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Datové schránky,
změny doručování,

autorizovaná konverze,
archivní zákon...

Legislativní změny a metodika MV
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 Bez zásadních změn:

- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o 
elektronickém podpisu), ve znění pozdějších 
předpisů

- nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon 
č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o elektronickém 
podpisu), ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
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 Novelizováno s účinností k 1.7.2009:

- zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů 

- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(oba předpisy - novelizace: zákon č. 190/2009 Sb., 
kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony)

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (novelizace: zákon č. 7/2009 Sb., kterým se 
mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony)
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 Nové prováděcí vyhlášky s účinností k 1.7.2009:

- vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu 
spisové služby (dále jen „spisová vyhláška“) - Vyhláška

- vyhláška č. 192/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů - Vyhláška

- vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností 
provádění autorizované konverze dokumentů Vyhláška

- vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání 
a provozování informačního systému datových 
schránek Vyhláška
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 Stav: Dne 26.6.2009 zveřejněny ve Sbírce listin.

Související odkazy:

- http://www.mvcr.cz/clanek/navrhy-provadecich-
pravnich-predpisu-k-datovym-schrankam.aspx

- http://www.datoveschranky.info/clanek/103/

- http://www.mvcr.cz/clanek/spravni-rad-metodicke-
pomucky-ke-spravnimu-radu-metodicke-pomucky-ke-
spravnimu-radu.aspx



Legislativní změny

 Legislativní změny:

- v komunikaci mezi orgány veřejné moci a adresáty 
veřejné správy
- datové schránky
- adresa pro doručování
- doručovací služby

- v oblasti nakládání s dokumenty v rámci orgánů veřejné 
moci



MĚSTO 
VELKÉ MEZIŘÍČÍMĚSTO

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Povinnost uvedení spisové služby do souladu
s archivním zákonem a vyhláškou ke spisové službě:

Přechodné období:

lhůta 3 let ode dne nabytí účinnosti zákona
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 Nová „témata“:

- datové schránky

- nová pravidla doručování dle správního řádu 

- autorizovaná konverze

- elektronická spisová služba

- technologická centra
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Datové schránky



MĚSTO
VELKÉ MEZIŘÍČÍ

 Nové pojmy:
- datová schránka

- datová zpráva

 Nové rozlišení subjektů:
- fyzická osoba (FO)

- podnikající fyzická osoba (PFO)
- právnická osoba (PO)

- orgán veřejné moci (OVM)
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 Přístup k datové schránce:
- oprávněná osoba

(právo je nastaveno automaticky při zřízení DS)
- administrátor

(osoba pověřená oprávněnou osobou,
právo jen pro přidělování práv pověřeným osobám, 

nikoli přímo přístup k datovým zprávám)
- osoba pověřená

(osoba pověřená oprávněnou osobou nebo 
administrátorem, rozsah práv lze definovat)

- externí aplikace
(spisová služba, jiná agenda – prostřednictvím 

systémového certifikátu)
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 Úřad je povinen ověřit existenci/platnost DS adresáta

-> zaslat prostřednictvím IS DS, nebrání-li tomu povaha 
dokumentu

Ověření lze provádět:
- před tvorbou dokumentu

- před vypravením dokumentu referentem
- před vypravením dokumentu podatelnou

do IS DS
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 Minimální údaje pro ověření existence nebo
platnosti DS: typ subjektu!

- pro FO: příjmení (a datum narození)
- pro PFO: IČ nebo začátek názvu nebo příjmení (a 

datum narození)
- pro PO: IČ nebo začátek názvu

- pro OVM: IČ nebo začátek názvu
(Provozní řád ISDS) 

nebo ID datové schránky subjektu

U OVM není zaručena existence IČ ani jeho 
unikátnost!
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 Novelizace zákona 300/2008 Sb.:
- Na žádost více DS pro jeden subjekt vykonávající 

veřejnou moc
- Na žádost možná komunikace přes DS pro

FO/PFO/PO<->FO/PFO/PO
účinnost až od 1.1.2010

po dobu 6 měsíců od účinnosti pouze faktury apod.

