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Věc: Poskytnutí informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

Vážený pane   

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „ÚZIS ČR“) jako povinný subjekt ve 
smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) posoudil Vaši žádost ze dne 
31. 7. 2020 o poskytnutí informací týkajících se následujících dokumentů/informací: 

 
a)  platná verze Spisového řádu Vaší organizace, 
b)  schválený Akční plán Vaší organizace, vytvořený na základě Usnesení vlády č. 332 ze dne 13. května 

2019, 
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, 
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, 

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. 
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 Stránka 2  

  

 

K výše uvedené žádosti Vám tímto ÚZIS ČR poskytuje dokumenty/informace: 

ad a)  příloha PDF-soubor: RAD_03_2018_1_spisovy_skartacni_rad.pdf 

ad b)  příloha PDF-soubor: Akcni_plan_eSpis_2019__UZIS_CR__a2b.pdf 

ad c)  příloha PDF-soubor: Akcni_plan_eSpis_uzis_Plneni_20200131.pdf 

ad d)  Kontrola správním úřadem nebyla provedena. Je prováděna interní namátková kontrola výkonu 
spisové služby.  

ad e)  příloha PDF-soubory: D17_Zaznam_o_predani_verze_3_20180917.pdf 
pril._1_seznam_vybranych_dokumentu_A_20180917.pdf 
D17_Zaznam_o_predani_verze_3_20190924.pdf 
Seznam_zdravotnickych_rocenek_1920_-_2017_20190924.pdf 

 
 
S pozdravem 

 

                                  ředitel ÚZIS ČR 
 
 
 
 




