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N á v r h  

ZÁKON 

ze dne … 2006 

o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci a o změně 
některých zákonů (zákon o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů 

veřejné moci) 

  

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

O ELEKRONIZACI N ĚKTERÝCH PROCESNÍCH ÚKON Ů V OBLASTI ORGÁN Ů 
VEŘEJNÉ MOCI 

Hlava I 
Předmět úpravy 

§ 1 

Tento zákon upravuje provádění autorizované konverze písemnosti, provádění 
elektronické legalizace, poskytování služeb elektronickou přepážkou pro komunikaci s orgány 
veřejné moci a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem. 

Hlava II 
Autorizovaná konverze písemnosti 

§ 2 

(1) Autorizovanou konverzí písemnosti do elektronické podoby je úplné převedení listiny 
do písemnosti obsažené v datové zprávě a ověření doslovné shody obsahu této datové zprávy 
s obsahem listiny. 

(2) Autorizovanou konverzí písemnosti do listinné podoby je úplné převedení písemnosti 
obsažené v datové zprávě do listinné podoby a ověření doslovné shody obsahu této listiny 
s obsahem datové zprávy. 

(3) Je-li autorizovaná konverze písemnosti do elektronické podoby provedena u veřejné 
listiny, má výstup této konverze stejné právní účinky jako veřejná listina orgánu, jež vydal 
konvertovanou veřejnou listinu. 

(4) Je-li autorizovaná konverze písemnosti do listinné podoby provedena u datové zprávy 
vydané orgánem veřejné moci a označené elektronickou značkou založenou na 
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kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem 
certifikačních služeb nebo podepsané uznávaným elektronickým podpisem1), má výstup této 
konverze stejné právní účinky jako veřejná listina orgánu, jež vydal konvertovanou datovou 
zprávu. 

§ 3 

(1) Stanoví-li zvláštní právní předpis povinnost předložit listinu, je tato povinnost splněna 
předložením výstupu příslušné autorizované konverze písemnosti do elektronické podoby. 

(2) Stanoví-li zvláštní právní předpis povinnost předložit ověřený opis nebo ověřenou 
kopii, je tato povinnost splněna předložením výstupu příslušné autorizované konverze 
písemnosti. 

§ 4 

Subjekty oprávněné k provádění autorizované konverze písemnosti  

(1) Autorizovanou konverzi písemnosti provádí notáři2). 

(2)  Autorizovanou konverzi písemnosti provádí 

a) krajský úřad, 
b) obecní úřad, městský úřad, v hlavním městě Praze úřad městské části, v územně 

členěných statutárních městech úřad městského obvodu nebo úřad městské části, který 
vede matriku, 

c) úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, který 
nevede matriku, byla-li mu tato působnost svěřena statutem, magistráty statutárních měst 
a v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy. 

(3) Orgány veřejné moci neuvedené v odst. 1 a 2 provádí autorizovanou konverzi 
písemnosti v rozsahu nezbytně nutném pro výkon své věcné působnosti. 

§ 5 

(1) Subjekt oprávněný k provádění autorizované konverze písemnosti musí zajistit 
podmínky pro zabezpečení kvalifikovaného výkonu autorizované konverze písemnosti. Tyto 
podmínky stanoví Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) vyhláškou. 

(2) Výstupy autorizované konverze písemnosti mají předepsanou strukturu a formát, 
které ministerstvo stanoví vyhláškou. 

§ 6 

(1) Autorizovaná konverze písemnosti se provádí na žádost nebo z moci úřední. 
                                                
1) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém 

podpisu), ve znění pozdějších předpisů. 
2) Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. 
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(2) Na žádost provádí autorizovanou konverzi písemnosti pouze subjekty uvedené v § 4 
odst. 1 a 2. 

(3) Z moci úřední provádí autorizovanou konverzi písemnosti orgány veřejné moci 
v rozsahu nezbytně nutném pro výkon své věcné působnosti. 

