Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost č. 19/2012 ze dne 25. 7. 2012
Žádost o poskytnutí informace týkající se správy spisové služby u našeho úřadu.
Vyřízeno dne 9.7.2012 - žádost vyřizoval Odbor organizační písemným sdělením zaslaným
prostřednictvím datové schránky.
Text odpovědi:
Dne 25. června 2012 byla na podatelnu Magistrátu města Karviné prostřednictvím datové schránky
doručena žádost občanského sdružení o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu
k informacím. Jedná se o informace týkající se správy spisové služby u našeho úřadu.
K jednotlivým bodům žádosti sdělujeme následující:
(i) Máte zaveden systém řízení dokumentů a informací (spisové služby)? V případě, že ano, podle
jakých standardů je takový systém zaveden (tj. např. podle NSESSS, MoReq2, MoReq 2010,
ISO15489 a/nebo jiných standardů)?
- systém spisové služby MMK je zaveden na základě NSESSS
(ii) Máte zavedenu funkci tzv. „records managera“ (osoby odpovědné za řízení systému správy
dokumentů a spisové služby)? V případě, že ano, jedná se o kumulovanou funkci? Jaké je zařazení
uvedené funkce ve Vaší organizační struktuře?
- za řízení systému správy dokumentů a spisové služby je zodpovědný zaměstnanec
zařazený ve funkci vedoucího oddělení
(iii) Provádíte audit systému spisové služby? V případě, že ano, v jaké frekvenci a podle jakých
standardů je takový audit prováděn?
- audit systému spisové služby není prováděn
(iv) Vzděláváte Vaše pracovníky v oblasti správy dokumentů a spisové služby? V případě, že ano,
jakým způsobem a v jakém rozsahu takové vzdělávání provádíte? V případě, že nikoliv, plánujete
takové vzdělávání zavést?
- vzdělávání v oblasti spisové a archivní služby zajišťujeme pro naše zaměstnance
průběžně dle aktuálních potřeb, a to zejména externími firmami. Školení bývá zpravidla
v rozsahu 6 hodin. Mimo to si zajišťujeme interními lektory školení
k různým aktuálním potřebám magistrátu – např. školení k novému programu spisové
služby, případně k aktualizaci Spisového a skartačního řádu Magistrátu města Karviné
apod.

