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Poskytnutí informací podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím  

 

 Na základě Vaší žádosti z 27. 1. 2017, kterou jsme obdrželi prostřednictvím datové 

schránky téhož dne, Vám sdělujeme:  

 

 1. Jaký počet veřejnoprávních původců má Váš archiv ve své gesci a provádí u nich 

metodickou podporu, předarchivní péči a kontrolní činnost? 

 V územní působnosti Státního oblastního archivu (SOA) v Plzni je 1833 

veřejnoprávních původců, u kterých na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě a o změně některých zákonů (AZ), ve znění pozdějších předpisů provádí 

skartační řízení a kontrolní činnost.  

 2. Kolik provedl Váš archiv kontrol dodržování povinností při výkonu spisové služby 

ve smyslu § 71 a násl. AZ u veřejnoprávních původců v jeho gesci v období od 1. 7. 2013 do 

30. 6. 2016? 

 V letech 2013–2016 provedl SOA v Plzni celkem 54 kontrol dodržování povinností při 

výkonu spisové služby ve smyslu § 71 AZ.  



 3. Jaké byly výsledky provedených kontrol z hlediska naplňování zákona (AZ) – u 

kolika kontrol bylo konstatováno pochybení, u kolika bylo shledáno spáchání správního 

deliktu?   

 Z výše uvedeného počtu bylo shledáno pochybení v 31 případech, v 5 případech bylo 

zahájeno správní řízení kvůli spáchání správního deliktu.  

 

 4.  V kolika případech byly na základě provedených kontrol uděleny sankce a v jaké 

výši?  

 Ve všech 5 případech zahájených správních řízení byly uloženy sankce v úhrnné výši 

75 000 Kč.  

 

 Vašemu požadavku na nahlédnutí do protokolů o kontrole nemůžeme vyhovět (viz 

rozhodnutí).  
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