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Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: 13.9.2022 

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění 

Vážený pane, 

Ministerstvo kultury obdrželo dne 5.9.2022 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona 
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, obsahující žádost 

o poskytnutí těchto dokumentů: 

1. 

a) zřizovací listina č.j.: 10.623/92, ze dne 8.10.1992, rozhodnutí ministra kultury 

č. 31/1992, pod č.j.: 10.625/92, ze dne 8.10.1992, 

b) rozhodnutí ministra kultury č.j.: 6308/96, ze dne 13.8.1996, 
c) rozhodnutí ministra kultury č.j.: MK 28075/2011 OMA, ze dne 26. 5. 2011, 

d) rozhodnutí ministryně kultury č.j.: MK 24636/2012, ze dne 26. 4. 2012“ 

Odpověď: 

Dokumenty uvedené v bodě a) až d) přikládáme v příloze (Příloha č. 1—5). 

2. 

„Statut a jednací řáď Rady Národního filmového archivu v souladu s čl. IV. odst. 4 zřizovací 

listiny státní příspěvkové organizace Národní filmový archiv, č.j. MK 13526/2013 OMA ze dne 

14. 3. 2013, v platném znění, vydávám tento Statut a jednací řád Rady Národního filmového



archivu. V jakém složení je aktuálně jmenovitě Rada Národního filmového archivu. Kdy se 

složení Rady obměňuje a na co blíže v NFA dohlíží. “ 

Odpověď: 

Statut a jednací řád Rady Národního filmového archivu naleznete na této webové adrese: 

https://nfa.cz/cz/o-nas/dokumenty/rada-narodniho-filmoveho-archivu/ 

3. 

„Národní filmový archiv se stal ke dni 25.2.2008 řádným a plné akreditovaným 
specializovaným archivem se všemi právy a povinnostmi spojenými s jeho významným 

postavením, jak vyplývají ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službé a o zméné 

některých zákonů. Dále přiložte zároveň také tento násl. dokument Udělení akreditace 

Národnímu filmovému archivu Ministerstvo vnitra pod č.j. MV-9555-5/AS-2008 k č.j. NFA 
0403/2009 " 

Odpovčď: 

Uvedený dokument naleznete na této webové adrese: 

https://nfa.cz/cz/o-nas/dokumenty/#akreditace   

4. 

„Které typy, druhy písemností, dokumentů, písemných materiálů se nejdéle archivují, 

uchovávají, které podléhají za nějakou dobu skartačnímu a spisovému řádu, jak pro bližší 

představu probíhá návrh nebo-li skartační řízení, jaké jsou lhůty. “ 

Odpověď: 

Všechny informace týkající se archivace naleznete ve Spisovém řádu Ministerstva kultury, 
který přikládáme v příloze (Příloha č. 6-9). 

Přílohy: 

Příloha č. 1- Zřizovací listina č.j. 10.623/92, ze dne 8.10.1992 

Příloha č.2- Rozhodnutí ministra kultury č. 31/1992, č.j. 10.625/92, ze dne 8.10.1992 

Příloha č.3- Rozhodnutí ministra kultury č.j. 6308/96, ze dne 13.8.1996 

Příloha č.4- Rozhodnutí ministra kultury č.j. MK 28075/2011 OMA ze dne 26.5.2011 

Príloha č. 5 - Rozhodnutí ministryně kultury č.j. MK 24636/2012 ze dne 26.4.2012 

Příloha č. 6- Příkaz ministra kultury č. 25/2017, kterým se vydává Spisový řád Ministerstva 

kultury, č.j. MK 66032/2016 OPRIT, ze dne 3.10.2017 

Příloha č. 7- Příkaz ministra kultury č.10/2019, kterým se vydává Spisový řád Ministerstva 

kultury, č.j. MK 16349/2019 OPRIT, ze dne 25.6.2019



Příloha č. 8- Příkaz ministra kultury č. 18/2020, kterým se vydává Spisový řád Ministerstva 

kultury, č.j. MK 43680/2020 SOITSS, ze dne 31.7.2020 

Příloha č.9- Příkaz ministra kultury č. 11/2021, kterým se vydává Spisový řád Ministerstva 

kultury, č.j. MK 30313/2021 SOITSS, ze dne 6.5.2021 
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