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ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ
Sněmovní 1, 746 22 OPAVA
__________________________________________________________________________________________

VEDENÍ SPISOVNY
Informace Zemského archivu v Opavě pro zájemce o provozování živnosti „Vedení spisovny“.
Vedení spisovny za účelem ukládání dokumentů existujících i zaniklých původců a
provozování spisové služby je na základě ustanovení Přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“)
zařazeno mezi živnosti koncesované.
Zájemci o udělení koncese k provozování živnosti „Vedení spisovny“ jsou povinni ve
smyslu ustanovení § 50 odst. 1 až 4 živnostenského zákona podat žádost o koncesi místně
příslušnému živnostenskému úřadu a tuto doložit doklady prokazujícími splnění zvláštních
podmínek provozování živnosti.
Jelikož se podle § 52 odst. 1 živnostenského zákona státní oblastní archivy1 staly orgánem
státní správy, kterým živnostenský zákon ukládá povinnost vyjadřovat se k žádostem o
koncesi, příslušný živnostenský úřad v rámci projednání žádosti o koncesi postoupí tuto k
vyjádření Zemskému archivu v Opavě. Jak vyplývá z Přílohy č. 3 živnostenského zákona,
předmětem vyjádření archivu k žádosti o koncesi jsou stavebnětechnické a bezpečnostní
podmínky prostor určených k provozování živnosti „Vedení spisovny“ (dále jen
„provozovna“) dle § 68 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „archivní zákon“). Za účelem
zjištění, zda určené prostory provozovny splňují archivním zákonem stanovené podmínky a
umožňují tak řádný výkon koncese „vedení spisovny“, Zemský archiv v Opavě provede ve
smyslu ustanovení § 49 odst. 1 písm. r) archivního zákona místní šetření na adrese provozovny
žadatele o koncesi. Termín provedení místního šetření dohodne pověřený pracovník
Zemského archivu v Opavě s odpovědným zástupcem žadatele o koncesi. Při provádění
místního šetření Zemský archiv v Opavě prověřuje, zda prostory provozovny určené
k provozování koncesované živnosti „Vedení spisovny“ odpovídají podmínkám dle výše
uváděného § 68 odst. 4 archivního zákona. Na základě skutečností zjištěných při místním
šetření Zemský archiv v Opavě následně vydá stanovisko k žádosti o koncesi a toto zašle
příslušnému živnostenskému úřadu; stanovisko archivu je pro živnostenský úřad závazné.
Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 60 dnů ode dne podání žádosti.
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1

pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj je tímto archivem Zemský archiv v Opavě (§ 48 odst. 1 písm. g/ zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů)

PŘÍLOHA METODICKÉHO LISTU (VEDENÍ SPISOVNY)

Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb.
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (k § 26 a 27)

Předmět
podnikání

Požadovaná odborná a jiná zvláštní
způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2
živnostenského zákona

1

2

Vedení a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok
spisovny praxe v administrativě, nebo
b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky
praxe v administrativě, nebo
c) střední vzdělání s maturitní
zkouškou a 3 roky praxe v administrativě, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž je
živnost provozována, a 4 roky praxe
v administrativě

Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje
podle § 27 odst. 3 živnostenského
zákona

3

Schválení provozovny a bezúhonnost všech zaměstnanců (§ 6 odst.
2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění
zákona č. 155/2010 Sb.)

Orgán státní správy,
který se vyjadřuje
k žádosti o koncesi

Poznámka

4

5

Státní oblastní archiv
příslušný podle místa
provozovny

§ 68 odst. 4 zákona č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů

