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Metodický pokyn tajemnice č. 1/2014

Stanovení lhůt vydávání spisů ze spisovny FF UP

1. Spisovna FF UP se nachází v budově Křížkovského 10, v budově na Tř. Svobody 26, v areálu UP
v Neředíně.
2. Činnost se řídí dle hlavní normy UP B1-13/12-HN Spisový a skartační řád UP v Olomouci.
3. Dle článku 13 výše citované normy bodu 9 jsou stanoveny maximální následující lhůty pro
zapůjčení spisů a dokumentů ze spisovny FF UP.
3.1 Budova Křížkovského 10 - 3 pracovní dny
3.2 Budova Tř. Svobody 26 - 5 pracovních dnů
Za první den se považuje den přijetí žádosti, a to zpravidla do 10 hod. Za konec lhůty je považováno
předání zápůjčky spisu, a to zpravidla v době do 16 hod. posledního pracovního dne.
4. Tyto lhůty mohou být zkráceny v případě prokazatelně urgentních požadavků, kdy hrozí sankce za
nevyřízení žádostí ve stanové lhůtě a lze je považovat pro UP za důvodně prioritní.
5. Žádost o zapůjčení spisu je prováděna elektronicky prostřednictvím e-mailu (ze serveru upol), který
po vytisknutí také slouží jako evidence zápůjčky, do které se doplní datum a podpis vypůjčitele.
V předmětu e-mailové zprávy/žádosti bude uvedeno „Žádost o zapůjčení spisu“. V případě prioritní
žádosti dle bodu 4/ bude v předmětu zprávy uvedeno „Urgentní žádost o zapůjčení spisu“.
6. Žádosti o zapůjčení spisu podávají jednotliví vedoucí oddělení či předem určení zástupci. V žádosti
je dle hlavní normy UP nutné uvést účel zapůjčení spisu. Dle bodu 9/ čl. 13 Spisového a skartačního
řádu UP lze spis zapůjčit pouze na dobu jednoho měsíce.
7. Veškeré elektronické žádosti budou v kopii rovněž zasílány vedoucí ekonomického oddělení FF UP
či dalšímu určenému pracovníkovi ekonomického oddělení.
8. V případech hodných zřetele rozhoduje vedoucí ekonomického oddělení a nedojde-li k dohodě,
rozhoduje tajemnice FF UP po konzultaci s nadřízeným vypůjčitele.
9. Metodický pokyn byl konzultován se zástupcem Archivu UP a proděkankou pro studijní a sociální
záležitosti fakulty.
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