Původní znění zákona 300/2009 Sb. toto neumožňuje!
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 Novelizace zákona 300/2008 Sb.:
- Přístup spisové služby s využitím systémového 

certifikátu
-> nebude nutné heslo

-> možno využít jeden certifikát pro více subjektů 
(využití: TC ORP a hosting)

Původní znění zákona umožňuje pouze přístup pomocí 
login+heslo nebo login+heslo+systémový certifikát!
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 Novelizace zákona 300/2008 Sb.:
- MV stanoví technické náležitosti užívání datových 

schránek, přípustné formáty datové zprávy, maximální 
velikost datové zprávy a dobu uložení datové zprávy v 

datové schránce vyhláškou

- Způsobem umožňujícím dálkový přístup bude 
zveřejněn seznam OVM, PO, PFO, FO a jejich 

organizační struktury
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 Novelizace zákona 300/2008 Sb.:
- Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením 

oprávněné osoby.

- Nepřihlásí-li se oprávněná osoba, datová schránka se 
zpřístupní automaticky dnem 1.11.2009.

-> přechodné období pro zprovoznění DS
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 Novelizace zákona 300/2008 Sb. po 3. čtení v PS ČR:

- „Náklady na provoz DS
hradí stát z prostředků státního rozpočtu

Náklady na DS v případě komunikace
FO/PFO/PO<->FO/PFO/PO

hradí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo 
právnická osoba, z jejíž datové schránky byl dokument 

odeslán. 
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 Formát zpráv zasílaných přes DS:

pdf, PDF / A, xml, fo / zfo (dokument Software 602 XML 
Filler), html / htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, xls, ppt, jpg 
/ jpeg / jfif, png, tiff, gif, mpeg1 / mpeg2, wav, mp2 / mp3, 

isdoc / isdocx (verze 5.2 a vyšší)
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 Formát zpráv zasílaných přes DS:

Při dodržení formátů vymezených v rámci prováděcí 
vyhlášky lze i nadále vycházet i z předpisů pro e-

podatelnu: 
úřad na elektronické úřední desce vyvěsí formáty 
digitálních dokumentů, které je schopen přijímat

a z Provozního řádu ISDS:
Provozovatel má právo nepřijmout k odeslání Datovou 

zprávu obsahující škodlivý kˇod
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Správní řád a doručování
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 A. Změny související s IS DS 
zákon č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony

 B. Změny doručování dle správního řádu
zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony
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 A. Vydávání rozhodnutí v elektronické podobě

- rozhodnutí je schváleno a podepsáno oprávněnou 
úřední osobou

- úřední osoba odpovědná za písemné vyhotovení 
rozhodnutí podepíše rozhodnutí svým zaručeným 

elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném 
certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem 

certifikačních služeb 
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 A. Přednostní doručování do datové schránky adresáta, 
má-li ji aktivní (a mimo výjimky)

- mezi OVM navzájem: povinně

- OVM -> FO/PFO/PO: povinně

- FO/PFO/PO -> OVM: volitelně
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 A. Prostřednictvím IS DS se nedoručuje:

- obsahuje-li dokument utajované informace
(§ 1 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb.) 

- nemá-li adresát zpřístupněnou datovou schránku 
- neumožňuje-li to povaha dokumentu 

- doručuje-li se na místě 
- je-li z bezpečnostních důvodů zavedena mezi orgány 

veřejné moci jiná forma elektronické komunikace 
- z dalších zákonných důvodů 

(např. doručování veřejnou vyhláškou) 
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 A.a Doručení datové zprávy FO, PFO a PO

Okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, 
která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k 

dodanému dokumentu
(§ 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.).

Nedojde-li k přihlášení do datové schránky ve lhůtě 10 
dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se 

dokument za doručený posledním dnem této lhůty – tzv. 
fikce doručení

(§ 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb.).
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 A.b Doručení datové zprávy OVM

Byť to zákon výslovně nestanoví, je nutné –
s ohledem na zásadu kontinuity veřejné správy, resp. 
orgánů veřejné moci – považovat dokument zaslaný 

orgánu veřejné moci prostřednictvím systému datových 
schránek za doručený již okamžikem dodání dokumentu 

do datové schránky orgánu veřejné moci. V tomto případě 
se tedy neuplatní ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 

300/2008 Sb.
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 A.b Doručení datové zprávy OVM

Byť to zákon výslovně nestanoví, dle metodiky MV

začíná běh lhůt pro správní řízení až následujícím 
pracovním dnem, jestliže doručení nastalo v nepracovní 

den.
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 B. Změny správního řádu účinné od 1.7.2009 na základě 
zákona č. 7/2009 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony. (V části osmnácté novelizace správního řádu.) 

