
Přichází DEPO! 
A co na to orgány veřejné moci z hlediska 

spisové služby?







Obsah:

 základní právní přehled s vazbou na archivní 
zákon;

 nejdůležitější změny ve spisové službě;
 poznatky z praxe.



Co se děje?

Poslanecká sněmovna schválila tzv. DEPO,
tedy zákon, kterým se mění přes 160 právních
předpisů v souvislosti s další elektronizací
postupů orgánů veřejné moci, neboli Zákon č.
261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s Další Elektronizací POstupů
orgánů veřejné moci.



S čím to souvisí?

Digitalizace výkonu veřejné správy
Digitalizace podání občana
Sdílení dat veřejnou mocí
Katalog služeb
Registry
Cloudcomputing/státní cloud



Legislativně

Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální 
služby a o změně některých zákonů

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně 
některých dalších zákonů



Zákon č. 12/2020 Sb. 
Tento zákon upravuje právo fyzických a
právnických osob na poskytnutí digitálních
služeb orgány veřejné moci při výkonu jejich
působnosti, právo fyzických a právnických osob
činit digitální úkony, povinnost orgánů
veřejné moci poskytovat digitální služby a
přijímat digitální úkony a některá další práva a
povinnosti související s poskytováním
digitálních služeb.



Zákon č. 499/2004 (AZ)



Spisová služba – od. 1. 2. 2022 
 Veřejnoprávní původci vykonávají spisovou službu v 

elektronické podobě v elektronických systémech spisové 
služby; 

 Veřejnoprávní původci mohou využívat pouze elektronické systémy 
spisové služby, které splňují požadavky tohoto zákona, vyhlášky 
podle § 70 odst. 1 a národního standardu a u kterých je splnění 
těchto požadavků potvrzeno atestem.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499/zneni-20220201#f2628630


Povinné atestace eSSL – od 1.2. 2022
Atestace § 69b - § 69e

 MV určuje atestační střediska
 Atestace se provádí dle pokynů MV
 Atest platí 2 roky
 Zakazuje se nabízet nebo dodávat veřejnoprávním původcům 

elektronický systém spisové služby, který nesplňuje požadavky 
tohoto zákona, vyhlášky podle § 70 odst. 1 a národního standardu a 
u kterého není splnění těchto požadavků potvrzeno atestem.



Přechodná ustanovení Přechodná 
ustanovení zavedena zákonem č. 261/2021 

Sb. Čl. CXXII
1. Veřejnoprávní původci podle § 3 odst. 1 písm. a) až e) 
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a 
o změně některých zákonů, ve znění účinném ode dne 1. 
února 2022, jsou povinni uvést výkon spisové služby do 
souladu s požadavky zákona č. 499/2004 Sb., ve znění 
účinném ode dne 1. února 2022, do 31. prosince 2023.

2. Veřejnoprávní původci podle § 3 odst. 1 písm. f) až m) 
zákona č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne 1. 
února 2022, jsou povinni uvést výkon spisové služby do 
souladu s požadavky zákona č. 499/2004 Sb., ve znění 
účinném ode dne 1. února 2022, do 31. prosince 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-261#f7166104_f7166107


Povinnost vedení eSSL pro všechny 
VP původce

 § 3, zákona 499/2004 Sb.

(1) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají

a) organizační složky státu,
b) ozbrojené síly,
c) bezpečnostní sbory,
d) státní příspěvkové organizace,
e) státní podniky,

f) územní samosprávné celky,
g) organizační složky územních samosprávných celků, vytvářejí-li dokumenty uvedené v 
přílohách č. 1 nebo 2 k tomuto zákonu,
h) právnické osoby zřízené nebo založené územními samosprávnými celky, vytvářejí-li 
dokumenty uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k tomuto zákonu,
i) vysoké školy,
j) školy a školská zařízení s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a 
zařízení školního stravování (dále jen „školy“),
k) zdravotní pojišťovny,
l) veřejné výzkumné instituce,
m) právnické osoby zřízené zákonem,

(dále jen „veřejnoprávní původci“).



Jmenné rejstříky - § 64, odst. 4 – 1.2. 
2022
 Určení původci vedou jako samostatnou funkční část evidenční

pomůcky jmenný rejstřík určený pro automatické zpracovávání údajů
o odesílatelích a adresátech dokumentů evidovaných v evidenční
pomůcce a případně i o jiných osobách, jichž se dokumenty
evidované v evidenční pomůcce týkají a u nichž původce shledal
potřebu jejich vedení ve jmenném rejstříku.

 Metodický návod k tvorbě jmenných rejstříků po novele zákona
č. 499/2004 Sb. (https://www.mvcr.cz/soubor/jmenne-rejstriky-
metodika-2021-07-30-pdf.aspx)



Jmenné rejstříky § 64, odst. 5 –
shrnutí 
Určení původci vedou ve jmenném rejstříku o odesílateli dokumentu, 
adresátu dokumentu nebo jiné osobě, jíž se dokument týká a u níž 
určený původce shledal potřebu jejího vedení ve jmenném rejstříku, 
alespoň
 a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, jde-li o fyzickou osobu,
 b) jméno, popřípadě jmena, a příjmení, popřípadě dodatek odlišující 

osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se zpravidla k této 
osobě nebo druhu podnikání, jde-li o podnikající fyzickou osobu 
nezapsanou v obchodním rejstříku,

 c) obchodní firmu nebo název, jde-li o podnikající fyzickou osobu 
zapsanou v obchodním rejstříku nebo právnickou osobu,

 d) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,
 e) identifikátor datové schránky, pokud byla zřízena,
 f) bezvýznamový identifikátor pro potřeby výkonu spisové služby,
 g) odkaz na dokument, jehož je osoba odesílatelem, adresátem nebo 

se jí jinak týká a u něhož určený původce shledal potřebu vedení 
odkazu, případně odkaz na spis, jehož je takový dokument součástí.



