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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 20. listopadu 2020 Vaši 

žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Konkrétně požadujete poskytnout tyto informace: 

a)  poskytnutí současně platné verze spisového a skartačního řádu MŽP ČR a jeho územních 

odborů ke dni podání této žádosti, a to plnotextově, včetně jeho veškerých příloh a vč. 

přehledu třídících znaků – zejména třídění dle oblasti spisové agendy a doby jeho 

působnosti, a dále, o 

b) poskytnutí údajů o platnostech předchozích spisových skartačních řádů (verzí), předpisů 

platných od roku 1990 (s uvedením čj. pod kterým byl veden, doba platnosti od – do) do 

současnosti. Pokud mají územní odbory MŽP vlastní spisové a skartační předpisy, prosím 

toto uvést v odpovědi. 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) V příloze Vám zasíláme Spisový řád ve znění dodatku č. 1 i s jeho přílohou. 

Ad 2) Předpisy, které se týkají spisové služby ministerstva od roku 1990: 

Spisový řád ministerstva životního prostředí České republiky, č.j.: 80/OHS/90, platný od 

března 1990 do září 1991, 

Spisový a skartační řád, č.j.: 2075/KM/91 – M/3321/91, platný od září 1991 do května 

1994, 

Skartační řád ministerstva životního prostředí České republiky, č.j.: M/1004/94, platný od 

května 1994 do června 2005, 

Spisový a skartační řád, č.j.: M/20287/05, platný od června 2005 do června 2017, 
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Spisový řád, č.j.: 43968/ENV/17, 1603/M/17, platný od června 2017 do listopadu 2018, 

k tomuto spisovému řádu byl vydán dodatek č.j.: MŽP/2018/110/2349, který je platný 

dodnes. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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