V Praze dne 4. března 2022
Č. j.: KPR 812/2022

Kancelář prezidenta republiky (KPR) obdržela dne 16. února 2022, na základě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, , o poskytnutí těchto informací:
soupis listin, které v loňském roce Kancelář prezidenta republiky skartovala podle skartačního
řádu. Žádám o tato data ve formátu: počet skartovaných listin – datum skartace –důvod
skartace. Vedle této informace žádám i počet listin, které byly loni skartovány omylem.
Současně s počtem žádám i data těchto skartací.
KPR k tomu sděluje:
Jelikož ze žádosti o informace není zřejmé, zda žadatel má na mysli Spisový a skartační řád
KPR nebo Skartační řád KPR pro utajované dokumenty, posoudila KPR žádost tak, že se
netýká Skartačního řádu KPR pro utajované dokumenty (pokud jsou utajované dokumenty
skartovány, je utajovaným dokumentem i dokument, resp. spis o skartaci a pak by žádost o
informace musela být s odkazem na § 7 zákona č. 106/1999 Sb. odmítnuta) a na základě toho
dospěla k závěru, že žádost o informace se týká Spisového a skartačního řádu KPR a ve
vztahu k tomu poskytuje k jednotlivým prvkům žádosti tyto údaje:
K datu skartace
V r. 2021 se ve vztahu ke Spisovému a skartačnímu řádu KPR konalo pouze jedno zasedání
skartační komise, a to 31. května 2021.
K počtu skartovaných listiny, z toho skartovaných omylem
Skartační komise v souladu se Spisovým a skartačním řádem posuzovala spisy nejen KPR, ale
současně i spisy Správy Pražského hradu (tím je dán i následně uvedený poměrně vysoký
počet skartovaných spisů). Skartační komise přitom, s přihlédnutím ke skartačnímu znaku a
skartační lhůtě každého spisu a dalším předepsaným hlediskům, navrhla převod části spisů do
archivu a část spisů se skartačním znakem „S“ navrhla ke zničení. Na základě toho bylo
zničeno celkem 9 081 spisů, z toho 5 342 z r. 1999 a 3 739, což jsou věcně související spisy
z let 1992 až 1998. Omylem žádný spis, u něhož by nebyly dodrženy skartační znaky a
skartační lhůty, zničen nebyl.
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K důvodům skartace
Šlo o spisy se skartačním znakem „S“, a z hlediska úředního i historického byly bezcenné;
zahrnovaly občanskoprávní agendu typu různých žádostí netýkajících se rozhodovací
pravomoci prezidenta republiky nebo KPR, stížností, názorů a proseb občanů.
K datům skartací
K tomu viz výše.
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ředitel Odboru legislativy a práva

