
 

POVINNOSTI VE VÝKONU 

SPISOVÉ SLUŽBY 

Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické 
podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 



Monitoring AHMP – výsledky 
Typ původce Počet původců Počet digitálních dokumentů/rok Počet archiválií/rok 

Orgány HMP a MČ       

Magistrát hlavního města Prahy 1 468 000 70 200 

Městská policie 1 39 000 5 850 

MČ Praha 1 – 22 22 440 000 66 000 

MČ Praha-Běchovice – MČ 

Praha-Zličín 35 38 000 5700 

Školská zařízení       

mateřské školy 250 12 500 1875 

základní školy 218 21 800 3270 

střední školy 98 19 600 2940 

vyšší odborné školy 17 3 400 510 

základní umělecké školy 27 2 700 405 

poradny 7 700 105 

školní jídelny 12 600 90 

Další příspěvkové organizace a 

o. p. s.       

divadla 15 750 225 

jiná kulturní a volnočasová 

zařízení 48 2 400 720 

organizace technických služeb 11 550 83 

organizace zdravotní a sociální 

péče 69 3 450 518 

obchodní společnosti 33 3 300 495 

nadace a nadační fondy 9 450 68 

Celkem 873 1 057 200 159 054 



Povinnosti ve výkonu spisové služby 

MČ Praha 1-22 

http://www.mvcr.cz/clanek/ 

spisova-sluzba-metodiky.aspx 

 

  

• Vykonávat spisovou službu v plném rozsahu  

[§ 63 odst. 1 písm. e) zákona č. 499/2004 Sb.] 

 

• Umožnit výběr archiválií ve skartačním řízení 

 (§ 7 odst. 1 zákona), způsobem definovaným v § 8 

 a § 9 zákona 

 

• Umožnit v rámci skartačního řízení výběr archiválií v 

 elektronické podobě dle § 20 a § 21 vyhlášky č. 259/2012 Sb.,  

 ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb. 

 

• Spisový řád (§ 66 odst. 1 zákona)  
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DOPORUČENÉ METODIKY 

A WEBOVÉ ODKAZY 

Povinnosti ve výkonu spisové služby 



Povinnosti ve výkonu spisové služby  

Doporučené metodiky  

• Datové schránky a  

činnost správních orgánů 

 

• Tvorba spisu a spisové  

značky a evidence spisů  

při jejich půjčování. 

 

• Stanovisko odboru 

archivní správy a spisové 

 služby k užívání  

časového razítka  

v souvislosti s  

odesíláním a ukládáním 

dokumentů v digitální  

podobě 
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Povinnosti ve výkonu spisové služby  

Doporučené metodiky 

Metodický návod pro kontrolu výkonu 

spisové služby vedené prostřednictvím 

elektronického systému spisové služby 

 u veřejnoprávních původců 



Povinnosti ve výkonu spisové služby  

Doporučené metodiky  



Povinnosti ve výkonu spisové služby  

Doporučené odkazy  

Webové stránky Ministerstva vnitra ČR 

http://www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-

sluzba.aspxhttp://www.mvcr.cz/ 

archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspx 

Webové stránky Národního archivu 

http://digi.nacr.cz/?page_id=486 

 

http://www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspxhttp:/www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspx
http://www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspxhttp:/www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspx
http://www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspxhttp:/www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspx
http://www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspxhttp:/www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspx
http://www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspxhttp:/www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspx
http://www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspxhttp:/www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspx
http://www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspxhttp:/www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspx
http://www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspxhttp:/www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspx
http://www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspxhttp:/www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspx
http://www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspxhttp:/www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspx
http://www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspxhttp:/www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspx
http://www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspxhttp:/www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspx
http://www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspxhttp:/www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspx
http://www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspxhttp:/www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspx
http://www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspxhttp:/www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspx
http://www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspxhttp:/www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspx
http://digi.nacr.cz/?page_id=486
http://digi.nacr.cz/?page_id=486


Povinnosti ve výkonu spisové služby  

Doporučené odkazy   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Webové stránky Archivu hl. m. Prahy 

http://www.ahmp.cz/ 
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SPISOVÝ ŘÁD 

Povinnosti ve výkonu spisové služby 



Spisový řád a jeho náležitosti 

• Spisovým řádem se rozumí vnitřní předpis stanovící základní pravidla pro manipulaci s 

dokumenty a skartační řízení [§ 2 písm. p) zákona]. Jde o základní řídící dokument pro výkon 

spisové služby u veřejnoprávních dokumentů zahrnující řádný příjem dokumentů, jejich evidenci, 

rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve 

skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností. 

