
1) Zda povinný subjekt vede spisovou službu v elektronické nebo listinné podobě? 
2) Tvar jednoznačného identifikátoru dokumentu, který vytvořil povinný subjekt s vysvětlením 
jednotlivých částí jeho tvorby? 
3) Které agendy jsou vedeny výlučně v systému elektronické spisové služby? 
4) Zda povinný subjekt je odvolacím orgánem ve smyslu ustanovení § 16 zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím? 
Informace k bodu (1 – 3) této žádosti poskytněte za období od 01. 01. 2010 do dne podání 
žádosti. 
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 V Praze dne 2.9. 2015 
 
Č. j.: MF-39378/2015/10-6/1638 IK 
 

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 Na Ministerstvo financí bylo dne 26. srpna   2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytnutí následujících informací: 
 
"1) Zda povinný subjekt vede spisovou službu v elektronické nebo listinné podobě? 
2) Tvar jednoznačného identifikátoru dokumentu, který vytvořil povinný subjekt s vysvětlením 
jednotlivých částí jeho tvorby? 
3) Které agendy jsou vedeny výlučně v systému elektronické spisové služby? 
4) Zda povinný subjekt je odvolacím orgánem ve smyslu ustanovení § 16 zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím? 
Informace k bodu (1 – 3) této žádosti poskytněte za období od 01. 01. 2010 do dne podání žádosti." 
 
 K tomu Vám sděluji následující informace: 
 
 Ad 1) 
 Základní evidenční pomůckou spisové služby na Ministerstvu financí (dále jen 
"ministerstvo") je od roku 2005 Elektronický systém spisové služby EPD (Evidence pohybu 
dokumentu). 
 
 Ad 2) 
 Jednoznačným identifikátorem (PID) je označení dokumentu zajišťující jeho jedinečnost a 
nezaměnitelnost. Každý dokument je při vzniku (příjmu) označen jednoznačným identifikátorem. 
Funkci jednoznačného identifikátoru (PID) u dokumentu vzniklého z činnosti ministerstva plní 
alfanumerický kód (kód sestaven z číslic a písmen). U dokumentu v analogové podobě přijatého 
ministerstvem plní funkci PID alfanumerický kód doplněný o QR kód (dvojrozměrný kód určen pro 
počítačové zpracování). Jednoznačný identifikátor je automaticky generován prostřednictvím EPD. 
 
 Ad 3) 
 Evidenci podléhají všechny dokumenty doručené ministerstvu nebo vzniklé z jeho činnosti 
v analogové i digitální formě s vyjímkou dokumentů v oblasti utajovaných informací podle 
zvláštních právních a vnitřních předpisů. 
 
 Ad 4) 
 Ministerstvo financí, resp. ministr financí, je odvolacím orgánem ve smyslu ust. § 16 zákona 
č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k infomacím, v platném znění (dále jen "Zákon"). Jedná se o 
odvolání, resp. rozklady, podané pro rozhodnutím o odmítnutí žádosti podle § 15 Zákona. 
 
 
 
 


