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ČÁST I. 

Obecná ustanovení 

Článek 1 

Předmět úpravy a rozsah působnosti 

(1) Spisový řád Ministerstva zahraničních věcí (dále jen „MZV“) upravuje organizaci a výkon 
spisové služby MZV v ústředí a na zastupitelských úřadech ČR (dále jen „ZÚ“) v oblasti 
manipulace s dokumenty v návaznosti na následující právní předpisy: zákon č. 499/2004 Sb. 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhláška č. 646/2004 Sb. 
o podrobnostech výkonu spisové služby. 

(2) Spisový řád MZV je závazným předpisem pro všechny zaměstnance MZV ve smyslu 
ustanovení Pracovního řádu1 (dále jen „pracovník“).  

(3) Organizace a výkon spisové služby v ústředí MZV a na ZÚ v oblasti manipulace s utajovanými 
dokumenty se řídí Směrnicí pro výkon spisové služby utajovaných dokumentů na MZV ČR 
č.j. 268386/2008-BEZO (ústředí) a č.j. 268379/2008-BEZO (ZÚ). 

Článek 2 

Vymezení některých pojmů 

(1) Spisovou službou se rozumí manipulace s neutajovanými dokumenty (dokumenty neobsahující 
utajované informace vyjádřené v jakékoliv podobě) od jejich vzniku nebo doručení na MZV 
(ústředí a ZÚ) až do jejich vyřízení, uložení a skartačního řízení.  

(2) Dokumentem se rozumí každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať 
již v podobě analogové či digitální, došlý nebo vzniklý na MZV (ústředí a ZÚ).  

(3) Spisem se rozumí uspořádaný soubor dokumentů vzniklých při vyřizování jedné věci, který 
tvoří souvislý celek. Evidence neutajovaných dokumentů a jejich zpracování se provádí 
v listinné a elektronické podobě. Neutajované dokumenty musejí být evidovány odděleně od 
dokumentů utajovaného charakteru. 

(4) Nedodržování ustanovení tohoto řádu bude považováno za porušení pracovních povinností ve 
smyslu ustanovení čl. 4 Pracovního řádu. 

(5) Průběh skartačního řízení na všech útvarech MZV v ústředí a na ZÚ upravuje Skartační řád 
MZV2. 

                                                 
1 Pracovní řád č.j. 453836/2008-PAM. 
2 Skartační řád MZV č.j. 122.017/1999-ADO. 



 - 4 - 

Článek 3 

Výkon spisové služby 

(1) Spisová služba se vykonává paralelně písemnou formou a elektronickou formou za použití 
výpočetní techniky,  příslušných informačních technologií a systémů. 

(2) Výkon spisové služby metodicky řídí a kontroluje odbor administrativně archivní (dále jen 
„OAA“) a provádí jej v návaznosti na činnost dalších útvarů MZV. 

(3) Za správný výkon spisové služby na jednotlivých útvarech MZV zodpovídá vedoucí útvaru, na 
ZÚ vedoucí ZÚ. 

(4) Zaškolení pro výkon spisové služby u osob přijímaných na MZV nebo vysílaných na ZÚ 
provádí OAA ve spolupráci s Diplomatickou akademií.  

(5) V případě ukončení pracovní činnosti pracovníka na pracovišti (např. skončení pracovního 
poměru, přeložení k výkonu práce do zahraničí, přeložení k výkonu práce ze zahraničí, při 
přerozdělení věcných agend v rámci útvaru, při reorganizaci útvaru) je povinností pracovníků 
veškeré vyřízené spisy předat k uložení ad acta (dále jen „a.a.“), nevyřízené dokumenty 
a evidenci o dokumentech v oběhu předat nástupci nebo jinému pověřenému pracovníkovi 
útvaru nebo ZÚ, a to formou písemného předávacího protokolu3. Pouze výjimečně, vyžaduje-li 
to povaha agendy, např. pokud je nezbytné operativně se vracet ke starším dokumentům, byť 
již vyřízeným, tyto se nepředávají a.a., ale pracovníkovi přebírajícímu danou agendu. 

(6) Při změně organizační struktury MZV, zahrnující i zrušení ZÚ, je povinností všech 
dotčených útvarů v ústředí i v zahraničí a jejich pracovníků předat bez zbytečného prodlení 
veškeré vyřízené dokumenty k uložení a.a., nevyřízené dokumenty a evidenci o dokumentech 
v oběhu předat nástupci nebo jinému pověřenému pracovníku útvaru, a to formou písemného 
předávacího protokolu3. Sekretariáty útvarů dotčených reorganizací jsou povinny zajistit 
(s metodickou pomocí OAA) správné provedení všech úkonů spojených s přechodem spisové 
služby na novou organizační strukturu.  

 
 

Článek 4 
Organizace spisové služby 

(1) Spisová služba na jednotlivých útvarech MZV a na ZÚ se provádí prostřednictvím sekretariátů 
těchto útvarů a ZÚ. Pro účely spisové služby se ústředí a jednotlivé ZÚ chápou jako samostatné 
subjekty. Předávání dokumentů mezi nimi se děje formou odeslání dokumentů na jedné straně 
a příjmu dokumentů na straně druhé. 

(2) K ukládání neutajovaných dokumentů a.a. slouží pro útvary MZV centrální spisovna OAA 
a lokální spisovny. Seznam spisoven působících v rámci MZV s uvedením číselných řad čísel 
jednacích je každoročně stanoven v rámci přehledu „Čísla jednací přidělená jednotlivým 
útvarům MZV pro daný rok“ vydávaného OAA. Spisová služba dokumentů v útvarech 
s lokálními spisovnami je prováděna podle ustanovení tohoto řádu.  

(3) V rámci informačního systému MZV (dále jen „IS MZV“) je zavedena aplikace Spisová služba 
(dále jen „SPI“), která je provozována samostatně v ústředí a samostatně na všech jednotlivých 
ZÚ (s výjimkou těch, kde to technicky není možné). Slouží pro oběh neutajovaných dokumentů 
v elektronické formě a ke sledování manipulace s nimi. SPI je provozována pouze 
v zabezpečeném prostředí (tzv. BDom) a je nepřípustné přenášet dokumenty z tohoto systému 
do vnějších nezabezpečených sítí. Do vnějších sítí je možno přenášet pouze soubory 

                                                 
3 Směrnice o předávání a přebírání agend mezi zaměstnanci MZV ČR č.j. 100806/2008-OAA. 
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a dokumenty určené k expedici. SPI se skládá z databází Evidence spisů útvaru, Evidence 
telegramů in claris (dále jen „EVT“) a dalších specializovaných databází. Způsob práce s touto 
aplikací se řídí příručkou Uživatelská dokumentace SPI, přístupnou uživatelům systému Lotus 
Notes (dále jen „LN“). Všichni pracovníci v ústředí MZV a na ZÚ jsou povinni používat 
paralelně elektronickou i listinnou formu zpracování dokumentů4, sledovat veškeré změny 
v této oblasti probíhající, seznamovat se s uživatelskými příručkami nově zaváděných aplikací 
SPI a účastnit se školení organizovaných MZV za účelem seznámení se s novými 
funkcionalitami aplikací SPI. 

(4) Spisová služba pro dokumenty NATO předávané prostřednictvím Stálé delegace ČR při NATO 
Brusel je zajišťována v registru NATO. Spisová služba pro dokumenty EU předávané 
prostřednictvím Stálého zastoupení ČR při Evropské unii Brusel je zajišťována v registru EU. 

ČÁST II. 

Spisová služba v oblasti dokumentů MZV 

ODDÍL A 

Manipulace s dokumenty v ústředí 

Článek 5 

Příjem dokumentů 

(1) Podatelna MZV (dále jen „podatelna“) jako hlavní vstupní místo pro příjem a třídění 
dokumentů v listinné podobě přijímá neutajované dokumenty z ČR určené pro MZV a ZÚ, 
stejně jako dokumenty ze zahraničí určené pro MZV a další orgány ČR. Podatelna v zásadě 
není určena k přijímání dokumentů doručovaných osobně a není povinna přijmout zásilku, 
která nesplňuje náležitosti poštovní zásilky5. Případný příjem hromadných zásilek (od 5 kusů) 
podatelna potvrzuje pouze na soupisku či průvodní dopis.  

(2) Elektronická podatelna MZV na adrese: epodatelna@mzv.cz (dále jen „e-podatelna“) přijímá 
veškeré datové zprávy zaslané elektronickou formou (včetně příloh) a zprávy podepsané 
zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou adresované MZV. Doručení 
datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z datové zprávy zjistit elektronickou 
adresu odesílatele. Oprávněný pracovník e-podatelny provede přenos datové zprávy do 
elektronického vnitřního systému SPI k dalšímu zpracování. 

(3) Elektronické zprávy zaslané na adresy jednotlivých útvarů ve Veřejném poštovním systému 
MZV přijímají sekretariáty útvarů, podle povahy je protokolují a předkládají vedoucímu útvaru 
k rozhodnutí o způsobu vyřízení.  

(4) Pokud pracovník obdrží do soukromé elektronické schránky dokument týkající se služebních 
záležitostí, je povinen o této služební záležitosti informovat svého nadřízeného pracovníka, 
který rozhodne o způsobu vyřízení. 

(5) Podatelna otevírá dokumenty adresované MZV, kromě dokumentů uvedených v  odst. 2, 3 a 6 
tohoto článku, kontroluje jejich úplnost a opatří je (pokud má dokument číslo jednací) 
prezentačním razítkem podatelny s datem přijetí, vyznačí počet příloh a útvar MZV, kterému 

                                                 
4 Sdělení vrchního ředitele sekce zpracování informací č.j. 124221/2008-OAA. 
5 Zákon č. 29/2000 Sb. o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

mailto:epodatelna@mzv.cz
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dokument náleží. Dokument předá k zaprotokolování do centrálního protokolu OAA (dále jen 
„centrální protokol“) nebo příslušné lokální spisovně. 

(6) Podatelna neotevírá dokumenty adresované jmenovitě ministrovi zahraničních věcí (dále jen 
„ministr“) a jeho náměstkům. Dokumenty adresované na jméno pracovníka podatelna 
neotevírá, pokud je jméno napsáno před adresou MZV nebo je-li dokument označen „do rukou 
...“. Podatelna rovněž neotevírá dokumenty určené bezpečnostnímu řediteli, bezpečnostnímu 
odboru (dále jen „BEZO“), generální inspekci, internímu auditu, personálnímu odboru 
a pracovněprávnímu a mzdovému odboru. 

(7) Doporučené zásilky jsou evidovány v podatelně, poté jsou předávány přímo adresátům. Zjistí-li 
adresát, že se jedná o úřední dokument, postupuje podle odst. 8 tohoto článku. 

(8) Pracovník MZV, který převezme dokument určený MZV jiným způsobem než 
prostřednictvím centrálního protokolu nebo lokální spisovny, je povinen jej předat 
k zaprotokolování sekretariátu příslušného odboru nebo jej přímo elektronicky zaprotokolovat 
v aplikaci SPI. V mimopracovní době přijímá dokumenty operační a informační centrum 
MZV (dále jen „OIC“), které je po skončení služby na začátku pracovní doby předá 
centrálnímu protokolu k zaprotokolování a předání příslušným útvarům podle adresace. 

(9) Faxové zprávy docházejí sekretariátům útvarů v případě uvedení faxového čísla útvaru 
a na odbor aplikací a informačních služeb (dále jen „OAIS“) v případě uvedení faxového čísla 
centrály MZV. OAIS předává faxové zprávy útvarům neprodleně elektronickou poštou v LN. 
Protokolování faxových zpráv provádí sekretariát útvaru adresáta. Přeposlání faxových zpráv 
adresátům mimo MZV zajišťuje OAIS. 

(10) Telegramy v řeči jasné (telegramy in claris - dále jen „TIC“), zasílané ze ZÚ, jsou 
automaticky distribuovány aplikací EVT útvarům v ústředí podle adresace. Útvar uvedený 
v adresaci jako první, tj. útvar, který věcně zpracovává danou agendu (dále jen „gestor“), TIC 
zaprotokoluje. Přeposlání TIC adresátům mimo MZV zajišťuje OAIS.  

(11) Přijetí neutajované doporučené tuzemské i zahraniční pošty podatelna po kontrole úplnosti 
potvrdí na poštovní doručovací seznam. Po roztřídění podle adresátů se tato pošta zapisuje 
do příslušných doručovacích knížek MZV, v nichž adresát potvrdí přijetí. 

(12) Podatelna ponechá obálky u doporučených zásilek, dále u zásilek obsahujících faktury 
a dobropisy, u dokumentů, u nichž je rozhodující datum podání nebo u nichž není jasný 
odesílatel a u kterých je podstatný rozdíl mezi datováním dokumentu a datem přijetí nebo 
v nichž datum chybí. 

(13) Podatelna rovněž přebírá veškerou neutajovanou diplomatickou poštu. Tuto poštu podatelna 
otevírá, kontroluje a potvrzuje příjem obsahu. Po roztřídění obsahu se postupuje podle odst. 5 
a odst. 15 tohoto článku. 

(14) S vládní poštou (z tzv. rozdělovny vládní pošty) se zachází jako s poštou doporučenou. 
Pokud jsou dokumenty adresovány na jméno, zapisují se do doručovacích knih a předávají se 
přímo adresátovi. Ostatní dokumenty z rozdělovny vládní pošty, které mají čísla jednací, jsou 
předávány centrálnímu protokolu nebo lokálním spisovnám k zaprotokolování a následně 
k doručení příslušným útvarům. 

(15) Dokumenty ze ZÚ určené pro další adresáty v ČR předává podatelna k další expedici 
tuzemské výpravně. Tyto dokumenty musejí být již ze ZÚ opatřeny obálkou v případě, že se 
nejedná o dokumenty doručované prostřednictvím rozdělovny vládní pošty. Podatelna 
nepřijímá k další expedici soukromé zásilky. 
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Článek 6 

Protokolování dokumentů 

(1) Centrální protokol a lokální spisovny útvarů MZV protokolují dokumenty došlé na MZV 
a předané centrálnímu protokolu nebo lokálním spisovnám z podatelny, z e-podatelny nebo 
z OIC. Pro účely elektronického protokolování dokumentů slouží tři typy databází aplikace 
SPI: 
 a) „Protokolární evidence“ - k evidenci dokumentů cizích (došlých) a dokumentů 
vlastních. Protokolování dokumentů je dostupné pro všechny uživatele SPI v IS MZV. Každý 
uživatel má přístup do protokolovacího archu podle příslušnosti svého útvaru ke spisovně. 
Ostatní funkce jsou přístupné pracovníkům centrálního protokolu nebo pracovníkům lokálních 
spisoven. 
 b) „Evidence došlých nót“ - evidence došlé nóty umožňuje oprávněným pracovníkům 
uložit evidenční údaje o nótě a následně provést její zaprotokolování. Centrálním místem 
pro protokolární evidenci nót je centrální protokol. 
 c) „Evidence dokumentů z e-podatelny“ – umožňuje  pracovníkům centrálního protokolu 
uložit evidenční údaje o elektronických podáních, která byla učiněna do e-podatelny. 

(2) Protokolování dokumentů, došlých přímo na útvary MZV, a dokumentů vlastních, vzniklých 
v útvarech MZV, provádějí pracovníci sekretariátů útvarů nebo uživatelé IS MZV přímo 
v aplikaci SPI.  

(3) V protokolovacím archu Protokolární evidence spisu pracovníci zaznamenávají zejména tyto 
údaje: 
1. u cizího (došlého) dokumentu: 
- věc, 
- země nebo mezinárodní organizace,  
- referent, přijímající útvar (adresát), 
- způsob a datum doručení dokumentu na MZV, 
- označení odesílatele, 
- adresa odesílatele, 
- číslo jednací odesílatele a datum, 
- počet příloh, 
- skartační znak (viz čl. 10 odst. 4 a čl. 17 odst. 6 tohoto řádu), 
- číslo jednací MZV – je systémem po zadání všech údajů vygenerováno. 
 
2. u vlastního dokumentu: 
- jméno referenta MZV, 
- útvar zpracovatele, 
- datum zaevidování dokumentu, 
- země nebo mezinárodní organizace, 
- věc.  
Pozn.: Při zápisu obsahu věci se použije volba „Oprava protokolárních údajů“ pouze v případě 
nutnosti doplnění či upřesnění původního zápisu. Je přísně zakázáno přepisovat či 
zaměňovat popis věci a tím obsah původního dokumentu. Obecně se jako věc uvádí stručný 
a výstižný text (cca 30 znaků) s vyznačením např. mezinárodní organizace nebo státu, kterého 
se daná věc týká. Zásadně se mohou uvádět pouze obecně používané zkratky. 
- skartační znak (viz čl. 10 odst. 4 a čl. 17 odst. 6 tohoto řádu), 
- číslo jednací MZV – je systémem po zadání všech údajů vygenerováno. 
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(4) Struktura čísla jednacího je tvořena pěti až šestimístným pořadovým číslem přidělovaným 
z číselné řady příslušné spisovny, za nímž následuje lomítko, čtyřčíslí roku, pomlčka a zkratka 
útvaru (příklad: 111111/2008-OAA). 

(5) Neprotokolují se dokumenty obecného informačního charakteru (propagační materiály, 
pozvánky, bulletiny apod.), pokud nejsou součástí dokumentu s číslem jednacím. 

(6) Vedoucí útvaru může rozhodnout, že dokument se neprotokoluje (např. některé dokumenty 
provozního charakteru malé důležitosti apod.). 

(7) Stornovat, tj. zrušit, lze v centrální evidenci a v protokolu (prostřednictvím sekretariátu, 
centrálního protokolu nebo lokální spisovny) pouze vlastní číslo jednací. Číslo jednací, které 
bylo přiděleno cizímu (došlému) dokumentu, nelze nikdy zrušit. Takový dokument lze pouze 
odstoupit jinému útvaru či odeslat jinému úřadu. Výjimkou je pouze zrušení duplicity 
zaprotokolovaného čísla jednacího (dokument byl zaprotokolován dvakrát). O tomto úkonu se 
provede zápis v centrálním protokolu.  

(8) Odstoupení, tj. předání již dříve zaprotokolovaného dokumentu, který však věcně přísluší 
jinému útvaru MZV, se provede změnou v centrálním protokolu na pokyn vedoucího věcně 
příslušného útvaru (podrobně viz čl. 14 odst. 3 tohoto řádu). 

(9) Dokumenty adresované ministrovi nebo sekretariátu ministra (dále jen „SMI“) opatřuje SMI 
referátníkem s úkolovým listem, na němž jsou vyznačeny útvary v ústředí MZV, které 
dokument dle věcné příslušnosti zpracují, lhůta pro předložení dokumentu SMI a pokyny pro 
vyřízení. Takový dokument SMI odstoupí příslušnému gestorovi. 

Článek 7 

Administrativní pomůcky a formuláře pro dokumenty 

(1) Za administrativní pomůcky jsou považovány zejména: 
- protokol neutajovaných dokumentů, v elektronické podobě - Protokolární arch, 
- pomocný jednací protokol v sekretariátech útvarů (samostatně pro vlastní dokumenty a cizí, 

tj. došlé dokumenty), 
- doručovací kniha kurýrů nebo doručovatelů dokumentů, 
- doručovací kniha pro doručování expedic u lokálních spisoven, 
- předávací kniha dokumentů a.a., 
- spisové obaly, 
- referentská knížka v elektronické podobě, 
- průpisné soupisky pro předávání dokumentů mezi útvary, 
- pečetidla, 
- úřední razítka se státním znakem,  
- úřední hranatá razítka bez státního znaku. 

(2) Úřední formuláře a tiskopisy jsou především: 
- referátník, 
- záznam o rozhovoru v ústředí, 
- TIC, 
- faxová zpráva, 
- záznam pro …, 
- záznam o poradě,  
- úkolový list kabinetu ministra, 
- příprava akce ministra,  
- příprava akce, 
- bez průvodního dopisu, 
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- hlavičkový papír, 
- nótový papír atd. 

(3) Evidenci používaných formulářů vede OAA. Formuláře pro referátníky, záznamy z rozhovorů, 
TIC atd. jsou v elektronické formě v aplikacích SPI a EVT, další jsou k dispozici též 
v textovém editoru MS Word. Evidenci vydaných administrativních pomůcek vede OAA nebo 
odbor služeb.  

(4) Není přípustná výroba administrativních pomůcek soukromým způsobem ani jejich použití 
k soukromým účelům. 

Článek 8 

Evidence dokumentů v útvarech 

(1) V jednotlivých útvarech MZV slouží k evidenci dokumentů listinné pomocné jednací 
protokoly vlastních dokumentů a protokoly cizích (tj. došlých) dokumentů. V rámci aplikací 
elektronické SPI se pro každý útvar samostatně automaticky vytváří evidence vlastních 
a cizích dokumentů v databázi Evidence spisů útvaru a EVT. 

