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odbor archivní správy a spisové služby
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
Č. j. MV- 27626-25/AS-2022
Praha 21. března 2022
Kancelář prezidenta republiky
Hrad I. nádvoří č. p. 1
Hradčany
119 08 Praha 1

Protokol o kontrole
Kontrolní orgán:
Ministerstvo vnitra – odbor archivní správy a spisové služby, Nad Štolou 936/3, 170
34, Praha 7
Kontrolující:
vedoucí kontrolní skupiny Mgr. Květa Hrnčířová (OEČ 685 996)
člen kontrolní skupiny Ing. Tomáš Kalinec (OEČ 654 127)
členka kontrolní skupiny PhDr. Jiřina Prokopová (OEČ 652 050)
Kontrolovaná osoba:
Kancelář prezidenta republiky, Hrad I. nádvoří č. p. 1, 119 08 Praha 1
Právní předpis vymezující pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly:
ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „archivní
zákon“)
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Přizvaná osoba: Mgr. Jiřina Horáková, vedoucí Oddělení Archivy Kanceláře
prezidenta republiky a Pražského hradu Odboru spisové a archivní služby Kanceláře
prezidenta republiky
Důvod přizvání: podání informace ke skartačním návrhům Kanceláře prezidenta
republiky z časového období 1. 1. 2019 – 14. 2. 2022 vytvářeným v souladu s § 20
odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) ve vztahu ke skartačnímu řádu Kanceláře
prezidenta republiky pro utajované dokumenty.
Předmět kontroly: dodržování ustanovení § 63 až 70 archivního zákona a předpisů
souvisejících, zejména vyhlášky, u agendy propůjčení/udělení státního vyznamenání
prezidentem republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. h) ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,
Ústava české republiky, v platném znění a ustanovení § 7 zákona č. 157/1994 Sb., o
státních vyznamenáních České republiky, ve znění pozdějších předpisů, z časového
období 1. ledna 2019 – 14. února 2022.
Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena: dne 14. února 2022 v 9:00 hod.
v sídle kontrolované osoby byla zahájena kontrola prvním kontrolním úkonem, jímž
bylo předání pověření ke kontrole (přílohy č. j. MV-27626-3/AS-2022, MV-276264/AS-2022, MV-27626-5/AS-2022) zástupcům kontrolované osoby Mgr. Martinu
Halatovi, řediteli Odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky a
Martinovi Rokosovi, vedoucímu Oddělení spisových služeb Odboru spisové a
archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Mgr. Martin Halata a Martin Rokos se
účastnili kontroly za kontrolovanou osobu. Kontrolní orgán konstatuje, že v průběhu
kontroly byla kontrolovanou osobou řádně poskytována nezbytná součinnost.
Poslední kontrolní úkon: dne 25. 2. 2022 v podatelně kontrolované osoby vrácením
podkladů dle předávacího protokolu č. j. MV- 27626-23/AS-2022.
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Vyžádané podklady dle § 8 písm. c) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“):
1.

Spisový a skartační řád účinný ode dne 1. 1. 2006 (č. j. KPR

9698/2005)
2.

Skartační řád Kanceláře prezidenta republiky pro utajované dokumenty

č. 1/2018 (čj. KPR 3840/2018)
3.

Podpisový řád Kanceláře prezidenta republiky ze dne 30. 1. 2014

v úplném znění (KPR č. 140129)
4.

Organizační řád Kanceláře prezidenta republiky ze dne 31. 3. 2015

5.

Dodatek č. 1 - 7 k Organizačnímu řádu Kanceláře prezidenta republiky

6.

Kopie spisu KPR 4165/2019 (státní vyznamenání 2019)

7.

Kopie spisu KPR 3955/2020 (státní vyznamenání 2020 a 2021)

8.

Kopie spisu KPR 4260/2021 (státní vyznamenání 2021)

9.

Kopie spisu KPR 4229/2019 (výběr dokumentů za archiválie)

10.

Kopie spisu KPR 5240/2019 (výběr dokumentů za archiválie)

11.

Kopie spisu KPR 887/2020 (výběr dokumentů za archiválie)

12.

Kopie spisu KPR 3462/2020 (výběr dokumentů za archiválie)

13.

Kopie spisu KPR 2846/2021 (výběr dokumentů za archiválie)

14.

