
Závěry z pracovní skupiny k atestacím elektronických systémů spisových služeb 

Praha, 2. března 2022 

Pracovní skupinu tvoří zástupci Ministerstvo vnitra, státních archivů, Elektrotechnického 
zkušebního úřadu, České agentury pro standardizaci, Národní agentury pro komunikační a 
informační technologie, ICT unie a Institutu pro správu dokumentů. V případě potřeby budou 
k jednání přizváni zástupci původců (včetně zástupců obcí a krajů). 

Ministerstvo vnitra během prvního jednání shrnulo dosavadní kroky ve věci přípravy 
na atestace elektronických systémů spisových služeb, které jsou následující: 

 
1. Ministerstvo vnitra připravilo a prosadilo novelu prováděcí právní úpravy výkonu 

spisové služby (vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby). Vyhláška 
stejně jako další dokumenty tvořící právní základ atestací, je dostupná na webových 
stránkách https://www.mvcr.cz/clanek/pravni-zaklad-atestaci-elektronickych-systemu-
spisovych-sluzeb.aspx    

 
2. Ministerstvo vnitra připravilo a ve Věstníku Ministerstva vnitra zveřejnilo 

dokumentaci týkající se atestací elektronických systémů spisové služby, která je 
určena především pro objednatele atestací. Postup atestačního střediska 
pro elektronické systémy spisové služby při provádění atestace elektronického 
systému spisové služby, podmínky provádění atestace a výše úplaty 
za provedení atestace je dostupný na webových stránkách 
https://www.mvcr.cz/clanek/postup-atestacniho-strediska-pro-elektronicke-systemy-
spisove-sluzby-pri-provadeni-atestace-elektronickeho-systemu-spisove-sluzby-
podminky-provadeni-atestace-a-vyse-uplaty-za-provedeni-atestace.aspx.  

 
3. Ministerstvo vnitra dále vydalo Stanovisko k § 69e zákona o archivnictví 

(tj. ke klíčovému ustanovení zakazujícímu nabízet nebo dodávat veřejnoprávním 
původcům elektronické systémy spisové služby, které nesplňují požadavky právních 
předpisů pro oblast spisové služby a u nichž není splnění těchto požadavků 
potvrzeno atestem). Současně iniciovalo zapojení Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže do posuzování právního prostředí atestací z hlediska pravidel 
hospodářské soutěže. Stanovisko MV a doporučení ÚOHS je k dispozici na 
https://www.mvcr.cz/clanek/atestace-elektronickych-systemu-spisovych-sluzeb.aspx  

 
4. Ministerstvo vnitra připravilo komplexní technické zázemí pro provádění atestací 

elektronických systémů spisové služby v objektu Ministerstva vnitra „Pankrác“. 
 
5. Ministerstvo vnitra připravilo detailní interní postupy provádění atestací (kmenové 

workflow, metody testování, účetní operace, kybernetická bezpečnost), aby byl 
zajištěn stejný, nestranný a průkazný postup při realizace atestací v obdobných 
případech.  

 
Ministerstvo vnitra současně informovalo o přípravě a projednávání vládního návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/2021 Sb., kterým 
se odkládají atestace elektronických systémů spisových služeb. Atestace by tak byly 
zahájeny až ode dne 1. července 2023. MV podle návrhu novely stanoví a ve Věstníku MV 
zveřejní postup atestačního střediska pro elektronické systémy spisové služby při provádění 
atestace elektronického systému spisové služby, podmínky provádění atestace a výši úplaty 
za provedení atestace do 31. ledna 2023. Návrh zákona byl přijat Poslaneckou sněmovnou 
2. března 2022 a bude dále projednáván v Senátu. Legislativní proces je možné sledovat 
na webových stránkách https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=130. 
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MV deklarovalo, že bude usilovat, aby atestace systémů spisových služeb byly 
realizovány pověřenými atestačními středisky, které se dlouhodobě věnují certifikacím 
a standardizacím a mají v této oblasti náležité know how a renomé (za tímto účelem byli 
přizváni do pracovní skupiny zástupci EZÚ, ČAS a NAKITu). 
 
Předmětem prvního jednání pracovní skupiny byly následující tematické okruhy:  

A. Právní úprava elektronických systémů spisových služeb  
(potřeba změn zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 259/2012 
Sb.,  o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, a 
Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby zveřejněného 
ve Věstníku Ministerstva vnitra částce 57/2017). 

B. Vymezení a definice elektronických systémů spisových služeb určených 
k atestaci 
(vazby na agendové informační systémy, možnosti provozování cloudových řešení, 
postavení podatelny, způsob atestace vlastních systémů původců, možnosti atestace 
open source systémů) 

C. Možnosti pověření atestačních středisek  
(kapacitní možnosti, odborná připravenost, infrastrukturní požadavky, způsob 
pověření, nákladovost) 

 

Úkoly z prvního jednání pracovní skupiny jsou ve vazbě na diskutované okruhy 
následující: 

A. Zpracování podnětů a připomínek k právní úpravě elektronických systémů 
spisových služeb s navržením nezbytných (resp. potřebných) legislativních 
změn 
Zajistí: zástupci státních archivů, Institutu pro správu dokumentů 
Termín: do 16. března 2022  

B. Zpracování seznamu informačních systémů a samostatných evidencí 
dokumentů, u kterých není jednoznačný rozsah a potřeba atestací 
Zajistí: zástupci státních archivů 
Termín: do 16. března 2022 

C. Vyjádření k připravenosti vykonávat činnost atestačních středisek (vymezení 
podmínek, personálních a finančních požadavků) 
Zajistí: zástupci EZÚ, ČAS a NAKIT 
Termín: do 16. března 2022 

 

Závěrem prvního jednání je následující časový rámec činnosti pracovní skupiny: 

• Do konce května 2022 rozhodnout o nezbytnosti právní úpravy elektronických 
systémů spisových služeb 

• Do konce června 2022 připravit podklad k rozhodnutí o určení atestačních středisek 
• Do konce prosince 2022 připravit postup atestačního střediska pro elektronické 

systémy spisové služby při provádění atestace elektronického systému spisové 
služby a podmínky provádění atestace  
 

Druhé jednání pracovní skupiny k atestacím elektronických systémů spisových služeb bylo 
naplánováno cca za 1 měsíc.  
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