(2) Výše uvedené pomocné jednací protokoly v listinné podobě se ukládají po dobu pěti let 
v sekretariátech útvarů. Po uplynutí této doby sekretariáty útvarů pomocné písemné protokoly 
skartují  v souladu se Skartačním řádem MZV. 

Článek 9 

Obsahové zpracování a vyřízení dokumentu 

(1) Za cizí se považují takové dokumenty, které MZV obdrželo od jiných subjektů (orgánů státní 
správy, institucí, fyzických či právnických osob, ZÚ ČR atd.).  

(2) Za vlastní dokument se považuje dokument, který je vytvářen pracovníky jednotlivých útvarů 
na základě pokynů nadřízených a na základě úkolů vyplývajících ze zpracovávané agendy. 

(3) Při vyřizování dokumentu se pracovník, jemuž byl dokument vedoucím útvaru přidělen nebo 
který byl pracovníkem vytvořen, řídí pokyny svých nadřízených, konzultuje a dle potřeby 
vyžaduje stanoviska dalších útvarů MZV. V referentské knížce, která je automaticky vytvářena 
a aktualizována v databázi Evidence spisů útvaru, pracovník sleduje průběh oběhu dokumentu 
až do jeho konečného vyřízení. 

(4) Pracovník ukládá vyřízený dokument v souladu s čl. 17 tohoto řádu prostřednictvím 
sekretariátu útvaru do příslušné spisovny.  

(5) Za úplné, věcně správné a včasné vyřízení vlastního nebo cizího (došlého) dokumentu 
odpovídá vedoucí útvaru, kterému podle Organizačního řádu MZV přísluší daná 
problematika, a to i tehdy, je-li třeba k jejímu komplexnímu vyřízení součinnosti dalších útvarů 
MZV. 
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Článek 10 

Vyřizování dokumentu referátníkem 

(1) Referátníkem se zprostředkovává písemný a elektronický styk mezi útvary MZV. Referátník 
slouží zejména k vypracování výstižného záznamu o uloženém úkolu, ke zformulování návrhu 
na jeho vyřízení, ke zpracování návrhu expedice a k předložení návrhu do aprobačního řízení.  

(2) Referátník musí být řádně vyplněn všemi údaji (viz čl. 6 tohoto řádu). Jestliže je referátníkem 
vyřizován cizí (došlý) dokument, použije se číslo jednací přidělené tomuto dokumentu 
centrálním protokolem nebo příslušnou lokální spisovnou. Rovněž se uvede číslo jednací 
předchozího dokumentu, který se váže ke stejné věci, pokud tento existuje.  

(3) Pracovník, jemuž vedoucí útvaru dokument či úkol přidělí, vypracuje návrh na vyřízení 
a postoupí jej ke schválení. Návrh oběhu dokumentu a návrh vyřízení dokumentu schvaluje 
zpravidla vedoucí útvaru, případně jiný vedoucí pracovník MZV. Záznam na referátníku musí 
obsahovat výstižné shrnutí problematiky, přehled jejího dosavadního vývoje a jasně 
zformulovaný návrh opatření. Pracovník připraví současně návrh expedice odpovědi, vyžaduje-
li to vyřízení dokumentu.  

(4) Při zpracování dokumentu je pracovník povinen zadat skartační znak/skartační lhůtu (viz 
čl. 17 odst. 6 tohoto řádu). Skartační znaky vyjadřují dokumentační či historickou hodnotu 
dokumentu a jsou určující pro posouzení dokumentů při skartačním řízení. Skartační lhůta určí 
počet let uložení dokumentu před skartačním řízením. Zadání skartačního znaku je povinnou 
položkou a je nutné jej zadat před vytištěním referátníku. 

(5) Pro vyřizování dokumentů vzniklých ze specifických agend se používají formuláře ve SPI (viz 
čl. 7 odst. 2 tohoto řádu). 

Článek 11 

Schvalování dokumentů 

(1) Každý dokument, který po vypracování a zkompletování opouští útvar (do oběhu, k expedici 
v listinné nebo elektronické podobě), musí být schválen vedoucím pracovníkem MZV v rámci 
pravomoci a působnosti vymezené v Organizačním řádu MZV. 

(2) Dokumenty předkládané ke schválení, rozhodnutí nebo k podpisu ministrovi musejí být 
schváleny vrchním ředitelem sekce, popř. náměstkem ministra. 

(3) Záznam o rozhovoru a návrh jeho oběhu schvaluje vedoucí jednání. 

Článek 12 

Vnitřní a vnější připomínkové řízení 

(1) Dokument, jehož vyřízení vyžaduje součinnost více útvarů MZV, zasílá gestor, který věcně 
zpracovává danou agendu, k vyjádření a stanovisku všem zainteresovaným útvarům a útvarům 
jim nadřízeným v rámci vnitřního připomínkového řízení. Připomínkující útvar může 
v odůvodněných případech doporučit gestorovi rozšíření okruhu účastníků připomínkového 
řízení. 

(2) Gestor odpovídá za řádné a včasné provedení připomínkového řízení, včetně vypořádání 
připomínek. 
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(3) Součástí vnitřního připomínkového řízení je v odůvodněných případech vypořádání 
vznesených připomínek na poradě všech zainteresovaných útvarů. 

(4) Materiálům, které MZV obdrží elektronicky prostřednictvím knihovny e-KLEP ke stanovisku 
v rámci vnějšího (meziresortního) připomínkového řízení, přidělí SMI číslo jednací 
a vypracuje úkolový list s pokyny pro vyřízení materiálu. Gestor vyhotoví k materiálu 
referátník, přiloží k němu materiál a vyřídí jej podle pokynů SMI v úkolovém listu v listinné 
podobě i v SPI.  Následně gestor zpracuje návrh odpovědi,  vloží tento návrh do knihovny       
e-KLEP a zašle referátník s návrhem odpovědi ke schválení. Schválenou odpověď autorizuje 
SMI v knihovně e-KLEP. 

(5) Materiály, které MZV předkládá vládě k projednání (včetně meziresortního připomínkového 
řízení), je jejich gestor povinen předkládat prostřednictvím knihovny e-KLEP. Tento materiál 
vždy vkládá gestor do knihovny e-KLEP, autorizaci schváleného textu materiálu 
v knihovně e-KLEP provádí po schválení ministrem SMI. 

Článek 13  

Čistopisy a odpovědnost za správnost 

(1) Útvar, do jehož působnosti spadá vyřízení dokumentu, vyhotovuje sám veškeré čistopisy 
včetně průvodních dopisů a obálek. Vzory nejdůležitějších dokumentů, včetně jejich 
formální úpravy a náležitostí, vycházející ze státních norem (metodický pokyn k přípravě 
a úpravě osobních dopisů na MZV č.j. 108878/2003-KM), jsou v elektronické podobě 
k dispozici uživatelům IS MZV.  

(2) Pracovník, který čistopis vyhotoví, zodpovídá za jeho formální úpravu, gramatickou 
bezchybnost a soulad s konceptem. 

Článek 14 

Oběh a lhůty vyřizování dokumentů 

(1) Skutečnost, že zpracování dokumentu vyžaduje postupné vyřízení ve více útvarech, 
se vyznačuje jako požadovaný oběh na referátníku. Pokud to dle gestora vyžaduje závažnost 
dokumentu, jsou do oběhu zařazeni vrchní ředitelé sekcí v případě, že je dokument zasílán 
oběhem útvarům jiných sekcí. V případě sekvenčního oběhu musí být u listinné formy 
dokumentu zachováno pořadí útvarů tak, jak je uvedeno v oběhu ve SPI. Vyřízení v každém 
jednotlivém útvaru se stvrzuje podpisem pracovníka a vedoucího útvaru a je doplněno datem. 
Elektronický evidenční záznam o spisu (dokument oběhu) je po vyřízení dokumentu v útvaru 
automaticky postoupen dalšímu útvaru podle oběhu spolu s připojeným záznamem 
(stanoviskem, vyjádřením). Pracovníci sekretariátů jsou povinni zpracované dokumenty 
v elektronické evidenci příslušným způsobem označit a předat dále do oběhu bez zbytečného 
prodlení. Listinné dokumenty se předávají mezi sekretariáty jednotlivých útvarů 
prostřednictvím průpisné soupisky (tj. návratný informační lístek – dále jen „průběžka“), na 
níž pracovník sekretariátu potvrdí příjem dokumentu a vrátí ji odesílateli (viz dále čl. 32 tohoto 
řádu).  

(2) Pokud se k dokumentu má vyjádřit větší počet útvarů, je možno použít tzv. paralelní oběh. 
Referátník se současně rozešle v takovém počtu kopií, kolik je adresátů. Příslušný adresát 
se v rozpisu oběhu na každé jednotlivé kopii zvýrazní.  
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(3) Dokumenty, které přicházejí do ústředí s vyznačeným oběhem, resp. s uvedením více adresátů, 
jsou přidělovány útvaru, který je uveden jako první v pořadí (gestor), a ten definuje další 
oběh dokumentů. Pokud je dokument adresován a tedy doručen útvaru věcně nepříslušnému, 
provede tento útvar odstup dokumentu věcně příslušnému útvaru. Pokud byl dokument 
doručen věcně nepříslušnému útvaru v uzavřené obálce, tzn. nezaprotokolován centrálním 
protokolem, provede tento útvar před odstupem dokumentu věcně příslušnému útvaru 
zaprotokolování dokumentu v elektronické evidenci SPI. Pokud se jedná o dokument, který 
obsahuje lhůtu k vyřízení, není přípustné tento dokument zasílat vnitřní doručovatelskou 
službou, ale je nutno doručit jej osobně - zejména jde-li o soudní obsílky a rozhodnutí.  

(4) Pro zpracování dokumentů v útvaru, pokud není stanoveno jinak obecně závaznými právními 
předpisy, interními normami MZV nebo rozhodnutím ministra či náměstka ministra, jsou 
stanoveny tyto obecné lhůty pro zpracování dokumentu jedním účastníkem oběhu (jedním 
útvarem): 

a) dokument bez označení stupně spěšnosti - maximálně do 8 pracovních dnů, 
b) dokument s označením „spěchá“ - do 3 pracovních dnů, 

  c)   dokument s označením „ihned“ - během 1 pracovního dne. 
(5) Uvedené lhůty jsou počítány od prvního pracovního dne následujícího po pracovním dni, kdy 

byl dokument útvaru doručen. Datum doručení vyznačí přijímající útvar přímo na dokument. 
(6) U dokumentů složitějšího charakteru, jejichž vyřízení vyžaduje součinnost více útvarů MZV, 

může vedoucí útvaru, který dokument zpracovává, rozhodnout o delší lhůtě. 
(7) Zrušení oběhu může provést pracovník, který dokument vytvořil, nebo jeho přímý nadřízený 

vedoucí pracovník.  