Uvedená novela správního řádu ve vazbě na zákon č. 
300/2008 Sb. stanovila prioritu doručování písemností 
prostřednictvím datových schránek (viz § 19 odst. 1 a 2 

správního řádu).
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 B. Novela č. 7/2009 Sb. dále nově upravuje:

- zkrácení lhůty pro vyzvednutí uložené písemnosti z 15 
dnů na 10 dnů

(§ 23 odst. 4 správního řádu)

- „Je-li to možné a nevyloučil-li to správní orgán, 
písemnost se po uplynutí 10 dnů

vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo;
jinak se vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil.“

(§ 23 odst. 4 správního řádu)
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 B. Novela č. 7/2009 Sb. dále nově upravuje:

Možnost doručovat fyzické osobě na

adresu pro doručování písemností zapsanou v evidenci 
obyvatel.

Tuto adresu bude poskytovat správním orgánům 

Ministerstvo vnitra.
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 B. Nedodržení pořadí doručování

Mohou nastat dvě možnosti:

- adresát převezme dopis:
v takovém případě běží lhůty a doručení není 

zpochybnitelné

- adresát nepřevezme dopis:
v takovém případě nelze použít fikci doručení a náhradní 

doručení je neplatné
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 Shrnutí:

- přednostní doručování prostřednictvím IS DS (mimo 
výjimky zákonem uvedené)

- při doručování v listinné podobě:
- zkrácení doby 15 dnů na 10 dnů

- povinnost vložit po uplynutí lhůty písemnost do 
domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, je-li to 

možné a nevyloučil-li to správní orgán
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 Shrnutí:

- při doručování fyzické osobě doručovat na adresy v 
následujícím pořadí:
1. datová schránka

2. adresa pro doručování zvolená adresátem podle § 19 
odst. 3 správního řádu v řízení 

3. adresa pro doručování zapsaná v evidenci obyvatel
4. adresa trvalého pobytu popřípadě jiné místo podle § 20 

odst. 1 správního řádu
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Autorizovaná konverze
a převod dokumentů
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 Autorizovaná konverze dokumentů

= převod dokumentu z listinné podoby
do dokumentu v elektronické podobě a naopak

Zkonvertovaný dokument = stejné právní
účinky jako ověřená kopie originálu

Cíl: Zrovnoprávnění dokumentu v elektronické podobě 
s jeho listinnou podobou
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 Typy autorizované konverze:

- na žádost
30 Kč/strana

nutno připojit zaručený elektronický podpis

- z moci úřední
zdarma

nutno připojit zaručený elektronický podpis
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 Prováděcí vyhláška - podmínky:
- vstupní formáty
PDF 1.3 a vyšší

- výstupní formáty
PDF 1.7 a vyšší

- tiskárna
300 dpi, barevný výstup, formát A4

- scanner
300 x 300 dpi, barevná hloubka 24 bitů nebo 256 

stupňů šedi, formát A4

forma předání: DS, úschovna, CD...
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 Realizace autorizované konverze:

- konverze na žádost primárně na pracovištích 
CzechPOINT

- konverze z moci úřední možno řešit odděleně nebo pro 
obé využít pracoviště CzechPOINT

- na zřízení nebo upgrade konverzního pracoviště možno 
využít výzvu č. 02

- pracoviště obsluhuje vyškolený pracovník
- povinnost vést všechna ověření v centrální evidenci 

provedených konverzí
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 Jiné typy konverze či převodu dokumentů:

A. Jiná koneverze
zdarma, bez elektronického podpisu

určeno pro dokumenty, kde není nutný originál nebo 
ověřená kopie

B. Převod dokumentů dle archivního zákona
zdarma, s el. podpisem a dalšími údaji

určeno pro převod digitálních dokumentů do listinné 
podoby v rámci výkonu spisové služby
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 B. Převod dokumentů dle archivního zákona

Převádění dokumentu v analogové podobě na 
dokument v digitální podobě a naopak a změnu 

formátu dokumentu v digitální podobě provádí určený 
původce postupem zaručujícím věrohodnost původu 
dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu, čitelnost 
dokumentu a bezpečnost procesu převádění nebo 

změny formátu.

(§ 69a odst. 4 archivního zákona)
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 B. Převod dokumentů dle archivního zákona

Podrobnosti převádění dokumentů upraví spisový řád 
původce; pokud původce nevydává spisový řád, stanoví 

tyto podrobnosti v jiném vnitřním předpise, 
upravujícím výkon spisové služby. 

