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MINISTERSTVO VNITRA 
odbor legislativy a koordinace předpisů 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  P r a h a  4 
 
Č. j. MV-141632-16/LG-2021 
 

Praha 13. července 2022 
 

odbor archivní správy a spisové služby 
P r a h a 
 
Atestace elektronických systémů spisové služby ve vztahu k samostatným evidencím 
dokumentů 
 

Odbor legislativy a koordinace předpisů byl v rámci legislativní pracovní skupiny pro 
přípravu atestací elektronických systémů spisové služby požádán o výkladové stanovisko 
k problematice atestací tzv. samostatných evidencí dokumentů. K této problematice uvádí 
odbor následující: 

 
Institut samostatné evidence dokumentů zavádí v rámci obecné právní úpravy 

spisové služby vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění 
pozdějších předpisů, jako jednu z evidenčních pomůcek. Z dikce vyhlášky vyplývá, 
že z hlediska obecné právní úpravy spisové služby je samostatná evidence dokumentů 
nástrojem pro výkon jedné z fází výkonu spisové služby, a to fáze evidenční. Má tedy 
být nástrojem pro vedení údajů o cizích a vlastních dokumentech a zdrojem jednoho 
z možných identifikátorů vlastních dokumentů, evidenčního čísla. Stran použitelnosti 
samostatné evidence dokumentů pro jiné fáze výkonu spisové služby vyhláška 
č. 259/2012 Sb. mlčí (což toto použití nevylučuje).  

 
V tomto směru vyhláška č. 259/2012 Sb. věcně navazuje na své předchůdkyně, 

vyhlášku č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, a vyhlášku 
č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. V zásadě jedinou podstatnější 
věcnou nuanci v obecné právní úpravě samostatné evidence dokumentů od počátku její 
existence v roce 2004 obsahovala vyhláška č. 646/2004 Sb., která předpokládala evidenci 
údajů o cizích a vlastních dokumentech s pomocí samostatné evidence dokumentů toliko 
v případech, pokud se na příjem a na manipulaci s dokumenty vztahovaly zvláštní 
právní předpisy. Takové dokumenty se měly přijímat a evidovat samostatně. Počínaje 
vyhláškou č. 191/2009 Sb. podmínka existence zvláštních právních předpisů upravujících 
příjem a manipulaci s dokumenty odpadla a jedinou podmínkou pro to, aby se údaje o cizích 
či vlastních dokumentech mohly evidovat v samostatných evidencích dokumentů a nikoliv 
v základních evidenčních pomůckách předpokládaných obecnou právní úpravou spisové 
služby, je, že tak stanoví zvláštní právní předpis nebo že se tak rozhodne veřejnoprávní 
původce. Tedy zatímco do 30. června 2009 byla samostatná evidence dokumentů 
podmíněna a spojena se specifickými pravidly výkonu jiných fází výkonu spisové služby, než 
je fáze evidenční, tj. s fází příjmu a dále obecně s manipulací s dokumenty, po tomto datu 
tomu tak již není a, jak již bylo uvedeno, obecná právní úprava spisové služby s ní operuje 
toliko ve vztahu k fázi evidenční.  

 
Výkon spisové služby přitom, jak vyplývá z § 2 písm. l) zákona č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, představuje zajištění odborné 
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správy dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních 
předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, 
vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to 
včetně kontroly těchto činností. 

 
Zákon č. 499/2004 Sb. předpokládá dvě podoby výkonu spisové služby, v listinné 

podobě a v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby. 
V případě druhé z uvedených podob, elektronické podoby, tedy zákon nepředpokládá 
jiný způsob jejího vedení než v elektronických systémech spisové služby.  

 
Pojem elektronický systém spisové služby zákon č. 499/2004 Sb. nedefinuje, 

pouze požaduje, aby Ministerstvo vnitra prostřednictvím národního standardu 
pro elektronické systémy spisové služby stanovilo na tyto systémy určité požadavky (vesměs 
orientované na jednotlivé fáze výkonu spisové služby), a dále stanovuje výjimky 
pro elektronické systémy spisové služby, které tvoří součást informačních systémů pro 
nakládání s utajovanými informacemi.  

 
Jistou pomůckou při definování toho, co je elektronický systém spisové služby, je 

zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který cestou § 1 odst. 4 zařazuje 
elektronické systémy spisové služby mezi tzv. provozní informační systémy, zvláštní 
kategorii informačních systémů veřejné správy sloužící k zajištění informační činnosti nutné 
pro vnitřní provoz příslušného orgánu veřejné správy. Tedy elektronický systém spisové 
služby je informačním systémem veřejné správy, který podléhá režimu zákona 
č. 365/2000 Sb. Je tudíž funkčním celkem nebo jeho částí zabezpečující cílevědomou 
a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejné správy nebo plnění jiných 
funkcí státu anebo dalších veřejnoprávních korporací (v daném případě tedy výkon spisové 
služby). Zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování 
a zpřístupnění, provozní údaje a dále technické a programové prostředky, případně jiné 
nástroje umožňující výkon informačních činností. 

 
Konstrukce zákona č. 499/2004 Sb. nevylučuje, aby výkon spisové služby 

probíhal ve více elektronických systémech spisové služby. Není tedy právně nemožné, 
aby např. různé fáze výkonu spisové služby probíhaly v různých elektronických systémech 
spisové služby, a to jak obecně, tak i ve vztahu k některým typům dokumentů. Je už jinou 
otázkou, nakolik by uvedené aranžmá bylo v praxi efektivní a umožňovalo dosažení cílů 
výkonu spisové služby, formálně-právně však možné je. 

 
Jestliže zákon č. 499/2004 Sb. předpokládá výkon spisové služby v elektronické 

podobě v elektronických systémech spisové služby, pak i všechny fáze tohoto výkonu 
mají probíhat v elektronických systémech spisové služby. To platí i pro fázi evidenční. 
Připouští-li vyhláška č. 259/2012 Sb. jako zvláštní evidenční pomůcku samostatnou evidenci 
dokumentů, pak v případě výkonu spisové služby v elektronické podobě musí být 
samostatná evidence dokumentů vedena v elektronickém systému spisové služby 
(nebo být elektronickým systémem spisové služby)1. 

                                            
1 V tomto směru je dikce vyhlášky č. 259/2012 Sb. diskutabilní, neboť stanoví, že základní evidenční pomůckou 
při výkonu spisové služby vykonávané elektronicky v elektronických systémech spisové služby je elektronický 
systém spisové služby a samostatnou evidenci dokumentů jakoby staví vedle elektronického systému spisové 
služby.  
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Zákon č. 499/2004 Sb. požaduje, aby elektronické systémy spisové služby 
podléhaly atestaci. S ohledem na „místo“ samostatné evidence dokumentů při výkonu 
spisové služby určené v předchozím odstavci je nesporné, že i samostatná evidence 
dokumentů, pokud jde o její evidenční funkci, podléhá atestaci. Výjimkou by mohla být 
situace předvídaná § 63 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb., tj. kdyby byl elektronický systém 
spisové služby součástí informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi 
a splnění požadavků národního standardu pro elektronické systémy spisové služby 
na evidenci dokumentů by bylo vyloučeno podmínkami certifikace informačního systému 
pro nakládání s utajovanými informacemi nebo zvláštní povahou působnosti původce.   

 
Jak bylo uvedeno výše v pasáži o předchůdkyních vyhlášky č. 259/2012 Sb. a jejich 

přístupu k problematice samostatných evidencí dokumentů, evidence údajů o cizích 
a vlastních dokumentech s pomocí samostatné evidence dokumentů se v minulosti 
předpokládala toliko v případech, pokud se na příjem a na manipulaci s dokumenty 
vztahovaly zvláštní právní předpisy (a nikoliv, že by tak stanovil původce). Praxe v tomto 
směru tendovala a stále tenduje k tomu, že nezužuje svůj pohled na samostatnou evidenci 
dokumentů toliko ve vztahu k evidenční fázi výkonu spisové služby, tj. toliko jako na nástroj 
evidence údajů o cizích a vlastních dokumentech, nýbrž samostatnou evidenci dokumentů 
považuje za nástroj pro výkon spisové služby i v jiných fázích, než je fáze evidenční. 
Je-li manipulace s dokumenty, která se řídí zvláštními právními předpisy, realizována 
elektronicky, pak se za samostatnou evidenci dokumentů považuje informační systém 
zajišťující tuto manipulaci. 

 
 Stav, kdy se manipulace s dokumenty řídí právními předpisy odlišnými 

od zákona č. 499/2004 Sb. a jeho prováděcích právních předpisů, včetně národního 
standardu pro elektronické spisové služby, je bezpochyby i stavem současným (frapantní 
příklad v tomto směru představují utajované informace). Je-li aplikace pravidel zákona 
č. 499/2004 Sb. a jeho prováděcích právních předpisů na příjem a manipulaci 
s takovými dokumenty vyloučena, ať už explicitně, nebo povahou pravidel, je zřejmé, 
že nebudou aplikovatelná ani pravidla o atestaci elektronických systémů spisové 
služby, bude-li taková manipulace probíhat s pomocí informačního systému 
(samostatné evidence dokumentů v širším smyslu slova).  