Článek 15 

Úřední razítka a pečetidla se státním znakem ČR 

(1) Úřední razítka se státním znakem ČR (dále jen „úřední razítko“) se v působnosti MZV otiskují 
na dokumenty, které jsou určeny pro použití mimo MZV, a to jen v případě, kdy dokument 
obsahuje usnesení, rozhodnutí a jiné listiny osvědčující důležité skutečnosti, vydávané při 
výkonu státní moci. 

(2) Úřední razítko lze dále použít na:  
- mezinárodní smlouvu, 
- diplomatickou nótu, 
- osvědčení důležitých skutečností nebo stanovení oprávnění nebo povinností, např. při   

vedení agendy konzulární6, personální, pracovněprávní, ve styku se soudy apod.  
- diplomatickou zásilku úřední pošty přepravovanou kurýrem, poštovními spoji a leteckým  

kargem a průvodní dokumenty (kurýrní list, bordereau), 
- pečetidlo s velkým státním znakem lze v odůvodněných případech používat ke zhotovení  

otisků-pečetí na reprezentační či jiné významné listiny MZV. 
(3) Úřední razítka se neotiskují na tyto dokumenty: 

- dokumenty v běžném korespondenčním styku v rámci ČR 
- v korespondenci uvnitř MZV a mezi ústředím MZV a ZÚ 
- interní účetní dokumenty vnitřní povahy zasílané mezi ústředím MZV a ZÚ. 

(4) Podrobnosti používání úředních razítek a pečetidel se státním znakem na MZV, jejich výroba, 
evidence a distribuce se řídí samostatným metodickým pokynem OAA.  

                                                 
6  Viz Oběžník o ověřovací a notářské agendě č.j. 300.860/99-KO/5 ze dne 3. května 1999 
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Článek 16 

Expedice dokumentů 

(1) Expedici dokumentů v listinné formě z MZV provádějí výpravny OAA (tuzemská, vládní 
a zahraniční) a kurýrní nebo balíkové oddělení odboru služeb (dále jen „OS“). Dokumenty jsou 
výpravnám předávány centrální expedicí a příslušnými lokálními spisovnami, které expedici 
zaznamenají do protokolu evidence dokumentů SPI a na referátník, který útvar předává vždy 
spolu s dokumenty určenými k expedici. Výpravny nepřijmou k expedici dokumenty, u nichž 
jsou chybně vyplněny příslušné údaje nebo nesouhlasí-li údaje v elektronické evidenci SPI 
s údaji na dokumentech v listinné podobě. 

(2) Expedice dokumentů v listinné formě z útvaru zahrnuje následující dílčí činnosti: 
- tvorba expedice včetně vytištění čistopisu expedovaného dokumentu, 
- schválení expedice vedoucím útvaru, či jím pověřeným pracovníkem, 
- aprobační oběh včetně podpisu čistopisu expedovaného dokumentu, 
- povinné vyznačení expedice a všech souvisejících údajů v elektronické aplikaci SPI, 
- expedice z útvaru prostřednictvím vnitřní doručovatelské služby. 

(3) Expedici dokumentů v listinné formě na jednotlivé ZÚ provádí zahraniční výpravna OAA. 
Dokumenty se mezi ústředím a ZÚ a mezi ZÚ navzájem zasílají zpravidla hromadně jako 
tzv. zajištěná pošta. Zajištěnou poštou se rozumí zásilka zabalená do příslušných obálek 
a označená jako diplomatická pošta. Zajištěnou poštu lze zasílat prostřednictvím:  
-   poštovního úřadu (Česká pošta, poštovní úřady v zahraničí),  
-   zasilatelské společnosti,  
-   diplomatickým kurýrem,  
-   diplomatickým kargem,  
-   osobně pracovníky MZV na služební cestě. 

(4) Dokumenty odesílané na/ze ZÚ zajištěnou poštou zaznamená příslušný pracovník OAA (nebo 
pracovník ZÚ) na kontrolní lístek odesílané pošty (ve třech vyhotoveních). Originál zůstává 
v bloku odesílatele, příjemce vrací potvrzený průpisový lístek s červeným tiskem, lístek 
s modrým tiskem si ponechá. Všechny odesílané dokumenty se 2 kopiemi kontrolního lístku se 
vloží do obálky, opatří razítkem odesílatele, názvem příjemce a označením KL XX/YYYY, kde 
XX je pořadové č. kontrolního lístku a YYYY čtyřčíslí roku. Při číslování lístků je třeba 
zachovat nepřerušené číselné pořadí vždy od 1. ledna do 31. prosince každého roku. 

(5) Expedici dokumentů v listinné podobě adresátům na území ČR provádí tuzemská výpravna 
OAA. Pokud zpracovatel vyžaduje, aby byl dokument expedován doporučeně, uvede na obálku 
slovo „doporučeně“. Pokud má být dokument expedován doporučeně s dodejkou, je  odesílající 
útvar povinen k tomuto dokumentu připojit speciální obálku s dodejkou. V obou uvedených 
případech musí být na obálce uvedeno číslo jednací a přesná adresa. Požaduje-li zpracovatel, 
aby dokument byl expedován formou cenného psaní, uvede na obálku slovo „cenina“ a hodnotu 
obsahu v Kč. Do speciálních obálek pak balí zásilku pracovník tuzemské výpravny OAA. 

(6) Listovní zásilky odesílané v rámci ČR běžnými poštovními spoji mohou mít maximální 
hmotnost 2 kg (maximální rozměr obalu 35,3 cm x 25 cm x 5 cm). Zásilky větších hmotností 
než 2 kg se zasílají jako balíky poštovními spoji nebo kurýrem MZV. 

(7) Výpravny OAA nepřijímají  k další expedici soukromou korespondenci.  
(8) Expedici dokumentu zasílaného prostřednictvím knihovny e-KLEP vkládá do knihovny           

e-KLEP gestor dokumentu a autorizuje ji SMI. 
(9) Expedice dokumentů elektronickou cestou se provádí prostřednictvím aplikací SPI a EVT, 

externím adresátům bez propojení ve formátu určeném OAIS.  
(10) Expedici dokumentů faxem a její zaznamenání ve SPI a na referátníku provádějí sekretariáty 

útvarů. 
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Článek 17 

Ukládání dokumentů 

(1) Po vyřízení dokumentu je pracovník, kterému byl dokument přidělen, povinen předat kompletní 
a ucelený spis bez zbytečného prodlení, nejpozději však na konci kalendářního roku, k uložení 
a.a. prostřednictvím sekretariátu útvaru příslušné spisovně. 

(2) Při ukládání spisů lze využít možnosti tzv. priorování spisů, t.j. slučování dokumentů 
s různými čísly jednacími do jednoho tématického celku. Priorované spisy jsou ukládány 
společně v okamžiku ukládání tzv. vůdčího spisu. 

(3) Ukládaný spis musí obsahovat, kromě originálu referátníku, i veškeré dokumenty, které při 
vyřizování vznikly (zejména originály došlých dokumentů, dopisů, nót, kopie expedovaných 
dokumentů, zpráv ze služební cesty, záznamu o rozhovoru, 1x výtisk podkladového materiálu). 
Zpravidla se neukládají brožury, publikace a tiskoviny. Pracovník zároveň vyznačí odeslání 
spisu a.a. v databázi Evidence spisů útvaru ve SPI.  

(4) Takto zkompletovaný vyřízený spis sekretariát útvaru nebo pověřený pracovník útvaru předá 
k založení dle příslušnosti buď centrální spisovně nebo lokální spisovně dvěma způsoby:  

a) útvary spadající do centrální spisovny předávají spisy do centrální evidence OAA, 
b) útvary spadající do lokálních spisoven předávají spisy přímo do lokálních spisoven. 

Odeslání spisu příslušné spisovně sekretariát útvaru vyznačí v databázi Evidence spisů útvaru 
ve SPI. 

(5) Pracovník sekretariátu nebo pověřený pracovník útvaru dokumenty ukládané a.a. roztřídí dle 
roků a poté dle jednacích čísel vzestupně. Jednací čísla uvede do předávací knihy útvaru. Takto 
seřazené a sepsané originální dokumenty předá do centrální evidence OAA nebo do 
příslušných lokálních spisoven. Centrální evidence OAA i lokální spisovny provedou fyzickou 
přejímku dokumentů. K uložení nebudou přijaty kopie referátníků ani pouhé evidenční 
dokumenty vytištěné z aplikací SPI/EVT. Po provedené přejímce potvrdí pracovník centrální 
evidence OAA správnost údajů svým podpisem do předávací knihy. Ta se poté vrací zpět 
útvaru a slouží jako doklad o předání dokumentů k uložení a.a. Úložná doba předávacích knih 
v útvarech je 5 let. Pracovníci centrální evidence OAA nebo lokálních spisoven provedou 
v centrálním nebo lokálním protokolu záznam o uložení dokumentu a.a. (včetně data uložení). 
Do protokolárních evidencí ve SPI jsou zaneseny informace o uložení dokumentů a.a. po jejich 
převzetí a zpracování příslušnou spisovnou.  

(6) Každý dokument předávaný do spisovny musí být označen skartačním znakem a skartační 
lhůtou.  
a) Skartační znaky: 
  A – archiválie, takto označený dokument má trvalou dokumentární a historickou hodnotu 

a bude po provedeném skartačním řízení převzat do archivu, 
  S - skart (stoupa), po uplynutí předepsané skartační lhůty a provedeném skartačním řízení 

bude dokument odevzdán ke skartaci (zničení) jakožto bezcenný, 
  V – výběr, rozhodnutí o charakteru dokumentu bude odloženo až na skartační řízení. 
b)  Skartační lhůta: 
  udává předepsaný počet let, po který bude dokument uložen v příslušné spisovně. Vyjadřuje 

ji číslice, uvedená za skartačním znakem. Běžná úložná doba dokumentu ve spisovnách 
MZV je pět let, ale může být stanovena i jinak. Skartačním znakem a skartační lhůtou 
označuje dokument pracovník – zpracovatel dokumentu, a to při jeho vzniku. Příslušné 
znaky vybírá ze skartačního rejstříku, který je přílohou Skartačního řádu. 

