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Státní okresní archiv Beroun 

U Archivu 1633 

266 01 Beroun 

datová schránka k28aiwy 

V Hudlicích 15. června 2020 

 

Podnět ke hloubkové kontrole výkonu spisové služby 

Obracím se na vás s podnětem ke hloubkové kontrole výkonu spisové služby na Obecním úřadu 
Hudlice (dále jen OÚ). 

V předchozím období jsem se obracel na OÚ mj. se žádostmi o poskytnutí informací a z dokumentů, 
které mi OÚ zaslal nebo do kterých jsem nahlížel, popř. z dokumentů jiných jsem usoudil, že OÚ 
řádně nevede spisovou službu. 

Mnohé dokumenty (smlouvy, výzvy, předávací protokoly, usnesení zastupitelstva atd.) nejsou 
označeny číslem jednacím a ostatními náležitostmi a nejsou ani evidovány v elektronickém systému 
spisové služby (dále jen eSSL). Namátkou uvádím: 

- Smlouva o výpůjčce sportovního areálu ze dne 29. 8. 2013 a její dodatky č. 1 a 2 (příloha č. 1), 
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 15. 2. 2016 (příloha č. 2), 
- Odstoupení z VŘ ze dne 18. 8. 2016 (příloha č. 3), 
- Soupis dokladů k přejímacímu protokolu stavby ze dne 30. 5. 2017 (příloha č. 4), 
- Usnesení zastupitelstva obce (http://www.obec-hudlice.cz/obecni-urad/usneseni-

zastupitelstva/). 

U posledně uvedeného dokumentu je zmínka o soupisu vad a/nebo nedodělků, který má být 
samostatným protokolem. Tento protokol nemá OÚ vůbec. 

Dne 16. 7. 2019 jsem spolu s dalšími zastupiteli nahlédl do OÚ předložené dokumentace vztahující se 
ke stavbám Hřiště a Šaten. V předložené dokumentaci jsme nenalezli požadované dokumenty  
a na místě jsme požádali Obecní úřad o jejich předložení (příloha č. 5). 

V dopisu Obecního úřadu ze dne 25. 7. 2019 (příloha č. 6) mj. starosta Pavel Hubený uvádí, že „Vámi 
požadované doklady se nepodařilo dohledat a tak jsme si je vyžádali od dotčených orgánů, které nám 
je zatím nedoručily.“, čímž OÚ přiznal neúplnost dokumentů respektive spisů. 

Emailová korespondence např. i majetkoprávního charakteru není evidována vůbec (příloha č. 7), 
s ohledem na maximálně přípustnou velikost datové zprávy si dovoluji odkázat na 
https://hudlice.info/joomla/index.php/z-obecniho-uradu/informace-podle-zak-c-106-1999-sb/dolni-
prodejna-coop, kde je větší část korespondence. 

Dále jsem zjistil, že původce např. neeviduje a neukládá prvopis stavebního deníku VZ Rozšíření 
kapacity ZŠ. 

Pochybení ve výkonu spisové služby na straně OÚ konstatuje i KÚ SčK mj. v rozhodnutí (příloha č. 8), 
kde uvádí „Protože povinný subjekt stížnost ve lhůtě Krajskému úřadu Středočeského kraje 
nepostoupil, vyzval ho krajský úřad dopisem č.j. 048280/2020/KUSK ze dne 26.3.2020 k předložení 
stížnosti vč. spisového materiálu a vyjádření do 7 dnů od doručení, což povinný subjekt učinil dne 
6.4.2020 bez čísla jednacího s vyjádřením …“. I zde se nejedná o ojedinělý případ, kdy OÚ odešle 
originální dokumenty/spis, aniž by odeslání zaevidoval (tzn. není ani průvodní dopis). 

Obecní úřad Hudlice vede spisovou službu v elektronické podobě v elektronickém systému spisové 
služby GORDIC WESS, umožňujícím elektronickou správu dokumentů v digitální i analogové podobě 
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(zdroj: Spisový řád obce Hudlice, platný od 1. 7. 2011, kapitola 2, odst. 3). Spisový řád Obce Hudlice 
neodpovídá současné legislativě. 

OÚ dokumenty řádně neeviduje v systému elektronické spisové služby a není schopen jako povinný 
původce doložit existenci dokumentů, u kterých lze předpokládat, že byly Obecnímu úřadu doručeny 
nebo jsou jeho vlastními (např. nabídky, předávací protokoly, objednávky, smlouvy atd.) 

Kromě výše uvedeného nejsou dokumenty OÚ ve výstupním formátu dle ustanovení §23, vyhlášky  
č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a dokumenty odesílané prostřednictvím 
datové schránky nejsou elektronicky podepsány nebo opatřeny kvalifikovanou pečetí. 

Výše uvedené nedostatky zpravidla nejsou u dokumentů doručených OÚ na podatelnu nebo datovou 
schránkou. Takto přijaté dokumenty jsou zaevidovány v eSSL a minimálně opatřeny otiskem podacího 
razítka a je uvedeno číslo jednací. 

Usuzuji, že dokumenty, které nejsou nejen řádně označeny, ale ani evidovány v eSSL,  
jsou dokumenty, které byly přijaty OÚ jiným způsobem (osobně mimo podatelnu, emailem)  
nebo vznikly na jiném pracovišti, než je podatelna (např. smlouvy o odvádění odpadních vod 
kanalizací). 

Vyjadřuji souhlas se ztotožněním, uvedením mé osoby při komunikaci s obcí Hudlice ve věci podnětu 
ke hloubkové kontrole výkonu spisové služby. 

Vzhledem k tomu, že jsem uvedl pouze velmi malou část dokumentů, které nesplňují požadavky  
zák. č. 499/2004 Sb. a souv., jsem ochoten na výzvu poskytnout součinnost. 

 

 

Ing. Radovan Buroň 

zastupitel obce Hudlice 

Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Smlouva o výpůjčce sportovního areálu ze dne 29. 8. 2013 a její dodatky č. 1 a 2 

Příloha č. 2 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 15. 2. 2016 

Příloha č. 3 – Odstoupení z VŘ ze dne 18. 8. 2016 

Příloha č. 4 – Soupis dokladů k přejímacímu protokolu stavby ze dne 30. 5. 2017 

Příloha č. 5 – Chybějící dokumenty, 16. 7. 2019 

Příloha č. 6 – Odpověď OÚ ze dne 25. 7. 2019 

Příloha č. 7 – Emailová korespondence s COOP Hořovice, družstvo 

Příloha č. 8 – Rozhodnutí KÚ SčK ze dne 28. 4. 2020 
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Příloha č. 1 – Smlouva o výpůjčce sportovního areálu ze dne 29. 8. 2013 a její dodatky č. 1 a 2 
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Příloha č. 2 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 15. 2. 2016 
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Příloha č. 3 – Odstoupení z VŘ ze dne 18. 8. 2016 
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Příloha č. 4 – Soupis dokladů k přejímacímu protokolu stavby ze dne 30. 5. 2017 
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Příloha č. 5 – Chybějící dokumenty, 16. 7. 2019 a odpověď OÚ ze dne 25. 7. 2019 
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Příloha č. 6 – Odpověď OÚ ze dne 25. 7. 2019 
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Příloha č. 7 – Emailová korespondence s COOP Hořovice, družstvo 
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Příloha č. 8 – Rozhodnutí KÚ SčK ze dne 28. 4. 2020 

 