 
Je však potřeba zdůraznit, že tato situace platí pouze v případě, kdy se 

manipulace s dokumenty řídí právními předpisy odlišnými od zákona č. 499/2004 Sb. 
a jeho prováděcích právních předpisů. Nikoliv však už v případě, kdy se původce 
rozhodne evidovat část cizích či vlastních dokumentů v samostatné evidenci dokumentů, 
aniž by to vyžadoval zvláštní právní předpis. V tomto druhém případě je třeba mít na paměti, 
že obecná právní úprava spisové služby, jak již bylo uvedeno výše, omezuje regulaci 
samostatné evidence dokumentů na evidenční fázi výkonu spisové služby a i při výkonu této 
fáze v samostatné evidenci dokumentů nesuspenduje požadavek vykonávat (celou) 
spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby (které 
musí být atestovány).  

 
Také je nutno artikulovat, že pokud zvláštní právní úprava manipulace 

s dokumenty explicitně nevylučuje aplikaci zákona č. 499/2004 Sb. a jeho prováděcích 
právních předpisů, je potřeba vždy zkoumat, zda jsou v ní obsažená pravidla skutečně 
pojímána tak, že vylučují aplikaci zákona č. 499/2004 Sb. a jeho prováděcích právních 
předpisů svou povahou, respektive obsahem (tak tomu může být např. v případě sdílení 
údajů mezi informačními systémy veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb.). Vždy 
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je třeba šetřit cíl, který zákonodárce přijetím obecné právní úpravy spisové služby, včetně 
atestací jednoho z nástrojů jejího výkonu, sledoval. 

 
Pokud jde o případné úpravy vyhlášky č. 259/2012 Sb., ty by se snad mohly omezit 

na náhradu § 8 odst. 1 věty druhé, tj. věty „Základní evidenční pomůckou spisové služby 
vykonávané v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby je elektronický 
systém spisové služby.“, větou „Základní evidenční pomůckou spisové služby vykonávané 
v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby je k tomu určená součást 
elektronického systému spisové služby.“.  

 
Dále lze uvažovat o modifikaci § 8 odst. 2 věty druhé tak, aby zněla „Samostatná 

evidence dokumentů vedená v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby 
je k tomu určená součást elektronického systému spisové služby.“. Jako součást 
elektronického systému spisové služby by samostatná evidence dokumentů logicky musela 
splňovat požadavky národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (tuto 
skutečnost není možné ve vyhlášce vyjadřovat, neboť by šlo o nenormativní ustanovení, jež 
není přípustné). 

 
Upravoval-li by zvláštní právní předpis manipulaci s dokumenty tak, že by explicitně  

nebo implicitně vylučoval aplikaci zákona č. 499/2004 Sb. a jeho prováděcích právních 
předpisů, pak pokud by tento zvláštní právní předpis nestanovil jinak, na samostatnou 
evidenci dokumentů vedenou v elektronické podobě (např. v agendovém informačním 
systému) by se národní standard pro elektronické systémy spisové služby z povahy věci 
nevztahoval. Tuto skutečnost však ve vyhlášce č. 259/2012 Sb. není možné upravit, neboť 
by šlo o nenormativní ustanovení (ona skutečnost by platila i tehdy, kdyby nenormativní 
ustanovení neexistovalo). 

 
Z věcného hlediska je pak otázkou, zda neomezit situace, kdy lze evidenční fázi 

výkonu spisové služby vykonávat s pomocí samostatné evidence dokumentů, toliko na ty, 
kdy tak stanoví zvláštní právní předpis (tj. zda se v tomto aspektu nevrátit do stavu před 
1. červencem 2009). Stávající dikce vyhlášky č. 259/2012 Sb. umožňuje veřejnoprávním 
původcům v zásadě bez jakéhokoliv limitu „vyvádět“ dokumenty do samostatných evidencí 
dokumentů a v základní evidenční pomůcce ponechat evidenci minima dokumentů. Možnou 
alternativou tohoto kroku je vymezení rámce, v němž se může veřejnoprávní původce 
pohybovat při použití samostatné evidence dokumentů.  

 
Závěrem si odbor legislativy a koordinace předpisů dovoluje konstatovat, že výše 

uvedené je jeho právním názorem, který není závazný. K autoritativnímu výkladu právních 
předpisů je v konkrétním případě povolán toliko soud. 
 
 
 

vrchní ministerský rada 
Mgr. Michal Herudek 

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