(7) Pro vnitřní potřebu spisoven a ke snadnějšímu vyhledávání spisů slouží spisové značky (hesla). 
Značky (hesla) přidělují spisovny podle zakládacích plánů. 
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Článek 18 

Výpůjčka uložených dokumentů 

(1) Ze spisoven je možno zapůjčit již uložený spis, pokud ještě nebyl zařazen do řádného 
skartačního řízení. Výpůjčky jsou zaznamenávány na spisových obalech příslušných pro daný 
spis. Zpracování v elektronické podobě podporuje vytváření, zpracování a evidenci žádostí 
o zapůjčení spisů. 

(2) Pracovník příslušného útvaru si může vypůjčit pouze spisy svého útvaru, a to osobně proti 
podpisu. V případě, že si chce vypůjčit spis jiného útvaru, musí předložit souhlas vedoucího 
příslušného útvaru, který dokumenty zpracoval. V případě, že tento útvar již neexistuje, uděluje 
souhlas vedoucí nástupnického útvaru nebo o udělení souhlasu rozhodne ředitel OAA. 

(3) Maximální výpůjční doba je 30 kalendářních dní a po jejím uplynutí je pracovník povinen 
osobně vrátit kompletní spis bez zbytečného prodlení příslušné spisovně. V případě přeložení 
k výkonu práce do zahraničí vrátí pracovník všechny vypůjčené spisy před odjezdem. 
Z vypůjčeného spisu je zakázáno odebírat dokumenty či jejich části. Pracovník je povinen 
vypůjčené dokumenty zabezpečit proti poškození, ztrátě či zneužití. 

Článek 19 

Skartační řízení dokumentů 

(1) Účelem skartačního řízení v ústředí MZV je posouzení a rozdělení dokumentů s prošlou 
skartační lhůtou uložených ve spisovnách. Postup a podrobnosti skartačního řízení dokumentů 
útvarů MZV upravuje Skartační řád MZV.  

(2) Skartační komise provede odbornou archivní prohlídku a rozdělí dokumenty s uplynulou 
skartační lhůtou na: 
a) dokumenty s trvalou dokumentární a historickou hodnotou, které se po provedeném 

skartačním řízení předávají k trvalému uložení do archivu MZV, 
b) dokumenty ostatní, které se po odborném posouzení předepsaným způsobem zničí. 

Dokumenty určené ke skartaci jsou pod dohledem pověřeného pracovníka OAA skartovány 
v souladu se Skartačním řádem. 

(3) Útvary MZV jmenují každoročně na výzvu OAA svého zástupce do skartační komise. 
(4) Dokumenty uložené v elektronické podobě podléhají témuž skartačnímu řízení jako dokumenty 

v listinné podobě. 

Článek 20 

Materiály pro vládu ČR a kolegium ministra zahraničních věcí  
 

(1) Postup při předkládání nelegislativních materiálů vládě ČR upravuje Jednací řád vlády. Postup 
při přípravě obecně závazného právního předpisu upravují Legislativní pravidla vlády ČR. 
V obou případech se povinně používá elektronická knihovna legislativního procesu Úřadu 
vlády (dále jen „knihovna e-KLEP“).  

(2) Za správnost předkládaného materiálu odpovídá vedoucí útvaru (gestor) a jeho nadřízený 
vedoucí pracovník MZV. 
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(3) Každý materiál, určený pro jednání vlády, musí být posouzen v legislativně právním odboru 
(dále jen „OPL“). Před předložením vládě uvedené materiály projedná kolegium ministra 
zahraničních věcí (dále jen „kolegium ministra“).  

(4) Materiál pro jednání vlády schválený kolegiem ministra vloží gestor do knihovny e-KLEP a po 
schválení ministrem materiál v knihovně e-KLEP autorizuje SMI. 

(5) Podrobné pokyny k obsahové a formální úpravě materiálů předkládaných vládě ČR, 
Parlamentu ČR a kolegiu ministra stanoví Pokyn k přípravě materiálů pro vládu, Parlament                 
a kolegium ministra zahraničních věcí č. j. 137429/2004-KM.  

(6) Na přípravu, projednávání a předkládání materiálů pro jednání schůze vlády, které obsahují 
návrhy na sjednání nebo výpověď mezinárodních smluv, se vztahuje platná Směrnice vlády pro 
sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv 
(schválená jako příloha k usnesení vlády ze dne 11.2.2004 č. 131).  

(7) Na přípravu, projednávání a předkládání materiálů pro jednání schůze vlády, které obsahují 
návrhy na sjednání nebo výpověď mezinárodních smluv sjednávaných v rámci Evropské unie, 
se vztahuje Směrnice vlády ke sjednávání mezinárodních smluv v rámci Evropské unie 
a k jejich vnitrostátnímu projednávání (schválená jako příloha k usnesení vlády ze dne 9.1.2009 
č. 6). 

(8) Ustanovení Jednacího řádu vlády se pro materiály pro jednání schůze vlády použijí pouze 
v případech, které nejsou upraveny Legislativními pravidly vlády a směrnicemi uvedenými 
v odst. 6 a odst. 7 tohoto článku.  

Článek 21 

Stanoviska k materiálům projednávaným na schůzi vlády 

(1) Stanovisko pro ministra k materiálu, který byl zařazen do programu jednání schůze vlády, 
připravuje gestor, do jehož působnosti daný materiál svým obsahem věcně spadá, případně 
útvar, který byl gestorem dokumentu zaslaného MZV k posouzení v rámci meziresortního 
připomínkového řízení. V ostatních případech zpracuje stanovisko útvar, který je svou pracovní 
náplní příslušné problematice nejblíže a má pro zpracování stanoviska vnitřní předpoklady, 
zejména odborníky pro danou oblast. O přidělení materiálu rozhoduje OPL. 

(2) Týká-li se materiál působnosti více útvarů MZV, je gestor povinen s nimi materiál konzultovat. 
(3) Stanovisko se vypracovává na formuláři „Stanovisko pro ministra k materiálu pro jednání 

vlády ČR“ v souladu s pokynem ředitele OPL pro zpracování stanoviska. 
(4) U materiálů, které předkládá MZV a jsou zařazeny na program schůze vlády do části 

s rozpravou, je třeba vždy zpracovat návrh úvodního slova pro vystoupení ministra. 
(5) Zpracované stanovisko schvaluje ředitel útvaru a vrchní ředitel příslušné sekce, popř. náměstek 

ministra. 

Článek 22 

Usnesení vlády 

(1) Usnesení vlády České republiky eviduje, přiděluje, distribuuje útvarům MZV a zakládá OPL.  
(2) Jsou-li v usnesení uloženy úkoly ministrovi, eviduje je SMI a v kopii OPL. SMI rovněž 

kontroluje jejich splnění gestorem na MZV ve stanovených termínech. 
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Článek 23 

Materiály MZV předkládané Parlamentu ČR 

(1) Materiály MZV, které schválí vláda a které jsou určeny k dalšímu projednávání v Parlamentu 
ČR, zasílá gestor v příslušném počtu výtisků do Parlamentu prostřednictvím SMI. Materiál pro 
Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR (sněmovní tisk) musí obsahovat obal, návrh usnesení 
PSP, předkládací zprávu a vlastní materiál; jde-li o legislativní návrh pro Poslaneckou 
sněmovnu, jeho obsah se řídí Legislativními pravidly vlády. 

(2) Gestor připravuje pro vystoupení ministra v Parlamentu ČR písemný podklad, který po 
schválení příslušným vrchním ředitelem sekce nebo náměstkem ministra předá do SMI 
parlamentnímu tajemníkovi. 

(3) Předkládá-li vláda Parlamentu ČR návrh legislativního aktu ES/EU a jeho gestorem je určeno 
MZV, zpracuje věcně příslušný útvar MZV k tomuto legislativnímu aktu ES/EU na základě 
požadavku sekce Evropské unie (dále jen „SEU“) stanovisko a toto stanovisko po schválení 
ministrem předá SEU, která jej zašle prostřednictvím systému Extranet EU oběma komorám 
Parlamentu ČR.  

(4) Předkládání návrhů mezinárodních smluv a dohod o více než 150 stránkách se řídí usnesením 
organizačního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 324/2008 ze dne 3.12.2008. 

Článek 24 

Materiály předkládané ministrovi a kolegiu ministra 

(1) Pravidla pro úpravu podkladových materiálů předkládaných ministrovi a pro přípravu akcí 
ministra se řídí samostatným metodickým pokynem7. 

(2) Materiály předkládané kolegiu ministra musejí být před předložením tomuto poradnímu orgánu 
ministra projednány s příslušnými útvary MZV. Pokud je nutné vypracovat návrh rozhodnutí 
ministra v jedné konkrétní záležitosti (např. o poskytnutí humanitární nebo rozvojové pomoci, 
o prodeji nemovitosti), uvádí se tento návrh na samostatném listě. 

ODDÍL B 

Manipulace s dokumenty na ZÚ 

Článek 25 

Příjem dokumentů 

(1) Dokumenty došlé na ZÚ (v listinné podobě, prostřednictvím SPI a do elektronických schránek 
ZÚ) přijímá a třídí sekretariát vedoucího ZÚ, který vykonává rovněž funkci spisovny, nebo 
spisovna, pokud je na ZÚ zřízena. Tyto dokumenty předkládá vedoucímu ZÚ nebo jím 
pověřenému pracovníkovi k rozhodnutí o způsobu vyřízení. 

                                                 
7 Metodický pokyn VŘ SKM k přípravám akcí ministra a k podkladovým materiálům č.j. 140596/2008-SKM. 
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(2) Zásilky adresované na jméno pracovníka se neotevírají, ale pracovníci ZÚ jsou povinni 
informovat svého nadřízeného o jejich obsahu, pokud se týká služebních záležitostí, a předat 
je k případnému zaprotokolování. 

Článek 26 

Protokolování dokumentů 

(1) Cizí (došlé) a vlastní (vytvořené na ZÚ) dokumenty jsou zaprotokolovány do centrálního 
protokolu vedeného v elektronické aplikaci SPI ZÚ sekretariátem vedoucího ZÚ nebo 
spisovnou ZÚ. Povinností pracovníka pověřeného vedením centrálního protokolu je i průběžný 
tisk protokolárních archů tak, aby po skončení každého kalendářního roku byl k dispozici 
centrální protokol ZÚ v listinné podobě se všemi příslušnými údaji. Čísla jednací pro daný 
kalendářní rok se přidělují vždy od čísla 1, za nímž následuje lomítko, čtyřčíslí roku, pomlčka 
a zkratka ZÚ (příklad:1/2008-Baires). Pokud je na ZÚ zřízeno více spisoven, jsou číselné řady 
přidělovány pro daný kalendářní rok na základě rozhodnutí vedoucího ZÚ. 

