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Kostelec u Holešova 8.12.2020 
 
Věc: žádost o prověření dodržování spisového a skartačního řádu obce Kostelec u 
Holešova a navazujícího zákona č. 499/2004 Sb. 
 

Laskavě jsem Vás chtěl touto cestou požádat o prověření, zda nedošlo v níže 
popsaném případě (podané žádosti zastupitelů obce o zveřejnění sdělení zastupitele 
v periodiku KOSTKA č. 2/2020) k porušení Spisového a skartačního řádu obce 
Kostelec u Holešova (dále jen Řád) a navazujícího zákona č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě (dále jen AZ). 
Tato moje žádost o prověření vychází ze zamítnuté žádosti o poskytnutí dokumentů 
obce Kostelec u Holešova, podaného odvolání (příloha 1) a Rozhodnutí Krajského 
úřadu Zlínského kraje o odvolání (příloha 2). Jako důvod odmítnutí obec Kostelec u 
Holešova uvedla: „protože těmito dokumenty Obec Kostelec u Holešova 
nedisponuje". Odvolací orgán upřesnil, že došlo ke smazání resp. odstranění žádostí 
o otištění sdělení zastupitele v periodiku KOSTKA.  

K detailům žádosti o prověření 
1. Žádosti o otištění sdělení zastupitele byly zaslány orgánu obce Kostelec u 

Holešova - redakční radě (je volena zastupitelstvem obce) a jako takové měly být 
dle platného Řádu evidovány ve spisové službě obce a návazně řádně 
archivovány. Aby byla právně prokazatelná validita žádosti zastupitele o 
uveřejnění sdělení dle §4a zákona č. 46/2000 Sb., Tiskový zákon (dále jen TZ), 
musí být u vydavatele uloženo co bylo předmětem žádosti, kdo žádost vydavateli 
zaslal a zda byla žádost zaslána v termínu do redakční uzávěrky čísla, ve kterém 
má být sdělení publikováno. Jen tak může vydavatel (obec) předcházet 
případným soudním sporům o neuveřejnění sdělení zastupitele obce dle §4a TZ. 

2. Dne 30.3.2020 na zasedání Rady obce č. 7 v bodě 4 byl schválen aktualizovaný 
Řád, který je veřejně dostupný na webových stránkách obce Kostelec u 
Holešova. Pro jeho schválení hlasovali taktéž RNDr. Marcela Pospíšilíková, 
starostka obce a Mgr. Jindřich Surala, člen Rady obce a tou dobou člen Redakční 
rady periodika KOSTKA. Je nepochybné, že p. Pospíšilíková a p. Surala museli 
být obeznámeni s obsahem Řádu a s povinnostmi z něj vyplývajícími. 
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3. Řád jednoznačně popisuje evidenci, zpracování a nakládání s dokumenty 
doručenými či předanými mimo podatelnu povinného. Konkrétně na str. 2 
v článku 3 odstavci 1 Řádu se uvádí:  

„V případě dokumentu předaného mimo podatelnu a dokumentu vytvořeného z 
podání nebo z podnětu učiněného ústně zajistí příslušný zaměstnanec, který jej 
převzal nebo vytvořil, bezodkladné provedení úkonů stanovených tímto řádem v 
souvislosti s příjmem, označením a evidencí dokumentů.“. 

Dále je na str. 3 v článku 3 odstavci 8 Řádu uvedeno:  

„Je-li dokument úředního charakteru v digitální podobě doručen na adresu 
elektronické pošty, která nebyla obecním úřadem zveřejněna jako elektronická 
adresa podatelny, je příjemce povinen zajistit veškeré úkony v souladu s tímto 
spisovým řádem v souvislosti s příjmem, označením a evidencí dokumentů.“.   

4. Je nepochybné, že sdělení zastupitele podané vydavateli dle §4a TZ je dokument 
vyžadující postup dle Řádu, především s ohledem na validitu podání (termín, 
obsah, podávající osoba) jako důkazního dokumentu pro případné soudní spory. 

5. Redakční rada v tiráži požaduje zaslání příspěvků na e-mailovou adresu 
redakcekostka@seznam.cz, nikoliv na adresu podatelny obce Kostelec u 
Holešova obeckuh@volny.cz.  

 

Dle Řádu tím Redakční radě vzniká povinnost jak zacházet a postupovat se 
zaslanými příspěvky – předat na podatelnu k příjmu, k označení a evidenci ve 
spisové službě obce Kostelec u Holešova. Identické se týká příspěvků předaných 
v listinné formě. 

6. Informace o své povinnosti, jak nakládat s dokumenty dle Řádu, měla Redakční 
rada minimálně prostřednictvím svého člena Mgr. Suraly, který je zároveň členem 
Rady obce. Lze důvodně předpokládat, že Redakční rada byla o své povinnosti 
vyplývající z Řádu poučena také obcí Kostelec u Holešova. 

7. S ohledem na výše uvedené je obtížně uvěřitelné, že by Redakční rada nejednala 
podle Řádu a zároveň rychle a důsledně vymazávala informace o vybraných 
podaných příspěvcích (sdělení zastupitele dle §4a TZ) a o jejich zpracování.  
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8. K jednomu textu p. Pospíšilíkové (viz nížeuvedené okno) dal písemný souhlas a 
poskytnul prostor radní Bc. Zdeněk Klesnil (požadavek vyplývající z interního 
předpisu obce Kostelec u Holešova pro vydávání periodika KOSTKA). Je stěží 
uvěřitelné, že by takový dokument Redakční rada smazala a nearchivovala si ho 
pro případnou kontrolu či soudní spor. 

 

 

Pokud Váš úřad přistoupí k prověření dodržování spisového a skartačního řádu obce 
Kostelec u Holešova a navazujícího AZ, chtěl jsem Vás požádat o korektní a 
objektivní postup. Bylo by nanejvýš vhodné, aby se kontrolní pracovníci vyhnuli 
zásadním a principielním chybám, jichž se dopustili v protokolu o kontrole č.j. 
MZA/CENTR-8559/2016 dne 3.7.2016. Ačkoliv předmětem kontroly byla právnická 
osoba (obec Kostelec u Holešova), v protokolu bylo uvedeno pochybení fyzické 
osoby – zaměstnance obce. Nadřízený orgán, Moravský zemský archiv, 
dokumentem č.j. MZA/CENTR-8929/2016 ze dne 29.8.2016 uznal námitku 
„Kontrolována byla obec, tj. Obec Kostelec u Holešova, nikoliv konkrétní pracovníci.“. 
Ze svého pohledu nedokáži posoudit, jestli se tenkrát jednalo o ojedinělé pochybení 
kontrolních pracovníků, nebo příčina spočívala v přetížení PhDr. Jitky Zezulové při 
skloubení jejích mimopracovních podnikatelských aktivit (příloha 3) s výkonem řídící 
funkce státního úředníka. V zájmu korektního a objektivního postupu bych uvítal 
kontrolní pracovníky jiného okresu než Kroměříž. 
Žádám o sdělení, jak a s jakým výsledkem byla má žádost vyřízena. 
Předem děkuji za odpověď. 
 

S pozdravem 

 

 

Ing. Petr Žůrek 
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