností je možno nahlížet jen se souhlasem
pedsedy družstva.
2. Pi zapj ování písemností mimo archiv se vypj ený materiál zaznamená ve výpj ní knize.
Vypj ovatel odpovídá za ochranu a úplnost písemností po dobu zapj ení.
KAPITOLA 6
SKARTAČNÍ ŘÁD
Článek 6.1
Skartační znaky, skartační lhůty
1.

2.

3.
4.

5.

.
Dokumentární hodnota písemností je vyjádena skarta ními znaky, které ur ují, jak bude
s písemnostmi naloženo. Skarta ní znaky se stanovují podle vcného obsahu písemností, nikoliv
podle jejich formální podoby. To platí zejména o pílohách k dopism, které nesmí být hodnoceny
jako bžná došlá nebo odeslaná korespondence, ale podle svého vcného obsahu.
Skarta ní znak „A“ (archiv) – ozna uje písemnosti trvalé dokumentární hodnoty, jež budou pedány
do archivu družstva k trvalému uložení. Jsou to písemné, obrazové a jiné záznamy, které mají
vzhledem ke svému politickému, hospodáskému a historickému významu trvalou hodnotu.
Skarta ní znak „S“ (stoupa) – ozna uje písemnosti dokumentárn bezvýznamné, které budou po
uplynutí skarta ní lhty zni eny.
Skarta ní lhty udávají po et let, po která jednotlivé druhy písemností po vyízení musí být uchovány
v pvodním uspoádání, protože jsou potebné pro provoz nebo musí být k dispozici k právním
jednáním. Po átkem skarta ní lhty se rozumí 1. leden roku následujícího po roce, v nmž byla
písemnost vyízena, nebo zpracována. Skarta ní lhty stanovené pro jednotlivé druhy písemností
jsou minimální a nesmí být zkracovány. Jsou-li uvnit jedné skupiny písemností s rzn dlouhou
skarta ní lhtou, vyazuje se celý soubor podle nejdelší skarta ní lhty.
Skarta ní znaky a lhty jednotlivých druh písemností jsou uvedeny v píloze . 4 tohoto Spisového,
skarta ního a archivního ádu.
Článek 6.2
Příprava a provádění skartace

1. Pedmtem skarta ního ízení se stávají veškeré písemnosti vzniklé z innosti SBD a písemnosti
došlé na jejich adresu, bez ohledu na jejich formu, uložené v registraturách, u nichž uplynuly
skarta ní lhty a nejsou již potebné pro další provoz. Skarta ní ízení se provádí v SBD pravideln
v I. tvrtletí každého roku.
2. Kancelá družstva vyhotoví k uloženým písemnostem zaazeným do skarta ního ízení “Seznam
písemností navržených ke skartaci“ (viz píloha . 3) a požádá pedsedu družstva o souhlas se
skartací, tj. že uvedené písemnosti jsou pro další provozní innost nepotebné a jejich zni ením
nevzniká SBD žádná ztráta.
3. Pedseda SBD projedná „Seznam písemností navržených ke skartaci“ v pedstavenstvu družstva.
4. Po obdržení povolení skartace povení pracovníci SBD podle dležitosti písemností pak volí zpsob
jejich likvidace.
5. Bez písemného souhlasu pedsedy družstva není dovoleno odevzdávat do sbru nebo ni it jakýkoliv
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písemný materiál s dokumentární hodnotou
vyjádenou skarta ními znaky S a A. Zni ení
tchto písemností mimo ádné skarta ní ízení se považuje za porušení pracovní kázn a proti
zamstnancm, kteí ke zni ení dali pokyn, budou vyvozeny dsledky podle Zákoníku práce.
6. Písemnosti ur ené k trvalému uložení (skarta ní znak „A“) se pedávají do archivu družstva.
Pedávají se originály písemností, nejsou-li, potom nej itelnjší kopie. Odevzdáním do archivu se
písemnost stává pedmtem archivní pé e.
KAPITOLA 7
Závěrečná ustanovení
Článek 7.1
Kontrolní činnost
1. P i zajiš ování spisové a archivní služby družstva jsou lenové Kontrolní komise družstva oprávn ni provád t
kontrolu dodržování zásad „Spisového, skarta ního a archivního  ádu“ v kancelá i a archivu družstva.
Článek 7.2
Seznam příloh
P  í l o h y:
. 1 P edávací protokol písemností „S“
. 2 P edávací protokol písemností „A“
. 3 Seznam písemností navržených ke skartaci
. 4 Skarta ní rejst ík