(2) Neprotokolují se: 
-  dokumenty obecného informačního charakteru (propagační materiály, bulletiny, 

tiskoviny, informační přehledy, pozvánky apod.). 
-  TIC zaslané ZÚ pouze pro informaci nebo na vědomí. 

(3) Vedoucí ZÚ nebo jím pověřený pracovník ZÚ může rozhodnout o tom, že nebudou 
protokolovány některé málo důležité dokumenty provozního charakteru. 

(4) Při protokolování dokumentů na ZÚ se postupuje obdobným způsobem jako v ústředí MZV 
(viz čl. 6 tohoto řádu). 

 

Článek 27 

Používání úředních formulářů, úředních kulatých razítek a pečetí 

(1) Úřední formuláře na ZÚ jsou zpravidla shodné s těmi, které se používají v ústředí v listinné 
i elektronické formě (viz čl. 7 tohoto řádu).  

(2) Používání úředních kulatých razítek a pečetí se státním znakem na ZÚ se řídí ustanovením 
čl. 15 tohoto řádu. 

Článek 28 

Obsahové zpracování a vyřízení dokumentu 

(1) Vedoucí ZÚ, nebo jím pověřený zástupce, přiděluje jednotlivým pracovníkům ZÚ došlé 
dokumenty k vyřízení. Vlastní dokumenty zpracovává pracovník ZÚ v závislosti na pokynech 
vedoucího ZÚ a aktuálních úkolech zpracovávané agendy.  

(2) Kompletní zpracování každého dokumentu je povinně prováděno v aplikacích elektronické 
spisové služby SPI/EVT ZÚ a paralelně v listinné podobě.  

(3) Vyřízení dokumentu zahrnuje veškeré úkony od zaprotokolování dokumentu po zařazení do 
skartačního řízení.  
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(4) Při zpracování dokumentu je povinností zpracovatele uvést na dokumentu podle čl.17 odst. 6 
tohoto řádu skartační znak a skartační lhůtu. 

(5) Veškeré dokumenty zasílané do ústředí jsou odesílány ze ZÚ pouze se souhlasem vedoucího 
ZÚ nebo  pracovníka ZÚ, kterého vedoucí ZÚ pověřil schvalováním dokumentů. 

 

Článek 29  

Expedice dokumentů ze ZÚ 

(1) Pracovník sekretariátu (nebo spisovny) zaznamenává každou expedici do centrálního protokolu 
v aplikaci SPI ZÚ.  

(2) Pro zasílání dokumentů v listinné podobě do ústředí je používána zajištěná pošta, 
expedovaná: 
a) doporučeně poštovním úřadem v zemi působnosti, pokud se jedná o bezpečný způsob,   
b) zasilatelskou společností,  
c) diplomatickým kargem,  
d) diplomatickým kurýrem,  
e) osobně pracovníkem MZV na služební cestě. 
Pracovník pověřený na ZÚ balením zajištěné pošty nepřijme k expedici soukromou 
korespondenci. Náležitosti expedovaných zásilek jsou uvedeny v čl. 16 tohoto řádu. 

(3) Elektronická expedice (TIC) je prováděna prostřednictvím aplikací EVT a SPI ZÚ. 
Náležitosti TIC jsou uvedeny v čl. 35 tohoto řádu. K expedici dokumentu lze využít i faxové 
spojení (viz čl. 36 tohoto řádu).  

Článek 30 

Ukládání dokumentů na ZÚ 

(1) Vyřízené  a zkompletované spisy (náležitosti viz čl. 17 tohoto řádu) jsou ukládány bez 
zbytečného prodlení, nejpozději však na konci kalendářního roku, ve spisovně ZÚ nebo 
sekretariátu ZÚ podle ukládacího plánu, který schvaluje vedoucí ZÚ nebo pracovník 
pověřený řízením vnitřního chodu úřadu. Vlastní ukládací plány si ZÚ vytvářejí podle potřeby 
(vzor ukládacího plánu ZÚ je uveden v příloze č. 1 tohoto řádu). 

(2) Evidence uložených dokumentů a jejich výpůjček je současně vedena v elektronické SPI ZÚ. 

Článek 31 

Skartační řízení dokumentů na ZÚ 

(1) Dokumenty ZÚ, kterým uplynula skartační lhůta, podléhají skartačnímu řízení podle 
Skartačního řádu. Skartační řízení na ZÚ je povinna provést jedenkrát ročně skartační komise 
jmenovaná vedoucím ZÚ.  

(2) Skartační řízení dokumentů na ZÚ odborně a metodicky řídí OAA/archiv, jemuž skartační 
komise ZÚ zašle skartační návrh. 
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(3) Po obdržení písemného souhlasu OAA/archivu se skartačním návrhem provede skartační 
komise zničení dokumentů určených ke skartaci. O zničení dokumentů vyhotoví komise 
skartační protokol, jehož originál se zasílá OAA/archiv.  

(4) Dokumenty určené ke skartaci se nezasílají ke skartaci do ústředí. Výjimky z této zásady 
podléhají souhlasu ředitele OAA, který je vyžádán před zasláním dokumentů do ústředí.  

(5) Dokumenty, jež byly ve skartačním řízení určeny k trvalému uložení v archivu MZV, předá 
(zašle) ZÚ při nejbližší možné příležitosti a bez zbytečného prodlení k uložení OAA/archivu 
(MZV). 

ODDÍL C 

Přeprava dokumentů 

Článek 32 

Doručování dokumentů mezi útvary ústředí MZV v listinné podobě 

(1) Doručování dokumentů zajišťuje OAA prostřednictvím vnitřní doručovatelské služby 
zpravidla 3x denně. 

(2) Doručovatel, resp. pověřený pracovník, předává dokumenty sekretariátům příslušných útvarů. 
Cenné a doporučené zásilky předává proti podpisu v doručovací knize. Zároveň přebírá od 
sekretariátů dokumenty určené k doručení jiným útvarům. 

(3) Sekretariát útvaru kontroluje úplnost převzatých dokumentů a eviduje je v příslušných 
protokolech. 

(4) Útvar, který obdržel nesprávně přidělený dokument, postupuje podle ustanovení čl. 14 odst. 
3 tohoto řádu. V případě kompetenčního sporu navrhuje řešení OPL na základě Organizačního 
řádu MZV. Všechny odstupy dokumentů sekretariát útvaru zaznamená v příslušném protokolu 
útvaru a ve SPI, kde se odstup automaticky zaznamená v centrálním protokolu nebo v lokální 
spisovně. 

(5) Ke každému dokumentu předanému vnitřní doručovatelské službě k doručení a řádně 
odepsanému z evidence útvaru přiloží sekretariát útvaru průběžku, ve které je nutné uvést 
čitelně správnou zkratku útvaru dle Organizačního řádu MZV. Průběžku je příjemce povinen 
potvrdit a vrátit odesílateli jako doklad řádného převzetí. Evidence oběhu veškerých 
dokumentů je vedena sekretariáty příslušných útvarů. Ve SPI je průběžka nahrazena 
elektronickým potvrzením předání a převzetí dokumentu. 

(6) Dokumenty, které vyžadují urychlené doručení, označí zpracovatel termínem „osobní oběh“. 
Doručení takto označených dokumentů zabezpečuje sekretariát útvaru zpracovatele, případně 
zpracovatel sám. 

Článek 33 

Přeprava dokumentů z ústředí mimo MZV, na ZÚ a na adresy v zahraničí 

(1) Dokument odesílaný mimo MZV musí být schválen vedoucím útvaru nebo jím pověřeným 
zástupcem. 

(2) Výpravna OAA expedici do ČR i zahraničí eviduje, provede a potvrdí na referátník v listinné 
i elektronické formě. Potvrzený referátník následně pokračuje v předepsaném oběhu.  
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(3) Postup expedice dokumentů je podrobně popsán v čl. 16 tohoto řádu.  

Článek 34 

Doručování vládní pošty 

(1) OAA doručuje dokumenty ústředním státním orgánům se sídlem v Praze a zpětně MZV 
prostřednictvím vládní pošty (tzv. rozdělovny vládní pošty), která je umístěna v hlavním 
sídle Úřadu vlády. 

(2) Dokumenty do vládní rozdělovny a zpět dopravuje kurýr MZV 2x denně v pravidelných 
termínech. 

(3) V naléhavých případech, mimo pravidelnou frekvenci doručování vládní pošty, zajistí doručení 
dokumentu odesílající útvar8.  

(4) Vládní pošta se doručuje jako doporučená (se soupiskou) a obyčejná (ve sběrné obálce). 
Jednotlivé dokumenty MZV expedované prostřednictvím sběrny vládní pošty nemusejí být, 
s ohledem na obsah, opatřeny obálkou. 

 

Článek 35 

Telegramy v řeči jasné (TIC)  

(1) TIC je dokumentem neutajovaného charakteru, který se zasílá na/ze ZÚ elektronickým 
spojením. Pokyn k expedici TIC z útvaru se dává referátníkem, jehož součástí je text TIC. 
Expedici TIC provádí sekretariát příslušného útvaru v aplikacích SPI a EVT po aprobaci 
expedice vedoucím útvaru. 

(2) Náležitosti TIC: 
- číslo jednací shodné s číslem jednacím vyřizovaného dokumentu, 
- označení pilnosti (viz odst. 7 tohoto článku), 
- označení adresáta (rozdělovník): 
Při odesílání z ústředí na ZÚ: 
-  ZÚ a název města. 
Při odesílání ze ZÚ do ústředí: 
- na 1. místě povinně gestor, 
- na 2. místě další povinní adresáti dle odst. 3, 
- na 3. místě OIC – v případě, že se jedná o TIC s označením „Blesk ihned předat“ nebo 

„Blesk ihned předat-PŘELET“ a odesílaný ze ZÚ v mimopracovní dobu MZV, 
- další adresáti podle uvážení odesílatele (v rámci resortu i mimo resort MZV, jiné ZÚ ČR, 

Kancelář prezidenta republiky nebo ústřední orgány státní správy), 
- datum podání TIC k přepravě, 
- jméno či kód zpracovatele,  
- jméno odpovědného vedoucího pracovníka ZÚ, který TIC schválil.  