 

• V případě, že veřejnoprávní původce nevydá spisový řád nebo spisový a skartační plán, 

dopustí se správního deliktu [§ 74 odst. 9 písm. b) zákona], za nějž mu správním úřadem na úseku 

archivnictví a výkonu spisové služby může být uložena pokuta do 200 000 Kč [§ 74 odst. 11 

písm. b) zákona]. 

 

• Zákonem a vyhláškou se zde rozumí: 

- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 

283/2014 Sb. 



Spisový řád a jeho náležitosti 

1) Určený původce uvede ve svém spisovém řádu dokumenty nepodléhající 

evidenci. 

§ 64 odst.2 

zákona 

2) Pokud veřejnoprávní původce vykonává spisovou službu v listinné podobě, 

stanoví ve spisovém řádu způsob zjištění správnosti doručeného dokumentu (§ 4 

odst. 1 a 4 vyhlášky) a ověření platnosti autentizačních prvků (§ 4 odst. 5 

vyhlášky). 

§ 4 odst. 6 

vyhlášky 

3) Veřejnoprávní původce uvede ve spisovém řádu výčet užívaných evidenčních 

pomůcek, a to v členění podle jejich formy na evidenční pomůcky vedené v 

listinné podobě a evidenční pomůcky vedené v elektronické podobě. 

§ 8 odst. 4 

vyhlášky 

4) Veřejnoprávní původce stanoví ve spisovém řádu strukturu evidenčního čísla 

ze samostatné evidence dokumentů. 

§ 11 odst. 2 

vyhlášky 

5) Veřejnoprávní původce stanoví ve spisovém řádu pravidla pro uspořádání 

dokumentů ve spisu, pokud jsou odlišná od chronologického uspořádání 

(vzestupně nebo sestupně). 

§ 12 odst. 8 

vyhlášky 

6) Veřejnoprávní původce uvede způsob tvorby spisu a spisové značky ve 

spisovém řádu. 

§ 12 odst. 9 

vyhlášky 

7) Veřejnoprávní původce stanoví způsob rozdělování doručených dokumentů 

ve spisovém řádu. 

§ 13 odst. 1 

vyhlášky 



Spisový řád a jeho náležitosti 

8) Veřejnoprávní původce stanoví ve spisovém řádu způsoby vyřízení 

dokumentu, popřípadě spisu, pokud jsou odlišné od způsobů definovaných 

vyhláškou [§ 14 odst. 2 písm. a) až d) vyhlášky]. 

§ 14 odst. 2 

písm. e) 

9) Veřejnoprávní původce stanoví podmínky podepisování jím odesílaných 

dokumentů v analogové podobě, podmínky používání uznávaného 

elektronického podpisu, uznávané elektronické značky, kvalifikovaného časového 

razítka a úředních razítek ve spisovém řádu. 

§ 65 odst. 7 

zákona a § 17 

odst. 1 

vyhlášky 

10) Veřejnoprávní původce stanoví ve spisovém řádu podrobnosti postupu 

ukládání dokumentů. 

§ 19 odst. 1 

vyhlášky 

11) Veřejnoprávní původce stanoví postup při zapůjčování a nahlížení do 

dokumentů a spisů a podrobnosti vedení evidence ve spisovém řádu. 

§ 19 odst. 4 

vyhlášky 

12) Veřejnoprávní původce stanoví způsob přípravy a průběh skartačního řízení 

ve spisovém řádu. 

§ 20 odst. 3 

vyhlášky 

13) Veřejnoprávní původce stanoví specifické podmínky ochrany osobních údajů 

vedených ve jmenném rejstříku a prostředky zpracovávání údajů vedených ve 

jmenném rejstříku ve spisovém řádu. 

§ 25 odst. 4 

vyhlášky 



Spisový řád a jeho náležitosti 

14) Veřejnoprávní původce stanoví podrobnosti výkonu spisové služby v 

mimořádné situaci, zejména označování a evidenci dokumentů, způsob jejich 

vyřizování, odesílání a ukládání ve spisovém řádu. 

§ 26 odst. 1 

15) Určení původci stanoví ve svých spisových řádech postup při provádění 

spisové rozluky. 