(4) Autorizovaná konverze písemnosti se provádí prostřednictvím technického zařízení, 
které výstup autorizované konverze písemnosti zobrazí do formy, v níž je jeho obsah pro 
fyzickou osobu čitelný tak, aby jeho interpretace odpovídala obsahu vstupní konvertované 
písemnosti. 

(5) Při provedení autorizované konverze písemnosti není subjekt, který autorizovanou 
konverzi písemnosti provedl odpovědný za obsah, správnost a pravost údajů uvedených ve 
vstupní konvertované písemnosti. 

(6) Je-li autorizovaná konverze písemnosti do listinné podoby provedena u datové zprávy 
označené elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu 
vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo podepsané uznávaným 
elektronickým podpisem1), je subjekt, který autorizovanou konverzi písemnosti provedl, 
povinen provést veškeré úkony potřebné k tomu, aby ověřil tu skutečnost, že vstupní 
konvertovaná písemnost je podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo označena 
elektronickou značkou subjektu, který příslušnou datovou zprávu vydal a že tento zaručený 
elektronický podpis nebo elektronická značka byly platné v době, kdy byla vstupní 
konvertovaná písemnost vydána a jejich kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný 
systémový certifikát nebyly zneplatněny a vstupní konvertovaná písemnost nebyla následně 
změněna. 

(7) Vydávají-li orgány veřejné moci výpisy z evidencí, rejstříků nebo seznamů podle 
zvláštních právních předpisů pouze v listinné podobě a požaduje-li žadatel o výpis 
elektronickou podobu výpisu, orgán veřejné moci oprávněný k vydávání těchto listinných 
výpisů vydá žadateli o výpis vedle výpisu v listinné podobě také datovou zprávu obsahující 
požadovaný výpis po provedení autorizované konverze písemnosti do elektronické podoby. 
Tuto konverzi písemnosti provede bezplatně v rámci své věcné působnosti orgán veřejné 
moci, který vydal výpis v listinné podobě. 

(8) Autorizovaná konverze písemnosti se neprovádí 

a) u občanského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, řidičského průkazu, 
vojenské knížky, služebního průkazu, průkazu o povolení k pobytu cizince, rybářského 
lístku, loveckého lístku nebo jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, směnky nebo jiného 
cenného papíru, losu, sázenky, protest směnky, 

b) jsou-li v listině, která se konvertuje, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly 
zeslabit její věrohodnost, 

c) není-li z listiny, která se konvertuje, patrné, zda se jedná o prvopis, vidimovanou listinu, 
výstup autorizované konverze do listinné podoby, opis anebo kopii pořízenou ze spisu 
nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného 
podle zvláštního právního předpisu, 
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d) byla-li vstupní písemnost, která se konvertuje, podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem nebo označena elektronickou značkou subjektu, který příslušnou datovou 
zprávu vydal, a tento zaručený elektronický podpis nebo elektronická značka byly 
neplatné v době, kdy byla vstupní konvertovaná písemnost vydána a jejich kvalifikovaný 
certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát byly zneplatněny, 

e) byla-li vstupní písemnost, která se konvertuje, podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem nebo označena elektronickou značkou subjektu, který příslušnou datovou 
zprávu vydal, a následně byla tato datová zpráva změněna. 

§ 7 

Ověření o shodě 

(1) Ověřením o shodě se rozumí ověření té skutečnosti, že písemnost, která vznikla 
úplným převedením písemnosti prostřednictvím technického zařízení, se doslovně shoduje 
s obsahem písemnosti, která byla konvertována. Ověření se provede ověřovací doložkou. 