Printscreen sběrného archu spisu KPR 642/2022 (kontrola výkonu

spisové služby)
15.

Kopie spisu KPR 2558/2019 (výběr dokumentů za archiválie)

16.

Kopie spisu KPR 2559/2019 (výběr dokumentů za archiválie)

17.

Kopie spisu KPR 2452/2019 (výběr dokumentů za archiválie)

18.

Kopie spisu KPR 2556/2019 (výběr dokumentů za archiválie)

19.

Kopie spisu KPR 4578/2019 (výběr dokumentů za archiválie)

20.

Kopie spisu KPR 4579/2019 (výběr dokumentů za archiválie)

21.

Kopie spisu KPR 4787/2019 (výběr dokumentů za archiválie)

22.

Kopie spisu KPR 4788/2019 (výběr dokumentů za archiválie)
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23.

Printscreen karty dokumentu z eSSL Ginis KPR 3955/2020 (podklady

k vyhotovení rozhodnutí o vyznamenání)
24.

Printscreen karty dokumentu z eSSL Ginis KPR 4260/2021 (podklady

k vyhotovení rozhodnutí o vyznamenání)

Vyžádané podklady, které byly po posouzení vráceny kontrolované osobě pod č. j.
MV-27626-23/AS-2022
1.

Kopie spisu KPR 1759/2019 (trvalý skartační souhlas na dokumenty

skart. znaku „S“ z Odboru ekonomického a personálního Kanceláře prezidenta
republiky)
2.

Kopie spisu KPR 7557/2013 dodatek: protokol z 15. 8. 2019 (nález

dokumentů ke stavební historii Hradu)
3.

Kopie spisu KPR 606/2020 (protokol záznam o předání do APH, bez

uvedených spis. znaků a skart. režimu)
4.

Kopie spisu KPR 610/2020 (nález dokumentu ke stavební historii

Hradu)
5.

Sběrný arch spisu: KPR 887/2020

6.

Sběrný arch spisu: KPR 2846/2021

7.

Sběrný arch spisu: KPR 4165/2019

8.

Sběrný arch spisu: KPR 3955/2020

9.

Sběrný arch spisu: KPR 4260/2021

10.

Sběrný arch spisu: KPR 5240/2019

11.

Sběrný arch spisu: KPR 3462/2020

12.

Sběrný arch spisu: KPR 4229/2019

Kancelář

prezidenta

republiky (dále

jen

„kontrolovaná

osoba“)

patří

mezi

veřejnoprávní původce podle § 3 odst. 1 písm. a) archivního zákona s povinností
vykonávat spisovou službu v elektronické podobě v elektronickém systému spisové
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služby (dále jen „eSSL“) podle § 63 odst. 3 archivního zákona. Kontrolovaná osoba
používá eSSL Ginis.

Kontrolní zjištění:
1. Předložená kopie spisu KPR 4165/2019 se spisovým znakem 38.2 (státní
vyznamenání) a skartačním režimem A/10. Spis byl vyřízen a uzavřen v roce
2019.
Spis obsahuje následující kopie dokumentů:
a. jediný zaevidovaný dokument v eSSL s jednoznačným identifikátorem
(dále jen „JID“): HRADP009NHYP, dokument nebyl vyhotoven v souladu s
§ 70 odst. 1 písm. g) archivního zákona a § 16 odst. 2 písm. a) vyhlášky,
neboť na dokumentu není uvedeno číslo jednací dokumentu. Dokument je
vyhotoven v analogové podobě.
b. Žádost prezidenta republiky předsedovi vlády z října 2019 (č. j. KPR
4165/2019) o podepsání rozhodnutí o propůjčení a udělení 43 státních
vyznamenání. Dokument není opatřen JID ve smyslu § 64 odst. 2
archivního zákona. Dokument dále není evidován v eSSL ve smyslu § 64
odst. 2 archivního zákona a dle § 10 vyhlášky.
c. Očíslovaný seznam osob (č. 1-43) pro propůjčení/udělení státních
vyznamenání České republiky v celkovém počtu 43 listů. Žádný dokument
z celkového počtu 43 není opatřen JID ve smyslu § 64 odst. 2 archivního
zákona, ani čísly jednacími dle § 70 odst. 1 písm. g) archivního zákona, a
podle § 16 odst. 2 písm. a) vyhlášky. Dokumenty dále nejsou evidovány
v eSSL podle § 64 odst. 2 archivního zákona a dle § 10 vyhlášky. V
případě,

