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P r a h a 
 
Stanovisko k potřebě evidování okamžiku doručení dokumentu veřejnoprávnímu 
původci 
 
 Odbor legislativy a koordinace předpisů byl požádán v souvislosti s pracemi 
na reformě atestací elektronických systémů spisové služby o stanovisko k potřebě evidování 
okamžiku doručení dokumentu veřejnoprávnímu původci vedle okamžiku dodání dokumentu 
veřejnoprávnímu původci (tj. okamžiku, kdy se dokument dostal do sféry dispozice 
veřejnoprávního původce). 
 
 Z pohledu odboru legislativy a koordinace předpisů je evidování obou okamžiků 
potřebné minimálně v případě, kdy kanálem pro zaslání dokumentů budou datové schránky.  
 

U všech typů veřejnoprávních původců (tedy včetně organizačních složek státu 
a ostatních státních orgánů) totiž může nastat situace, kdy veřejnoprávní původce nebude 
vystupovat v postavení orgánu veřejné moci (v doktrinálním slova smyslu).  

 
Typicky půjde o stav, kdy veřejnoprávní původce bude v pozici účastníka řízení, 

respektive zástupce účastníka řízení. S ohledem na zásadu rovnosti účastníků řízení by bylo 
nemyslitelné, aby části účastníků řízení byly dokumenty orgánu veřejné moci vedoucího 
řízení doručeny okamžikem, kdy se dostaly do sféry dispozice těchto účastníků řízení (tedy 
v okamžik jejich dodání), zatímco v případě ostatních účastníků řízení by okamžik doručení, 
byť po omezenou dobu, určovala aktivita účastníka řízení (ve formě přihlášení do datové 
schránky). V případě statusu účastníka řízení by tedy pro všechny veřejnoprávní původce 
mělo platit, že dokument zaslaný prostřednictvím datové schránky je veřejnoprávnímu 
původci doručen okamžikem přihlášení příslušné oprávněné osoby nebo elektronického 
systému spisové služby do datové schránky veřejnoprávního původce, respektive desátým 
dnem po dodání dokumentu do datové schránky veřejnoprávního původce.  

 
S ohledem na fakt, že v některých případech nemusí být konkrétní status přijímajícího 

veřejnoprávního původce zřejmý (autoritativně o něm může být rozhodnuto až soudem), 
bude namístě evidování obou okamžiků (v případě evidování toliko okamžiku doručení 
nemusí být při mylném určení statusu veřejnoprávního původce okamžik dodání již znám).     

 
 

vrchní ministerský rada 
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zástupce ředitele odboru 
 
Vyřizuje: vrchní ministerský rada Mgr. Michal Herudek 
Tel. č.: 974 817 316 
E-mail: michal.herudek@mvcr.cz  

*MVCRX06FM8PZ* 
MVCRX06FM8PZ 
prvotní identifikátor 


		2022-05-17T10:52:00+0000
	Not specified