§ 68a odst. 6 

zákona 

16) Určení původci, kteří zřídili správní archiv, stanoví ve svých spisových 

řádech lhůtu, po niž budou dokumenty uloženy ve spisovně. Po uplynutí této 

lhůty se dokumenty, jejichž skartační lhůta je delší než lhůta pro uložení 

dokumentů ve spisovně, předají do správního archivu. 

§ 69 odst. 4 

zákona 

17) Součástí spisového řádu je spisový a skartační plán. Spisový a skartační 

plán obsahuje seznam typů dokumentů roztříděných do věcných skupin 

s vyznačenými spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami (§ 15 

vyhlášky). Určení původci zasílají spisový a skartační plán příslušnému archivu 

bezodkladně po jeho vydání nebo změně. Příslušný archiv spisový a skartační 

plán uloží. 

§ 66 odst. 2 

zákona 

18) Určení původci uvedou své spisové služby, elektronické systémy spisové 

služby vykonávané v elektronické podobě a spisové řády do souladu se 

zákonem č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona, do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Čl. II bod 2 

zákona č. 

190/2009 Sb. 



Spisový řád a jeho náležitosti 

 Plné znění vzorového spisového řádu určeného pro 

MČ je možné stáhnout na stránkách AHMP: 

http://www.ahmp.cz/index.html?mid=31 
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SPISOVÝ ŘÁD – PREZENTACE 

VYBRANÝCH PROBLÉMŮ 

Povinnosti ve výkonu spisové služby 



Převod digitálních a analogových 

dokumentů  
Čl.8Vzorový SpŘ AHMP  

• Pokud je MČ doručen dokument v analogové podobě, který má být zaevidován v ERMS, 

podatelna převede doručený dokument v analogové podobě autorizovanou konverzí 

dokumentů nebo ověřovaným převodem do dokumentu v digitální podobě, není-li tímto 

spisovým řádem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak anebo pokud je provedení 

převodu vyloučeno věcnou povahou dokumentu. 

 

• Pokud je MČ doručen dokument v digitální podobě, který má být zaevidován v samostatné 

evidenci dokumentů vedené v listinné podobě, podatelna převede doručený dokument v 

digitální podobě autorizovanou konverzí dokumentů nebo ověřovaným převodem do 

dokumentu v analogové podobě, pokud je provedení převodu dokumentu technicky možné. 

 

• Není-li možné provedení převodu dokumentu v digitální podobě dokumentu v analogové 

podobě podle odstavce 2, podatelna doručený dokument v digitální podobě uloží na přenosný 

technický nosič dat a ten zařadí do samostatné evidence dokumentů vedené v listinné podobě 

(s dokumentem se dále pracuje na přenosném technickém nosiči dat). 

 

• Je-li výstupem převodu dokumentů dokument v analogové podobě, opatří jej podatelna 

otiskem podacího razítka. 



Ověřovaný převod a jeho ověřovací 

doložka 
Čl.34Vzorový SpŘ AHMP 

• Ověřovaný převod (=převod podle §69a zákona) v podobě převádění dokumentu v 

analogové podobě na dokument v digitální podobě a naopak a změny datového formátu 

dokumentu v digitální podobě vyžaduje, aby výstup ověřovaného převodu byl opatřen 

ověřovací doložkou [§ 22 zákona č. 300/2008 Sb.].  

• Před převedením dokumentu v digitální podobě na dokument v analogové podobě ověří 

zaměstnanec platnost uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické značky nebo 

kvalifikovaného časového razítka, je-li jimi dokument v digitální podobě opatřen, a platnost 

kvalifikovaných certifikátů, na kterých jsou založeny. 

• Před změnou datového formátu dokumentu v digitální podobě zaměstnanec 

postupuje podle odstavce 1 obdobně. 

• Ověřovací doložku připojuje zaměstnanec na výstup dokumentu v analogové podobě na 

volnou část listu /na výstup dokumentu v digitální podobě do samostatného záznamu, který 

tvoří nedílnou část dokumentu v digitální podobě. Doložka má strukturu přesně vymezenou 

spisovým řádem a obsahuje veškeré dané náležitosti. 

• Zaměstnanec připojí k doložce podle odstavce 5 a 6 uznávaný elektronický podpis nebo 

uznávanou elektronickou značku MČ a dále jí opatří kvalifikovaným časovým razítkem. 