že

by

byly

předmětné
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seznamy

připojeny

k některému

dokumentu ve spisu KPR 4165/2019, musely by být evidovány v eSSL
jako přílohy dle § 64 odst. 2 archivního zákona a dle § 10 odst. 1 písm. e)
vyhlášky, ale evidovány jako přílohy v eSSL nejsou. Printscreen karty spisu
KPR 4162/2019 na kartě „vyřízení“ z eSSL dokládá skutečnost o
neevidování příloh.
d. Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 11. října 2019 o propůjčení
státního vyznamenání u příležitosti řádového dne 28. října 2018
v celkovém počtu 42 dokumentů. Žádné z rozhodnutí není opatřeno JID ve
smyslu § 64 odst. 2 archivního zákona. Rozhodnutí nemají čísla jednací
podle § 70 odst. 1 písm. g) archivního zákona a § 16 odst. 2 písm. a)
vyhlášky. Žádný ze 42 dokumentů není evidován v eSSL podle § 64 odst.
2 archivního zákona a dle § 10 vyhlášky. Původce patrně zamýšlel
všechna rozhodnutí připojit jako přílohy k některému dokumentu ze spisu
KPR 4165/2019, pak by ale musela být rozhodnutí podle § 64 odst. 2
archivního zákona a dle § 10 odst. 1 písm. e) vyhlášky zaevidována
v eSSL jako přílohy (s povinným zapsáním počtu příloh).
Kontrolující zjistili porovnáním seznamu v bodě 1 c. tohoto protokolu
s dokumenty uvedenými v bodě 1d. tohoto protokolu absenci dokumentu rozhodnutí o udělení státního vyznamenání k pořadovému číslu 10 ze
seznamu osob k propůjčení/udělení vyznamenání. Toto zjištění bude
předáno Národnímu archivu k posouzení z hlediska § 74 odst. 6 archivního
zákona.
Spis KPR 4165/2019 není vyhotoven v souladu s § 70 odst. 1 písm. g)
archivního zákona, neboť není označen spisovou značkou podle § 12 odst. 4
písm. c) vyhlášky. Spisová značka spisu a číslo jednací dokumentu nemohou
mít identickou podobu. Strukturu spisové značky a strukturu čísel jednacích
dokumentů musí kontrolovaná osoba popsat ve svém spisovém řádu.
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Uvedené zákonné požadavky v platném spisovém řádu kontrolované osoby
nejsou uvedeny.
2.

Předložená kopie spisu KPR 3955/2020 se týká propůjčení a udělení

státních vyznamenání prezidentem republiky v roce 2020 a 2021. Spis není
vyřízen ani uzavřen. Kopie spisu obsahuje následující kopie 4 úředních
dokumentů a 37 kopií dokumentů - rozhodnutí prezidenta republiky o
propůjčení státního vyznamenání.:
a.

Interní sdělení s rukopisně zapsaným JID HRADXPPUW7CT ze

dne 17. 9. 2020 a ručně zapsaným č. j. KPR 3955/2020. Správně má
být JID nalepen. Dokument je vyhotoven v analogové podobě.
b.

Žádost prezidenta republiky předsedovi vlády z 18. 9. 2020, č. j.

KPR 3955/2020 o podepsání rozhodnutí o propůjčení a udělení 40
státních vyznamenání při příležitosti řádového dne 28. října 2020.
Dokument není opatřen JID ve smyslu § 64 odst. 2 archivního zákona.
Dokument dále není evidován v eSSL podle § 64 odst. 2 archivního
zákona a dle § 10 vyhlášky. Dokument má shodné číslo jednací
s předchozím

(jiným)

dokumentem,

což

odporuje

povinnostem

stanoveným § 70 odst. 1 písm. g) archivního zákona, respektive § 11
odst. 1 vyhlášky. Dokument není podle § 64 odst. 2 archivního zákona
a dle § 10 vyhlášky zaevidován v eSSL. Dokument je vyhotoven
v analogové podobě.
c.

Dokument o zrušení rozhodnutí ze dne 6. 10. 2020 o propůjčení

nebo udělení 40 státních vyznamenání (číslo 40 je součtem jmen osob
uvedených

v dokumentu,

jimž

měla

být

vyznamenání

udělena

k řádovému dni 28. října 2020). Dokument má číslo jednací KPR
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3955/2020, jenž je shodné s předchozím (jiným) dokumentem, což
odporuje povinnostem stanoveným § 70 odst. 1 písm. g) archivního
zákona, respektive § 11 odst. 1 vyhlášky. Dokument není opatřen
JID ve smyslu § 64 odst. 2 archivního zákona. Dokument není podle §
64 odst. odst. 2 archivního zákona a dle § 10 odst. 1 vyhlášky
zaevidován v eSSL. Dokument je vyhotoven v analogové podobě.
d.

Dopis prezidenta republiky předsedovi vlády ze dne 6. 10. 2020,

kterým mu zasílá 37 nových rozhodnutí, která nahradí dosavadní
rozhodnutí, tj. předmětných 40 rozhodnutí z dokumentu č. 2 c. tohoto
protokolu. Nová rozhodnutí pro 37 osob, kterým budou udělena
vyznamenání při příležitosti řádového dne 28. října 2021. Dokument má
číslo jednací KPR 3955/2020, jenž je shodné s předchozím (jiným)
dokumentem, což odporuje povinnostem stanoveným § 70 odst. 1
písm. g) archivního zákona a § 11 odst. 1 vyhlášky. Dokument není
opatřen JID ve smyslu § 64 odst. 2 archivního zákona. Dokument není
podle § 64 odst. 2 archivního zákona a dle § 10 vyhlášky zaevidován
v eSSL. Dokument je vyhotoven v analogové podobě.
e.

Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 6. října 2021 o

propůjčení státního vyznamenání u příležitosti řádového dne 28. října
2021 v celkovém počtu 37 dokumentů. Žádné z rozhodnutí není
opatřeno JID ve smyslu § 64 odst. 2 archivního zákona ani číslem
jednacím podle § 70 odst. 1 písm. g) archivního zákona a § 16 odst. 2
písm. a) vyhlášky. Žádné rozhodnutí není evidováno v eSSL ve smyslu
§ 64 odst. 2 archivního zákona a dle § 10 vyhlášky. Původce patrně
zamýšlel

všechna

rozhodnutí

připojit

jako

přílohy

k některému

dokumentu ze spisu KPR 3855/2020, pak by ale musela být rozhodnutí
podle § 64 odst. 2 archivního zákona a dle § 10 odst. 1 písm. e)
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vyhlášky zaevidována v eSSL jako přílohy (s povinným zapsáním počtu
příloh). Dokumenty jsou vyhotoveny v analogové podobě.
Spis KPR 3955/2020 není vyhotoven v souladu s § 70 odst. 1 písm. g)
archivního zákona a podle § 12 odst. 4 písm. c) vyhlášky, neboť není
označen spisovou značkou. Spisová značka spisu a číslo jednací
dokumentu nemohou mít identickou podobu. Strukturu spisové značky a
strukturu čísel jednacích dokumentů musí kontrolovaná osoba popsat ve
svém spisovém řádu. Uvedené zákonné požadavky v platném spisovém
řádu kontrolované osoby nejsou splněny.
Kontrolní orgán konstatuje, že kontrolovaná osoba nepředložila kontrolní
skupině 40 dokumentů - rozhodnutí o propůjčení, resp. udělení státních
vyznamenání, která měla být udělena 40 osobám (mezi nimiž byl také
JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.) k řádovému dni 28. října 2020 uvedených
v dokumentu č. 2 d. tohoto protokolu ze dne 3. 10. 2020. Toto zjištění bude
předáno Národnímu archivu k posouzení z hlediska § 74 odst. 6 archivního
zákona, zejména s ohledem ke skutečnosti, že kontrolovaná osoba
doručila na základě výzvy kontrolní skupiny sdělení ze dne 23. 2. 2022 (č.
j. KPR 642/2022), podle něhož předmětné dokumenty již neexistují. Nutno
však poznamenat, že případné zjištěné neuchování dokumentů ve spisech
k agendě udělování státních vyznamenání nevedla ke ztrátě samotné
informace o tom, jaká vyznamenání a komu měla být v jednotlivých fázích
rozhodovacího procesu udělena.
3.