(§ 5 odst. 6 spisové vyhlášky)



MĚSTO
VELKÉ MEZIŘÍČÍ

 Doporučený postup převodu dle metodiky MV:

Pro další práci se spisem v případě vedení spisové 
služby v listinné podobě doporučeno převádět 

prostředky autorizované konverze, tzn. na 
CzechPointu.



MĚSTO
VELKÉ MEZIŘÍČÍ

 Novelizace z pohledu konverzí:

- nelze provádět autorizované konverze mimo 
CzechPoint

- povinnost vést evidenci provedených konverzí
- lze provést opakovanou konverzi

- podmínkou konverze není časové razítko
- nutno vést úložiště převedených dokumentů (a to i pro 

dokumenty v listinné podobě)
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Digitalizace a archivace
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 Uchování digitálních dokumentů:

Uchovávání dokumentu v digitální podobě provádí 
určený původce postupem zaručujícím věrohodnost 
původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu a 

čitelnost dokumentu, a to včetně údajů prokazujících 
existenci dokumentu v digitální podobě v čase.

Tyto vlastnosti musí být zachovány po dobu skartační 
lhůty dokumentu. Je-li potřeba zachování věrohodnosti 

původu dokumentu kratší než skartační lhůta 
dokumentu, uvede to určený původce ve svém spisovém 

a skartačním plánu.
(§ 69a odst. 3 archivního zákona)
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 Archivace digitálních dokumentů:

Dokument v digitální podobě, popřípadě spis v digitální 
podobě, se považuje za úplný, je-li opatřen metadaty 
stanovenými v národním standardu pro elektronické 
systémy spisové služby. Původce, pokud je to možné, 

neúplný dokument v digitální podobě doplní o metadata, 
nebo ho převede do analogové podoby odpovídající datu 
jeho vyřízení a opatří ho náležitostmi stanovenými v § 5 

odst. 3 písm. a) a § 11 odst. 2 a 3, a to současně s 
vyřízením dokumentu, nebo uzavřením spisu. Záznam o 

převodu do analogové podoby vyznačí původce do 
evidence dokumentů. 

(§ 16 odst. 4 spisové vyhlášky)



MĚSTO
VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Dle novelizace archivního zákona. čl. 2, odst. 3 se po 
dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti novelizace zákona 

499/2004 Sb. dokumenty v digitální podobě určené 
ke skartačnímu řízení

převádějí po uzavření spisu do analogové podoby.
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Spisová vyhláška tuto povinnost ukládá pouze pro 
dokumenty se skartačními znaky „A“ nebo „V“, a to 

jen v případech, kdy nelze zajistit uložení dokumentu v 
požadovaném formátu a  včetně metadat dle národního 

standardu.

Ustanovení § 16 odst. 4 se po dobu 3 let ode dne nabytí 
účinnosti této vyhlášky použije pouze pro ukládání 

dokumentů se skartačními znaky „A“ nebo „V“.

(§ 22 spisové vyhlášky) 
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 Tzv. fikce pravosti digitálního dokumentu
Neprokáže-li se opak, dokument v digitální podobě se 

považuje za pravý, byl-li podepsán platným 
uznávaným elektronickým podpisem nebo označen 
platnou elektronickou značkou osoby, která k tomu 

byla v okamžiku podepsání nebo označení oprávněna, 
osoby odpovědné za převedení z dokumentu 

v analogové podobě nebo změnu formátu dokumentu 
v digitální podobě nebo osoby odpovědné za provedení 

autorizované konverze dokumentů  a opatřen 
kvalifikovaným časovým razítkem. Ustanovení věty 
první se vztahuje i na dokumenty vzniklé z činnosti 

původců, kteří nejsou určenými původci.
(§ 69a odst. 8 archivního zákona)
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Spisová služba
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 Národní standard - nové pojmy:
- záznam x dokument

- ERMS (= Elektronický systém spisové služby) x 
EDMS (= Systém správy elektronických záznamů)

- Evidence dokumentů x podací deník
- spis x součást x díl x dokument

- typový spis
- elektronická spisovna



MĚSTO
VELKÉ MEZIŘÍČÍ

 Novelizace a spisová služba:

- Obce mohou zvolit, zda povedou spisovou službu 
v listinné nebo elektronické podobě, ostatní 

veřejnoprávní původci povinně elektronicky.

