
Informační systémy spravující dokumenty, kde výkon spisové služby není jejich jediným účelem 

 

Existuje řada informačních systémů spravujících dokumenty (pojem z NSESSS), jejichž hlavní nebo 

částečnou náplní není jen výkon spisové služby ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb. a jeho prováděcích 

předpisů. V legislativě je pro některé z nich (s výjimkou NSESSS) používán pojem „samostatné 

evidence dokumentů“ a kromě přímé správy (elektronických) dokumentů mohou zahrnovat jen 

evidenci dokumentů v různém rozsahu (Srv. č. 26/2018 Informační list Národního archivu částka 

3/2018 – https://www.nacr.cz/verejnost/2-predarchivni-pece/verejnopravni-puvodci/informacni-

list/castka-3-2018#c26-2018). NSESSS pro tyto systémy platí, povinnost atestací je u těchto systémů  

sporná. 

Příklady samostatných evidencí dokumentů/systémů spravujících dokumenty, které jsou obtížně 

uchopitelné z pohledu výkonu spisové služby: 

1) ETŘ: systém vyvíjený původně Policií ČR pro policii jako „elektronické trestní řízení“ zajišťuje 

kromě spisové služby sledování úkonů OČTŘ aj. V současnosti je rozšířen na další původce – 

Vězeňskou službu ČR a Generální inspekci bezpečnostních sborů. Na základě jednání s NA je 

patrná snaha, aby odpovídal legislativě spisové služby.   

2) ISAZ/ISVKS/ISYZ: v justici existuje přibližně 45 systémů, z nichž nejvýznamnější jsou 

Informační Systém Administrativy okresních Soudů (ISAZ), Informační Systém Vrchních a 

Krajských Soudů (ISVKS), Informační SYstém Zastupitelství (ISYZ). U zmíněných systémů je 

výkon spisové služby pouze jejich částečnou náplní, reálně se však jedná spíše o evidenci 

případů – velká část dokumentů ve spisech je evidována pouze ve sběrném archu v listinné 

podobě, nikoli v systému, což je podpořeno i přejímáním celého spisu od OČTŘ, v němž se 

následně pokračuje.  Systémy jinak slouží opět především k hlídání lhůt a statistice. Podle 

dopisu ministryně spravedlnosti ministru vnitra z 11. 12. 2020 „Převážná většina 

informačních systémů užívaných v justici nebyla nikdy koncipována tak, aby sloužila k výkonu 

spisové služby v elektronické podobě, a nejedná se tudíž o elektronické systémy spisové služby 

ve smyslu NSESSS.“ Ochota rezortu alespoň vytvořit použitelné exporty evidenčních pomůcek 

je téměř nulová, jednání probíhají od roku 2006 bez hmatatelných výsledků. Z citovaného 

dopisu ministryně spravedlnosti:„…. v současné době probíhá veřejná zakázka projektu …..  

postupný proces bude s ohledem na jeho rozsah a náročnost podle současných odhadů 

dokončen v průběhu 30. let tohoto století.“ 

3) ISKN: Informační systém katastru nemovitostí provozovaný rezortem ČÚZK. Slouží k vedení 

celé agendy katastru nemovitostí, výkon spisové služby je jen jeho malou částí a také 

nakládání s dokumenty se liší od běžného životního cyklu (zejm. smlouvy a referátníky při 

zápisu do KN). Aktuálně bylo provedeno z tohoto systému testovací skartační řízení. 

4) Finanční správa v rámci komplexního a zastaralého systému ADIS vykonává spisovou službu 

distribuovaně (systém obsluhuje 40 modulů). Snad jen modul EPI lze označit za ten, který 

slouží pouze k výkonu spisové služby. ADIS dosud nemá ani žádný export dokumentů a 

metadat ve smyslu NSESSS. 

5) Úřady práce vykonávají své agendy v zastaralých, legislativě neodpovídajících  systémech 

Zaměstnanost a Hmotná nouze, kde došlo historicky k situaci vendor lock-in. Systémy 

spravují dokumenty a agendy týkající se sociálního zabezpečení (mj. výplaty sociálních 

dávek).  



6) Ministerstvo vnitra – EKIS: jedná se o ekonomický (EKIS I) a personální (EKIS II) na bázi 

prostředí SAP R/3, který nejen spravuje účetní a personální záznamy, ale také dokumenty 

včetně elektronických (např. elektronické faktury). Je provozován od roku 1999 a několik let 

je řešeno, ale zatím nerealizováno, napojení na eSSL Ministerstva vnitra. 