(2)  Ověřovací doložka autorizované konverze písemnosti do elektronické podoby 
obsahuje 

a) údaj o ověření toho, že obsah konvertovaného výstupu odpovídá obsahu vstupní 
konvertované písemnosti, 

b) údaj o tom, z kolika listů se skládala vstupní konvertovaná písemnost, 
c) velikost konverzí vzniklé datové zprávy, 
d) údaj o tom, zda vstupní konvertovaná písemnost obsahovala vodotisk, plastický text, 

otisk plastického razítka, hologram nebo jiný ochranný prvek, 
e) místo a datum vyhotovení ověřovací doložky o provedení autorizované konverze 

písemnosti,  
f) pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených autorizovaných 

konverzí písemností, 
g) elektronický podpis či elektronická značka osoby, která autorizovanou konverzi 

písemnosti provedla. 

(3) Ověřovací doložka autorizované konverze písemnosti do listinné podoby obsahuje 

a) údaj o ověření toho, že obsah konvertovaného výstupu odpovídá obsahu vstupní 
konvertované písemnosti, 

b) údaj o tom, z kolika listů se skládá výstup konvertované písemnosti, 
c) místo a datum vyhotovení ověřovací doložky o provedení autorizované konverze 

písemnosti,  
d) pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených autorizovaných 

konverzí písemností, 
e) otisk úředního razítka a podpis osoby, která autorizovanou konverzi písemnosti provedla. 
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§ 8 

Evidence provedených autorizovaných konverzí písemností 

(1) Subjekt oprávněný k provádění autorizované konverze písemnosti je povinen vést 
evidenci provedených autorizovaných konverzí písemností. Evidence obsahuje tyto údaje 

a) pořadové číslo, pod kterým je ověření vedeno v evidenci provedených autorizovaných 
konverzí písemností, 

b) datum provedení autorizované konverze písemnosti, 
c) obsah doložky o ověření o shodě, 
d) je-li žadatelem fyzická osoba jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu, nemá-li 

trvalý pobyt adresu bydliště, rodné číslo, nemá-li rodné číslo datum a místo narození 
osoby, jejíž totožnost byla pro účely provedení autorizované konverze písemnosti 
ověřena včetně druhu a čísla průkazu, jímž byla totožnost zjištěna, je-li ověření totožnosti 
předepsáno; je-li žadatelem právnická osoba její obchodní firmu nebo název, adresu sídla, 
identifikační číslo, je-li přiděleno, a jméno, příjmení, rodné číslo, nemá-li rodné číslo 
datum a místo narození, a adresu místa trvalého pobytu, nemá-li trvalý pobyt adresu 
bydliště osoby nebo osob jednajících jménem této právnické osoby, nebo osoby jednající 
za právnickou osobu jejím jménem na základě zastoupení. 

(2) Je-li prováděna autorizovaná konverze písemnosti do elektronické podoby, uchovává 
subjekt oprávněný k provádění autorizované konverze písemnosti výstup autorizované 
konverze písemnosti v zabezpečené podobě po dobu nejméně 50 let od provedení konverze 
písemnosti. Podrobnosti uchování výstupu autorizované konverze písemnosti v zabezpečené 
podobě stanoví ministerstvo vyhláškou. 

(3) Je-li prováděna autorizovaná konverze písemnosti do listinné podoby, uchovává 
subjekt oprávněný k provádění autorizované konverze písemnosti vstupní konvertovanou 
písemnost v zabezpečené podobě po dobu nejméně 50 let od provedení konverze písemnosti. 
Podrobnosti uchování vstupní konvertované písemnosti v zabezpečené podobě stanoví 
ministerstvo vyhláškou. 

(4) Evidence je informačním systémem veřejné správy3).  

§ 9 

Zpoplatnění provedených autorizovaných konverzí písemností 

(1) Autorizovaná konverze písemnosti na žádost se provádí za úplatu. 

(2) Odměnu notáře za provádění autorizované konverze písemnosti na žádost stanoví 
zvláštní právní předpis4). 

                                                
3) § 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 
4) Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 

Sb. 
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(3) Provádí-li autorizovanou konverzi písemnosti na žádost orgán uvedený v § 4 odst. 2, 
je úplata stanovena zvláštním právním předpisem5). 