(3) Povinní adresáti TIC: 
Povinní adresáti TIC na MZV jsou útvary OZI, OAA a SMN. Těmto adresátům se povinně 
adresují všechny TIC s výjimkou TIC čistě technického charakteru. Povinným externím adresátem, 
který obdrží některé vybrané TIC, je Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI). Tomuto 
                                                 
8 Směrnice o organizaci a řízení autoprovozu č.j. 230238/2008-OS. 
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adresátovi ZÚ adresují TIC obsahující informace, které mohou být důležité pro bezpečnost 
a ochranu zahraničně politických a ekonomických (vč. energetických) zájmů ČR (např. z oblasti 
mezinárodního terorismu, proliferace zbraní hromadného ničení a jejich komponent, ekonomické 
zločinnosti, o různých formách politického extremismu) a mohou být zaslány touto otevřenou 
neutajovanou formou. 
(4) TIC, které jsou doručovány na/ze ZÚ výjimečně mimo aplikace SPI a EVT, přebírá k expedici 

OAIS, předává je adresátovi a eviduje je pomocí komunikační techniky. Takto doručené TIC 
do ústředí předává OAIS k další evidenci OAA prostřednictvím OIC. 

(5) TIC zasílané ze ZÚ musí  vytisknout a zaprotokolovat gestor.  
(6) TIC přijaté sekretariátem ZÚ je nutno vytisknout a zaprotokolovat (viz čl. 26 tohoto řádu).  
(7) Neprotokolují se TIC zaslané na ZÚ pro informaci a na vědomí. 
(8) Označování pilnosti TIC, kterou se určuje rychlost přepravy a doručení adresátovi: 

-  TIC bez označení pilnosti se postupují adresátovi v pořadí, v jakém byly podány k přepravě 
nejbližším plánovaným spojem, 

-  TIC označené „BLESK“ musejí být v pracovní době bez zbytečného prodlení doručeny 
adresátovi, 

-  TIC označené „BLESK IHNED PŘEDAT“ (BIP) a „BLESK IHNED PŘEDAT - PŘELET” 
musí být dopraveny adresátovi ihned v pracovní i mimopracovní dobu. Takto označený 
TIC zasílaný ze ZÚ do ústředí, musí být v kopii adresován též OIC, které v mimopracovní 
dobu zajistí jeho doručení adresátovi. 

Článek 36 

Faxové zprávy 

(1) Faxová zpráva je neutajovaný dokument vhodný pro případy, které vyžadují rychlé předání. 
Pokyn k její expedici dává zpracovatel referátníkem sekretariátu útvaru. Na referátníku je 
vyznačena aprobace expedice vedoucím útvaru. 

(2) Faxová zpráva musí obsahovat tyto náležitosti: 
-  číslo jednací shodné s číslem jednacím vyřizovaného dokumentu, 
-  označení pilnosti, 
-  označení adresáta a odesílatele (jméno, ZÚ/organizace, adresa, telefonní číslo, faxové číslo), 
-  počet zasílaných stran faxové zprávy, 
-  datum vyhotovení faxové zprávy. 

(3) Faxové zprávy docházejí na MZV: 
-  sekretariátům útvarů - pokud odesílatel zašle tuto zprávu na přímé faxové číslo útvaru, 
- radiocentrále OAIS - pokud odesílatel zašle zprávu na faxové číslo MZV. Faxové zprávy 

přijaté radiocentrálou distribuuje OAIS útvarům dle adresace. 
(4) Faxové zprávy odesílají z MZV sekretariáty útvarů. 
(5) Protokolování přijatých a odeslaných faxových zpráv provádějí sekretariáty útvarů a/nebo 

přímo pracovník elektronicky v úloze SPI. 
(6) Zprávy určené k odeslání faxem schvaluje vedoucí útvaru, vedoucí ZÚ nebo pracovník 

pověřený schválením faxové zprávy. Za rozsah faxové zprávy odpovídá pracovník, který 
faxovou zprávu schválil. 
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ODDÍL D 

Využití informačních technologií a mikrografické techniky 

Článek 37 

Využití výpočetní techniky a informačních technologií 

(1) Ke zpracovávání a evidenci neutajovaných dokumentů se používají informační technologie 
a systémy provozované v rámci zabezpečeného prostředí IS MZV. Specializované útvary OAIS 
a Odbor centrálních systémů a technologií zajišťují jejich bezchybný provoz, jejich bezpečnost 
proti zneužití nepovolanou osobou a proti možnosti nežádoucího úniku informací. Podrobněji 
je použití a ochrana výpočetní techniky a informačních technologií upravena v Provozní 
a bezpečnostní směrnici pro uživatele IS MZV-V v bezpečné doméně (BDom) 
č.j. 141372/2004-OIT a dále v Provozní a bezpečnostní směrnici pro uživatele v doménách 
informační podpory (DIP) č.j. 134498/2003-OIT. 

(2) Dokumenty lze předávat také v digitální formě na magnetických, optických a podobných 
médiích (flash disky, diskety, kompaktní disky apod.). Ve vnitřním oběhu MZV a při expedici 
se tato média vkládají do obálky a připojuje se k nim referátník nebo průvodní dopis s krátkým 
záznamem a anotací obsahu.   

(3) Obsah dokumentů v digitální formě je nutno vytisknout pro účely dokladu o schválení 
dokumentu, uložení a skartačního řízení. Tento listinný dokument má po příslušném ověření 
primární platnost. 

(4) Závazná pravidla pro používání a provoz prostředků výpočetní techniky na všech pracovištích 
MZV, tj. jak v ústředí, tak i na ZÚ, jsou stanovena v Provozním řádu počítačové a komunikační 
sítě MZV9.  

(5) Uživatelskou podporu pro aplikace SPI poskytuje odborné pracoviště OAIS a VUMS Legend. 
(6) Veškeré požadavky a náměty na úpravu aplikací SPI, SPI ZÚ a EVT a souvisejících databází 

přijímá OAA a posuzuje jejich kompatibilitu se Spisovým řádem; jejich případnou realizaci 
provádí odbor OAIS v součinnosti s dodavateli  aplikace. 

(7) Pracovníci – uživatelé výpočetní techniky - jsou povinni zpracovávat neutajované avšak citlivé 
informace pouze v bezpečné doméně (BDom) a na technice k tomuto účelu určené, ukládat 
a odesílat je pouze do určených adresářů a informačních kanálů10.  

Článek 38 

Využití mikrografické techniky  

(1) Mikrografie slouží k převodu dokumentů na mikrografické médium (mikrofiš) fotografickou 
technikou při příslušném formátu zmenšení. Mikrografické pracoviště je součástí OAA. 

(2) Každá mikrofiš musí obsahovat titulkovací pole s těmito údaji: 
- adresa mikrofiše, resp. její zařazení v souboru, 
- počet mikrofiší v souboru, 
- označení a obsah informace, 
- ročník zpracování, 

                                                 
9 Provozní řád počítačové a komunikační sítě Ministerstva zahraničních věcí č.j. 140091/1999-OVT. 
10 Provozní bezpečnostní směrnice IS MZV-V v bezpečné doméně (BDom) č.j. 141372/2004-OVT. 
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- signatura detašovaného fondu OAA. 
(3) Každý smluvní dokument předávaný k archivaci se snímkuje dvakrát. Vytvářejí se tak dva 

fondy mikrofiší první generace. Jeden fond se dlouhodobě ukládá v zabezpečovacím archivu 
v BEZO, druhý fond spravuje pracoviště mikrografické techniky OAA a slouží pro případnou 
výrobu mikrofiší druhé generace (duplikátů). Životnost mikrofiše je 50 let. 

(4) Podle potřeby ústředí a ZÚ se se souhlasem OAA zřizují detašované fondy mikrofiší, které 
obsahují média vyhotovená pro daný útvar nebo s obsahem spadajícím do jeho působnosti. 
Spravují je správci fondů mikrofiší, kteří o uložených duplikátech vedou evidenční protokol. 

(5) Pracovník spravující mikrografickou techniku a přenosová média je povinen chránit ji proti 
poškození a zneužití10. Místnosti, kde se tato technika a média nacházejí, musí pracovník při 
opuštění pracoviště bezpečně zajistit. Mikrofiše musí ukládat v odpovídajících úložných 
podmínkách. 

ODDÍL E 

Kontrolní činnost v oblasti spisové služby 

Článek 39 

Kontrolní činnost 

(1) Kontrolu manipulace s dokumenty podle tohoto řádu provádí OAA. 
(2) O provedené kontrole pořídí OAA zápis ve dvou vyhotoveních, který musí obsahovat 

následující údaje: 
- kdo provedl kontrolu,  
- datum kontroly, 
- název kontrolovaného útvaru, 
- rozsah kontroly, 
- popis zjištěných nedostatků a příčiny jejich vzniku, 
- lhůta k odstranění nedostatků, 
- vyjádření ředitele kontrolovaného útvaru. 

(3) Zjistí-li následná kontrola, že zjištěné závažné nedostatky nebyly odstraněny ve stanovené 
lhůtě, ředitel OAA informuje přímého nadřízeného kontrolovaného útvaru o zjištěných 
skutečnostech a vyzve jej k přijetí opatření vedoucích k jejich odstranění. 

ČÁST III. 

Závěrečná ustanovení 

Článek 40 

Zrušovací ustanovení 

Tímto Spisovým řádem se zrušuje Spisový řád MZV č.j. 108695/2004-OAZI. 
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Článek 41 

Účinnost 

Tento Spisový řád MZV nabývá účinnosti dnem 15. května 2009. 