Tato směrnice byla schválena představenst vem a vstoupila v platnost dne 14.4.2009

Tato směrnice byla přijata shromážděním delegátů dne 21.5.2009

Roman Suchomel v.r.
.........................…………….
p  edseda p  edstavenstva
SBD Letohrad

P etr Grego r v. r.
....................................……..........
místop  edseda p  edstavenstva
SBD Letohrad
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Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárník 791, Letohrad 561 51

Spisový, skartační a archivační řád – Příloha č.1


P EDÁVACÍ PROTOKOL PÍSEMNOSTÍ „S“
1

2

Poř.
číslo

Počet
Svazků

3
Druh písemností

4

5

Rok
Skartační
Vzniku Znak a lhůta

Předal:……………………………….

6

7

Místo uložení

Poznámka o
skartaci

Převzal: ………………………………

jméno, datum a podpis

jméno, datum a podpis
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Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárník 791, Letohrad 561 51

Spisový, skartační a archivační řád – Příloha č.2


P EDÁVACÍ PROTOKOL PÍSEMNOSTÍ „A“
k uložení do archivu družstva

íslo protokolu: ………………
1
Poř.
Číslo

2

3

4
Čís. ukládací jednotky

Druh písemností

Rok
Vzniku

5
Poznámka

Předal:……………………………….

Převzal: ………………………………

jméno, datum a podpis

jméno, datum a podpis
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Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárník 791, Letohrad 561 51

Spisový, skartační a archivační řád – Příloha č.3
SEZNAM PÍSEMNOSTÍ NAVRŽENÝCH KE SKARTACI
datum : ………………..
1
Poř.
Číslo

2

3

4

Druh písemností

Rok
Vzniku

Spisový
Znak

Zpracoval:……………………………….

5
Skartační
Znak

6
Poznámka

Odsouhlasil: ………………………………

jméno, datum a podpis

jméno, datum a podpis
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Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárník 791, Letohrad 561 51

Spisový, skartační a archivační řád – Příloha č.4
SKARTAČNÍ REJSTŘÍK
P íloha . 4

Kódový znak
Název písemnosti

Skartační Skartační
znak
lhůta roků

001 VOLENÉ ORGÁNY DRUŽSTVA
Revizní zprávy a zápisy, podklady z kontrol od kontrolní komise

A

5

Veškeré písemnosti zásadního významu o založení, reorganizaci, slou ení a likvidaci družstva

A

10

Zápisy do podnikového rejst íku
Stanovy družstva
Stížnosti
Zápisy, protokoly ze sch zí, shromáždní delegát
Zápisy ze sch zí p edstavenstva s podkladovými materiály
Zápisy ze sch zí kontrolní komise s podkladovými materiály
Ostatní písemnosti volených orgán

A

10

A

5

S

3

A

10

A

5

A

5

S

3

A

5

S

3

S

3

002 KANCELÁŘ A PERSONÁLNÍ AGENDA
Zprávy o kontrolách a revizích jiných kontrolních orgán , zjištní
Zprávy ze služebních cest
Korespondence a písemnosti
Knihy došlé a odeslané pošty
Archivní knihy družstevního archivu
Smrnice a pokyny nad ízených orgán
Seznamy p ijatého archivního materiálu
Protokoly o skartaci spis
Osobní spisy pracovník , funkcioná s doklady pro odchod do d chodu, p i úmrtí
Eviden ní listy pracovník
Evidence docházky
Písemnosti o p ijímání, propouštní
Záznamy o úrazech, nemocech z povolání
Ostatní korespondence a písemnosti