Předložená kopie spisu KPR 4260/2021 se týká propůjčení a udělení

státních vyznamenání prezidentem republiky v roce 2021. Spis není vyřízen
ani uzavřen. Kopie spisu obsahuje následující kopie dokumentů:
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a.

Jediný zaevidovaný dokument ve spisu s JID HRADP00CCF65

zapsaným rukopisně (namísto správně nalepeného JID jako je u
dokumentu popsaného v bodě č. 1 a. tohoto protokolu). Dokument má
rukopisně zapsané číslo jednací KPR 4260/2021. Jedná se o interní
sdělení ze dne 30. 9. 2021, jímž se předávají podklady k vyhotovení 27
rozhodnutí prezidenta republiky k propůjčení a udělení státních
vyznamenání k řádovému dni 28. října 2021. Dokument je vyhotoven
v analogové podobě.
b.

Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 6. října 2021 o

propůjčení státního vyznamenání u příležitosti řádového dne 28. října
2021 v celkovém počtu 29 dokumentů. Žádné z rozhodnutí není
opatřeno JID ve smyslu § 64 odst. 2 archivního zákona ani číslem
jednacím podle § 70 odst. 1 písm. g) archivního zákona a § 16 odst. 2
písm. a) vyhlášky. Žádný dokument není zaevidován do eSSL podle §
64 odst. 2 archivního zákona a dle § 10 vyhlášky. Původce patrně
zamýšlel

všechna

rozhodnutí

připojit

jako

přílohy

k některému

dokumentu ze spisu KPR 3855/2020, pak by ale musela být rozhodnutí
podle § 64 odst. 2 archivního zákona a dle § 10 odst. 1 písm. e)
vyhlášky zaevidována v eSSL jako přílohy (s povinným zapsáním počtu
příloh). Dokumenty jsou vyhotoveny v analogové podobě.

4.

Kontrolní orgán dále konstatuje, že všechny předložené výše popsané

dokumenty veřejnoprávního původce KPR mají analogovou podobu bez
digitálního obrazu (skenu) v eSSL kontrolované osoby.
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5.

Platný spisový řád kontrolované osoby (č. j. KPR 9698/2005), jehož

nedílnou součástí je spisový a skartační plán, neobsahuje zákonem
požadované údaje:


z oblasti tvorby dokumentu dle § 70 odst. 1 písm. g) archivního

zákona a dle § 12 vyhlášky není stanoven způsob tvorby spisu (pomocí
sběrného archu či spojováním dokumentů), který úzce souvisí se
strukturou čísel jednacích a spisové značky.


Není stanovena struktura čísel jednacích dokumentů dle § 11

vyhlášky.


Není stanovena struktura spisové značky spisů dle § 12

vyhlášky.


Kontrolovaná osoba je povinna vykonávat spisovou službu

v elektronické podobě a tudíž je nezbytné, aby vytvářela primárně
dokumenty v digitální podobě (jako „digital born“ dokumenty) dle § 16
odst. 3 a 5 vyhlášky, nikoliv analogové dokumenty, které kontrolovaná
osoba primárně nesprávně vyhotovuje v souladu se svým spisovým
řádem.


Spisový řád neobsahuje ustanovení o samostatných evidencích

dokumentů vedených podle § 8 vyhlášky.
6.

Kontrolovaná osoba nemá ve svém podpisovém řádu zohledněn

povinný výkon spisové služby v elektronické podobě a spisový řád neobsahuje
žádné údaje týkající se zákonné povinnosti připojovat k vlastním digitálním
dokumentům kvalifikovaný elektronický podpis, kvalifikovanou elektronickou
pečeť a kvalifikované elektronické časové razítko, což neodpovídá § 70 odst.
1 písm. h) archivního zákona a § 17 odst. 4 vyhlášky.
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7.