- Ve vyhlášce ani zákonu není zmíněna smíšená, 
„hybridní“ spisová služba, ale pouze spisová služba 

vedené v elektronické nebo listinné podobě.
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 Novelizace a spisová služba:

Přesto je možné po přechodné období oba způsoby do jisté 
míry kombinovat:

U konverzí do elektronické podoby se uvádí v metodice 
MV výjimka pro případy, kdy by se pak před předáním na 
spisovnu (z důvodu nesplnění zákonných podmínek) spis 

převáděl zpět do papírové podoby.
Nutno zapracovat do spisového řádu úřadu!
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 Novelizace a spisová služba:

Vede-li úřad elektronickou spisovou službu, vytváří 
primárně dokumenty v digitální podobě a pro účely 
doručení jinými prostředky než datovou schránkou 

(tzn. poštou) je vytiskne na papír jako stejnopis; 
originál bude digitální, není tedy nutné jej zakládat do 
fyzicky vedeného spisu (metodika MV nepožaduje pro 

tyto případy autorizovanou konverzi z digitálního 
dokumentu na papírový).
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 Elektronická spisová služba a správní řád:

- V el. verzi se uvedou slova „otisk úředního razítka“ 
místo razítka a připojí zaručený el. podpis nebo podpis 
vnitřní certifikační autority (podpis nutný v případě, že 

se vyhotovení dokumentu řídí správním řádem!).

- Správní řád neupravuje podepisování originálu v el. 
podobě, ale pouze stejnopisu.
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 Elektronická spisová služba a správní řád:

- V případě elektronického prvopisu rozhodnutí bude 
doložka právní moci nebo vykonatelnosti vyhotovena 

jako samostatný dokument, který bude obsahovat 
identifikační údaje rozhodnutí, k němuž se vztahuje 
(půjde o vytvoření stejnopisu výroku rozhodnutí) + 
zaručený podpis a časové razítko; musí být spojen 

s rozhodnutím; variantou je vyhotovení nového 
stejnopisu rozhodnutí s vyznačením doložky PM nebo 

vykonatelnosti.
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Úpravy spisové služby
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 Aktuální problematický legislativní stav:

Rozdílné požadavky na výstupní formáty pro archivaci 
dokumentů a pro komunikaci prostřednictvím datových 

schránek a autorizovanou konverzi dokumentů!
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 Archivace dokumentů úřadu
formát PDF/A 1a

ISO 19005 standard (dlouhodobé archivování)
Nelze využít pro o výměnu certifikovaných dokumentů 

mezi orgány veřejné správy!

 Konverze dokumentů, dokumentová komunikace
formát PDF 1.7

ISO 32000 standard (elektronický spis)
Nese také elektronické certifikáty, přílohy atd.

Slouží ke sdílení a výměně dokumentů.
Nelze využít pro dlouhodobou archivaci!

Při archivaci musí dojít k převodu do PDF/A!
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 Výstupní datové formáty Spisové služby:

- Formát PDF/A (ISO 19005)
výstupní datový formát statických textových dokumentů, 

statických obrazových dokumentů nebo statických 
kombinovaných textových a obrazových dokumentů

- Formáty PNG (ISO/IEC 15948:2004)
nebo TIFF (revize 6 - nekomprimovaný)

výstupní datový formát statických obraz. dokumentů
- Formát WAV

výstupní datový formát zvuk. dokumentů
- Formát MPEG2 (ISO/IEC 13818)

výstupní datový formát audiovizuálních dokumentů
(spisová vyhláška, § 16 odst. 2-5)
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 Související komponenty:

A. Nástroj na převod do PDF

B. Nástroj pro el. podepisování dokumentů
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Harmonogram nutných kroků pro 
zprovoznění datových schránek a 

CzechPointu
- Pořízení komerčního a kvalifikovaného certifikátu na 
token (do konce října) – před školením na CzechPoint a 
Datové schránky

- Přihlášení případných zájemců na školení „Základní 
znalosti PC“ (od poloviny října)

- Školení na Datové schránky a hostovanou spisovou 
službu u ORP Velké Meziříčí (27.října)

- Aktivace Datové schránky (do 31.10.)

- Školení Czech POINT, konverze, …..  (od 1.11.)
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Děkuji za pozornost.
Dotazy?

Ing. Josef Švec

Město Velké Meziříčí
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

e–mail: svec@mestovm.cz, tel.: 566781150, fax: 566521657
www.mestovm.cz