004 ORGANIZAČNÍ A PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
11

S

5

A

5

A

5

A

5

A

5

S

15

A

5

S
S

3
3

S

3

S

3

Vnitrodružstevní p edpisy, smrnice, ády
Smlouvy o majetkových p evodech
Rozsudky a rozhodnutí arbitráže
Pojistné smlouvy
Majetkové listiny
Spisy o trestních inech, náhradách škod
Písemnosti o delimitaci majetkových podstat

A

5

A

10

A

10

S

5

A

10

S

5

A

10

S

30

S

30

005 EKONOMICKÝ ÚSEK
Platové dekrety, funk ní za azení
Eviden ní listy pracovník
Provádcí hospodá ské plány, rozpo ty, rozbory plnní
Písemnosti o financování
Úvry, zmny, povolení, podmínky úvr
Likvidace pohledávek a závazk , platební styk s dlužníky
Statické výkazy za období 1 roku a delší
Vnitrodružstevní pravidla osobní hmotné zainteresovanosti-prémie, odmny
Smrnice a pokyny nad ízených orgán
Mzdové listy
Ro ní ú etní uzávrky, výkazy a rozbory s komentá i
Msí ní, pololetní výkazy, statické výkazy
Ú etní doklady, ú tové rozvahy, ú etní knihy, p evody, inventární soupisy, zápisy z inventur
Dohody o p edávání ú etních písemností
Technicko-organiza ní dokumentace související s vedením ú etnictví formou sestav
Hospoda ení vnitrodružstevních útvar
Seznamy sestav, seznamy ú etních knih, archivní knihy
Pokladní bloky – doklady za poskytnuté služby
Ostatní ú etní písemnosti
Ú etní doklady a písemnosti týkající se technické nebo právní dokumentace staveb, pozemk
s vyj.do asných staveb – inventární karty zákl. pr. uchovávají se v ú et.archivech až do vy azení invent.
p edmt ze ZP
Inventární karty ZP
Ú etní doklady o pohledávkách a závazcích po dobu trvání záruky
Kalkula ní listy a doklady
Seznamy ú t na volných ú tech
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008 TECHNICKÝ ÚSEK
Dokumentace staveb – projekt, invest. úkol, realiza ní dok. skute nost
Stavební povolení, stavební deník, kolauda ní protokoly, schvalovací dokumentace, rozpo ty, tech. ekon.
vyhodnocení stavby
Expertizy a odborné posudky k dokumentaci, projektu, výstavb
Stavební a zkušební ády
Sledování investic ve výstavb (výkazy, hlášení, korespondence)
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Smrnice a pokyny
Díl í zprávy o innosti jednotlivých útvar a situa ní zprávy
Ostatní korespondence a písemnosti
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05 TECHNICKO PROVOZNÍ ÚSEK
Kontrolní záznamy o stavu bezpe nosti a ochran zdraví
Plány budov a umístní administrativních a provozních budov
Odhady majetku movitého a nemovitého
Spisový materiál vztahující se k jednotlivým byt m
Plány oprav a údržby
Výsledné kalkulace
Písemnosti o revizní služb technických za ízení
Zprávy o požárech
Školení pracovník o požární ochran
Veškeré doklady e evidence motorových vozidel, knihy jízd, p íkazy
Ostatní korespondence a písemnosti
Smrnice a pokyny nad ízených orgán

Roman Suchomel v.r.
.........................…………….
p  edseda p  edstavenstva
SBD Letohrad
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P etr Grego r v. r.
....................................……..........
místop  edseda p  edstavenstva
SBD Letohrad

13