Kontrolující si vyžádali kompletní spisovou dokumentaci ke všem

skartačním i mimo skartačním řízením z časového období 1. 1. 2019 – 14. 2.
2022

Kontrolovaná osoba postupuje při výběru archiválií obsahujících utajované
informace podle čl. 18 odst. 1 spisového řádu: „Uchovávání dokumentů
obsahujících utajované informace a výběr archiválií obsahujících utajované
informace se řídí zvláštními předpisy a pokyny Bezpečnostního odboru
kontrolované osoby“. Archiv KPR a Archiv Pražského hradu nesmí přebírat
dokumenty obsahující utajované informace vybrané za archiválie do evidence
Národního archivního dědictví (tj. archiválie ve jmenovaných archivech nesmí
obsahovat

utajované

informace)

v souladu

s archivním

zákonem.

Bezpečnostní odbor se řídí Skartačním řádem Kanceláře prezidenta republiky
pro utajované dokumenty č. 1/2018 ze dne 14. června 2018 (č. j. KPR
3840/2018).
Kontrolní orgán konstatuje, že jak ve spisovém a skartačním plánu KPR tak
ve skartačním řádu pro utajované dokumenty není stanovena kratší skartační
lhůta než 1 rok. Přičemž v obou vnitřních předpisech je stanoveno, že
skartační řízení se provádí u dokumentů, jimž uplynuly skartační lhůty a to
v roce následujícím po uplynutí skartační lhůty v souladu s § 8 odst. 1
archivního zákona.
Kontrolní

orgán

uvádí

k výše

uvedené

věci,

že

vybírat

dokumenty

s utajovanými informacemi za archiválie (tedy přebírat je od původců
k uchování v archivu) mohou podle § 53 odst. 2 písm. a) archivního zákona
pouze bezpečnostní archivy. Kontrolovaná osoba v souladu s § 53 odst. 1
archivního zákona nemůže být zřizovatelem bezpečnostního archivu.
Kontrolní orgán nemá zákonné zmocnění ke kontrole výkonu spisové služby u
dokumentů/spisů obsahujících utajované informace.

12

8.

Kontrolovaná

v dokumentech

osoba

při

výběru

dokumentů

za

archiválie

č. j. 4229/2019, KPR 887/2020, KPR 2846/2021 uvádí

spisové znaky: 40.1 a 40.2, které nejsou uvedeny v platném spisovém a
skartačním plánu.
9.

Výše uvedená zjištění ukazují, že v případě nakládání s neutajovanými

dokumenty existuje i u kontrolované osoby mezi původci poměrně rozšířená
praxe, kdy dlouhodobě zaužívané postupy na administrativní úrovni
vycházející z neaktualizovaných vnitřních předpisů mají přednost před
důsledným naplňováním pravidel spisové služby, v kontrolovaném případě
například pokud jde o označování dokumentů JID nebo systematické
evidování příloh k dokumentům. Tomu lze předcházet především na
systémové úrovni pravidelnou revizí vnitřních předpisů a navazující osvětou u
zaměstnanců původce (viz opatření v bodu 10).

10.

Kontrolovaná osoba je povinna, v souladu s § 10 odst. 2 kontrolního

řádu nejpozději ke dni 1. září 2022 podat kontrolnímu orgánu písemnou
zprávu o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, zejména je
nezbytné, aby aktualizovala svůj spisový řád podle platných právních předpisů
z oblasti spisové služby, s tím je spojená povinnost nastavit nově eSSL
v souladu s nově vybraným způsobem tvorby spisů a přidělováním spisových
značek spisům a čísel jednacích dokumentů (každý dokument ve spisu musí
mít jedinečné číslo jednací).
Dále je potřeba aktualizovat a doplnit podpisový řád se začleněním povinnosti
připojovat k vlastním digitálním dokumentům kvalifikované elektronické
podpisy, kvalifikovaná elektronická časová razítka a kvalifikované elektronické
pečetě.
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Poučení
Kontrolovaná osoba může podat námitky proti kontrolním zjištěním kontrolnímu
orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole podle § 13
kontrolního řádu.

Protokol o kontrole byl vyhotoven dne. 21. března 2022.
Mgr. Květa Hrnčířová
vedoucí kontrolní skupiny
Ing. Tomáš Kalinec
člen kontrolní skupiny
PhDr. Jiřina Prokopová
členka kontrolní skupiny
Pozn. z důvodu nařízené izolace PhDr. Jiřině Prokopové v souvislosti
s onemocněním Covid -19 není připojen její elektronický podpis. PhDr. J. Prokopová
byla se zněním protokolu srozuměna prostřednictvím e-mailu a souhlasí s ním.
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