 

  ministr zahraničních věcí České republiky 
        Karel Schwarzenberg 
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Příloha č. 1 ke Spisovému řádu MZV č.j. 103037/2009-OAA 
 

Vzorový ukládací plán neutajovaných dokumentů ZÚ, 
skartační znaky a lhůty 

 
 

 
SEKRETARIÁT 
 
    

Ukládací znak Obsah dokumentu Skartační znak a lhůta 
1 Sekretariát   
1.1 Vedení ZÚ, administrativní agenda  
1.1.1 Korespondence s ústředím (informace zásadního významu) A/5 
1.1.2 Korespondence s ústředím (služební cesty, provozní informace) S/5 
1.1.3 Korespondence vedoucího ZÚ (dopisy) V/5 
1.1.4 Korespondence s GK V/5 
1.1.5 Korespondence s HK V/5 
1.1.6 Denní program velvyslance S po ukončení působení 
1.1.7 Záznamy z porad vedení ZÚ A/5 
1.1.8 Záznamy o rozhovorech (pokud nejsou součástí jiných celků) A/5 
1.2 Důležité, mimořádné případy  A/5 
1.3 
 

Předání pověřovacích listin (žádost o agrément, udělení agrément, 
odvolací listiny, nóty, dopisy, fotodokumentace) 

A/5 

1.4 Žádosti ved. ZÚ o dovolenou, služební cesty (schválení, vyúčtování) S/5 
1.4.1 Zprávy ved. ZÚ ze služebních cest A/5 
1.5 Služební předpisy – řády, směrnice, rozhodnutí ministra, metodické 

pokyny (všechny agendy), sdělení 
S (po skončení platnosti) 

1.6 Objednávky – novoročenky, kalendáře S/5 
1.7 Evidence a předávací protokoly úředních razítek ZÚ A/5 
1.8 Protokoly o předání agendy (všechny agendy ZÚ) S/5 
1.9. Spisová agenda, ukládací plány, skartační řízení S/10 

 
 
 
DIPLOMATICKÝ PROTOKOL 
         

Ukládací znak Obsah dokumentu Skartační znak a lhůta 
2 Diplomatický protokol  
2.1 Příprava, realizace a dokumentace (zápisy) státních, oficiálních a 

pracovních návštěv (vyjma notifikací zbraní a přeletů) 
A/5 

2.2 Notifikace zbraní a přeletů S/5 
2.3 Notifikace mezinárodněprávních aktů V/5 
2.4 Vznik,, uzavření, zánik ZÚ, změna adresy A/5 
2.5 Korespondence prezidenta republiky, předsedy vlády, členů vlády, 

poslanců a senátorů s třetími stranami (včetně korespondence jim 
adresované) 

A/5 

2.6 Ostatní korespondence V/5 
2.7 Agrément, předání pověřovacích listin vedoucích nerezidentních ZÚ A/5 
2.8 Výsady a imunity V/5 
2.9 Diplomatické průkazy, žádosti o SPZ, příjezd a odjezd pracovníků ZÚ S/5 
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EKONOMICKÁ A OBCHODNÍ AGENDA  
 

Ukládací znak Obsah dokumentu Skartační znak a lhůta 
3 Ekonomická a obchodní agenda  
3.1 Běžná korespondence  S/5 
3.2 Nabídky/poptávky českých firem S/5 
3.3 Nabídky/poptávky firem země působnosti S/5 
3.4 Ekonomické zpravodajství (čtvrtletní, výroční zprávy, STI) A/5 
3.5 Podpora exportu (projekty, prezentace, veletrhy) V/5 
3.6 Spolupráce zemí EU v místě v oblasti O-E agendy S/5 

 
 
 
POLITICKÁ AGENDA  
 

Ukládací znak Obsah dokumentu Skartační znak a lhůta 
4 Politická agenda  
4.1 EU: instituce, rozšíření A/5 
4.1.1 EU: předsednictví Rady EU A/5 
4.2 EU: sektorové politiky I. a III. pilíře A/5 
4.3 Zahraniční a bezpečnostní politika, II. pilíř EU A/5 
4.4 Spolupráce zemí EU v místě (zápisy z jednání HOM´s) S/5 
4.5 Jednání pracovních skupin EU S/5 
4.6 Vnitřní politika země působnosti A/5 
4.7 Bilaterální vztahy V/5 
4.7.1 Bilaterální smlouvy A/ihned 
4.7.2 Bilaterální smlouvy (podkladové materiály, zázn. z příprav. jednání) A/5 
4.7.3 Multilaterální smlouvy A/5 
4.7.4 Multilaterální smlouvy (podkladové materiály, zázn. z příprav. jednání) A/ihned 
4.8 Minulostní problematika A/5 
4.9 Kandidatury (podpory, stanoviska ČR) A/5 
4.10 Regionální spolupráce V/5 
4.11 Politické zpravodajství (čtvrtletní, pololetní a výroční zprávy, záznamy 

z rozhovoru, záznamy z jednání, teritoriální informace) 
A/5 

4.12 Ostatní (běžná korespondence) V/5 
  
 

TISKOVÁ AGENDA  
 

Ukládací znak Obsah dokumentu Skartační znak a lhůta 
5 Tisková agenda  
5.1 Běžná korespondence S/5 
5.2 Monitoring tisku S/5 
5.3 Tiskové zprávy ZÚ, rozhovory a autorské články představitelů ČR A/5 

 
 
KULTURNÍ AGENDA        

                                                                                    
Ukládací znak Obsah dokumentu Skartační znak a lhůta 

6 Kulturní agenda  
6.1 Běžná korespondence  V/5 
6.2 Kulturní zpravodajství (obecné) A/5 
6.3 Kulturní a společenské akce ZÚ, vč. výročních zpráv, fotodokumentace 

a katalogů 
A/5 

6.3.1 Kulturní a společenské akce jiných subjektů (pozvánky apod.) S/5 
6.3.2 České centrum V/5 
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6.4 Ceny, vyznamenání, záštity A/5 
6.5 Školství  V/5 
6.6 Krajané (spolky, asociace, sdružení, ocenění) A/5 

 
 
PERSONÁLNÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍ  AGENDA  
 

Ukládací znak Obsah dokumentu Skartační znak a lhůta 
7 Personální a pracovněprávní agenda  
7.1 Běžná korespondence s PERS, PAM (sdělení, záznamy, zprávy, TIC) S/5 
7.2 Evidence docházky, hlášení nepřítomnosti, dovolená  V/10 
7.3 Vyslaní pracovníci – osobní spisy ( školné, léčebné) V/10* 
7.4 Výběrová řízení PERS, zájemci o práci (životopisy), stážisté S/5* 
7.5 Mzdy, platové záležitosti, dohody o hmotné odpovědnosti, systemizace S/5* 
7.6 Místní síly    
7.6.1 Běžná korespondence S/5 
7.6.2 Osobní spisy místních sil (pracovní smlouvy, zdravotní a sociální 

pojištění, platové náležitosti) 
 

A/50 
 

        
HOSPODÁŘSKÁ AGENDA  

 
 

Ukládací znak Obsah dokumentu Skartační znak a lhůta 
8 Hospodářská agenda   
8.1 Finanční agenda   
8.1.1 Rozpočet ZÚ S/5 
8.1.2 Měsíční vyúčtování, připomínky k vyúčtování, operativní hlášení S/5 
8.1.3 Dotace S/5 
8.1.4 Daně a poplatky V/5 
8.1.5 Ostatní finanční operace (súčtovací záznamy, faktury, bankovní výpisy) S/5 
8.2 Reprezentace ZÚ S/5 
8.3 Autoprovoz ZÚ   
8.3.1 Korespondence s ústředím S/5 
8.3.2 Pojištění a údržba V/5 
8.3.3 Ostatní korespondence k autoprovozu S/5 
8.4 Evidence majetku (hlášení o stavu, vydací listy, místní seznam inventáře, 

likvidace, PC atd.) 
S/5 

8.5 Budova ZÚ, nemovitosti   
8.5.1 Doklady o nabytí vlastnictví A/5 
8.5.2 Opravy a údržba – budova ZÚ a KO V/5 
8.5.3 Investiční akce (nákup, prodej, rekonstrukce včetně staveb. dokumentace) A/10 
8.5.4 Rezidence velvyslance V/5 
8.5.5 Byty ve vlastnictví MZV V/5 
8.5.6 Nájemní smlouvy V/10 
8.5.7 Nájemné, bytové náležitosti S/5 
8.5.8 Ostatní korespondence k nemovitostem S/5 
8.6 Doprava MTZ a stěhování svršků S/5 
8.7 Plán MTZ S/5 
8.8 Ostatní korespondence FHÚ – mimo specifické agendy, TIC S/5 
8.9 Interní dokumenty FHÚ  S/5 
8.10 Pokladní agenda S/5 
8.11 Výroční zprávy, rozbory hospodaření A/5 
8.12 Fotodokumentace (objekty ZÚ, rez., návštěvy, společenské akce) A/5 

 
 
*  po kontrole, zda jsou originály spisů uloženy ve spisovně PERS 
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 INFORMATIKA  
 
Ukládací znak Obsah dokumentu Skartační znak a lhůta 

9 Informatika  
9.1 Žádosti o dodávku výpočetní techniky, žádosti o povolení nákupu 

výpočetní techniky v místě 
S/5 

9.2 Žádosti o schválení služební cesty informatiků S/5 
9.3 Sdělení, pokyny z OAIS, OCST; TIC S/5 
9.4 Korespondence šifrového pracoviště, skartační protokoly S/5 
9.5 Ostatní korespondence s OAIS a OCST S/5 
9.6 Internetové domény ČR V/5 
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KONZULÁRNÍ ÚSEK 
 

Ukládací znak Obsah dokumentu Skartační znak a lhůta 
10 Konzulární agenda   
10.1 Korespondence   
10.1.1 Korespondence s MZV (úkoly k vyřízení) V/5 
10.1.2 Sdělení MZV/ Sdělení cizí (všeobecné pokyny,informace) S/5 
10.1.3 Úřady ČR / země působnosti  V/5 
10.1.4 Zprávy vlastní / cizí V/5 
10.2 Právní pomoc  
10.2.1 Právní pomoc / Repatriace V/5 
10.2.2 Úmrtí / Zranění / Pomoc v nouzi  S/5 
10.2.3 Pátrání / Dědictví V/5 
10.2.4 Trestná činnost závažná (vraždy, drogy, únosy, organizovaný zločin 

atd. 
A/10 

10.2.5 Trestná činnost drobná (krádeže atd.) S/5 
10.2.6 Nezletilí V/5 
10.2.7 Vyhoštění A/5 
10.3 Matrika  
10.3.1 Matriční doklady ( RL,OL,ÚL - vyžádané/ nevyžádané) S/5 
10.3.2 Doručení  S/5 
10.3.3 Rejstřík trestů / Překlady S/5 
10.3.4 Státní občanství země působnosti A/5 
10.3.5 NCD S/5 
10.3.6 Různé (E-maily) S/5 
10.4. Nálezy / Ztráty S/5 
10.5. Odstupy S/5 
10.6. Honorární konzuláty (zřízení, jmenování, zprávy) A/5 
10.7. Nerezidentní úřady V/5 
10.8. Zbrojní průvodní listy S/5 
10.9. Stížnosti ČR / země působnosti V/5 
10.10. Víza  
10.10.1 Žádosti o vízum / o trvalý pobyt S/6 
10.10.2 Zamítnuté / Storno S/6 
10.10.3 Evidence znehodnocených vízových štítků S/6 
10.11 Personální agenda  
10.11.1 Protokolární průkazky S/10 
10.12. Předávací protokoly A/5 
10.13  Výroční konzulární zprávy A/5 
10.14 Koordinační porady A/5 
10.15 Spolupráce zemí EU v místě v oblasti konzulární (zápisy z jednání 

konzulů atd.) 
S/5 

10.16 Volby S/10 
10.17 Skartace A/5 
10.18 Směrnice, oběžníky, metodické pokyny S po ukončení platnosti 
10.19 Karta (pasy, dokumentace občanů ČR)   S/10 
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