Transakční protokol

Dle přílohy číslo 2, (Dokumenty, které budou podle obsahu vždy 
předloženy k výběru za archiválie), AZ

14. Transakční protokol



Zrovnoprávnění spisu s 
dokumentem – od 1. 2. 2022
§ 78c
 Ustanovení § 3 až 13, § 15, 16, 46, 49, 50, 53, 57a, 64, § 66 až 

68a, § 69, 70, § 72 až 74, § 79 a příloha č. 2 týkající se dokumentu 
se použijí na spis obdobně, ledaže to vylučuje jeho povaha.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499/zneni-20220201#f2627656_f2627775
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499/zneni-20220201#f2627788
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499/zneni-20220201#f2627797
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499/zneni-20220201#f2628159
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499/zneni-20220201#f2628238
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499/zneni-20220201#f2628293
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499/zneni-20220201#f2628332
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499/zneni-20220201#f5175789
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499/zneni-20220201#f2628516
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499/zneni-20220201#f2628553_f2628581
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499/zneni-20220201#f2628591
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499/zneni-20220201#f2628617
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499/zneni-20220201#f2628723_f2628777
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499/zneni-20220201#f2628860
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499/zneni-20220201#f2629053


Co s tím?
Příklad postupů



Tzv. check list z pohledu archivu
 dlouhodobá spolupráce s původci;
 revize spisových plánů;
 zmapování systémů pro evidenci dokumentů a spisů;
 elektronické podepisování;
 podpora zřizovatelů;



Dlouhodobá spolupráce s původci
https://www.mza.cz/predarchivni-pece/

http://www.ahmp.cz/index.html?mid=5

https://www.mvcr.cz/soubor/spisova-sluzba-na-strankach-
archivu.aspx

https://www.mza.cz/predarchivni-pece/
http://www.ahmp.cz/index.html?mid=5
https://www.mvcr.cz/soubor/spisova-sluzba-na-strankach-archivu.aspx


https://www.mza.cz/predarchivni-pece/

https://www.mza.cz/predarchivni-pece/


http://www.ahmp.cz/index.html?mid=5

http://www.ahmp.cz/index.html?mid=5


Revize spisových plánů
https://www.mvcr.cz/soubor/pravni-predpisy-skart-lhuty-2021-05-
pdf.aspx

https://www.mza.cz/predarchivni-pece/vzory-spisovych-radu-a-
spisovych-a-skartacnich-planu/

https://www.mvcr.cz/soubor/pravni-predpisy-skart-lhuty-2021-05-pdf.aspx
https://www.mza.cz/predarchivni-pece/vzory-spisovych-radu-a-spisovych-a-skartacnich-planu/


https://www.mvcr.cz/soubor/pravni-predpisy-skart-lhuty-2021-05-
pdf.aspx

https://www.mvcr.cz/soubor/pravni-predpisy-skart-lhuty-2021-05-pdf.aspx


https://www.mza.cz/predarchivni-pece/vzory-spisovych-radu-a-
spisovych-a-skartacnich-planu/

https://www.mza.cz/predarchivni-pece/vzory-spisovych-radu-a-spisovych-a-skartacnich-planu/


Zmapování systémů pro evidenci 
dokumentů a spisů
https://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-pro-kontrolu-
vykonu-spisove-sluzby-vedene-prostrednictvim-elektronickeho-
systemu-spisove-sluzby-u-verejnopravnich-puvodcu-pdf.aspx

https://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-pro-kontrolu-vykonu-spisove-sluzby-vedene-prostrednictvim-elektronickeho-systemu-spisove-sluzby-u-verejnopravnich-puvodcu-pdf.aspx


https://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-pro-kontrolu-vykonu-spisove-sluzby-vedene-
prostrednictvim-elektronickeho-systemu-spisove-sluzby-u-verejnopravnich-puvodcu-pdf.aspx

https://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-pro-kontrolu-vykonu-spisove-sluzby-vedene-prostrednictvim-elektronickeho-systemu-spisove-sluzby-u-verejnopravnich-puvodcu-pdf.aspx


Podpora zřizovatelů
 Kraje, obce …
 Metodická pomoc archivů …
 Portálová řešení …
 Napojení systémů …
 Modelování agend …



Místo závěru

https://www.youtube.com/watch?v=f4EkH1xy
GXI&t=3810s
eSSL v cloudu nejen pro školy – jak splnit 
legislativní povinnosti - Štěpán Drška, 
GORDIC

https://www.youtube.com/watch?v=f4EkH1xyGXI&t=3810s


Obecná sdělení mimo DEPa
 Skartace zejména tzv. třídních katalogů A 45 (1976 a starší) –

přejde do AHMP + výroční zprávy + kroniky (digitalizace)

 Posílat návrhy ISDS s el. podpisem – nebude akceptováno



Děkuji za pozornost
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