Hlava III 
Legalizace uznávaného elektronického podpisu 

§ 10 

Legalizací uznávaného elektronického podpisu se ověřuje, že žadatel uznal uznávaný 
elektronický podpis, kterým je podepsána písemnost, za vlastní (dále jen „elektronická 
legalizace“). 

§ 11 

Stanoví-li zvláštní právní předpis povinnost podepsat písemnost úředně ověřeným 
podpisem, je tato povinnost splněna elektronickou legalizací uznávaného elektronického 
podpisu, jímž je dokument podepsán. 

§ 12 

Subjekty oprávněné k provádění legalizace 

(1) K provádění elektronické legalizace jsou oprávněné subjekty uvedené v § 4 odst. 1 a 
2. 

(2) Elektronická legalizace se provádí na žádost. 

§ 13 

(1) Subjekty oprávněné k provádění elektronické legalizace musí zajistit podmínky pro 
zabezpečení kvalifikovaného výkonu provádění elektronické legalizace. Tyto podmínky 
stanoví ministerstvo vyhláškou. 

(2) Podepsané písemnosti, u nichž byla provedena elektronická legalizace, mají 
předepsanou strukturu a formát, které ministerstvo stanoví vyhláškou. 

(3) Elektronickou legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených 
v písemnosti ani jejich soulad s právními předpisy. Subjekt, který provedl elektronickou 
legalizaci, za obsah písemnosti neodpovídá. 

(4) Je-li elektronicky legalizován podpis písemnosti, která je psána v jiném než českém 
nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka 
českého, elektronická legalizace se neprovede. 

(5) Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se elektronická legalizace za účasti dvou 
svědků. 
                                                
5) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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(6) Elektronická legalizace se neprovádí 

a) jde-li o elektronickou legalizaci podpisu ověřující osoby, která elektronickou legalizaci 
provádí, 

b) jde-li o elektronickou legalizaci podpisu písemnosti, která neobsahuje žádný text, 
c) jde-li o elektronickou legalizaci podpisu písemnosti podepsané uznávaným 

elektronickým podpisem jiného subjektu než podpisem žadatele, 
d) jde-li o elektronickou legalizaci podpisu písemnosti podepsané uznávaným 

elektronickým podpisem, který byl platný v době provedení elektronické legalizace a 
jeho kvalifikovaný certifikát nebyl zneplatněn a písemnost, na níž je elektronicky 
legalizovaný podpis, nebyla následně změněna. 

§ 14 

(1) Elektronická legalizace se provede ověřením té skutečnosti, že žadatel uznal 
uznávaný elektronický podpis, kterým je podepsána písemnost, za vlastní. Ověření se provede 
ověřovací doložkou. 

(2)  Ověřovací doložka elektronické legalizace obsahuje 

a) údaj o ověření toho, že žadatel uznal uznávaný elektronický podpis, kterým je podepsána 
písemnost, za vlastní, 

b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození žadatele, popřípadě svědků, 
jde-li o elektronickou legalizaci podle § 13 odst. 5 

c) adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa pobytu na území České republiky anebo 
adresu bydliště mimo území České republiky žadatele, popřípadě svědků, jde-li o 
legalizaci podle § 13 odst. 5, je-li v předloženém dokladu uvedena; pokud předložený 
doklad tento údaj neobsahuje, zapíše se údaj na základě ústního prohlášení žadatele, 
popřípadě svědků, jde-li o elektronickou legalizaci podle § 13 odst. 5, 

d) označení dokladu, na jehož základě byly údaje podle písmene b) a c) zjištěny, 
e) místo a datum vyhotovení doložky o provedení elektronické legalizace,  
f) pořadové číslo, pod kterým je elektronická legalizace vedena v evidenci provedených 

elektronických legalizací, 
g) elektronický podpis či elektronická značka osoby, která elektronickou legalizaci 

provedla. 

§ 15 

Evidence provedených elektronických legalizací 

(1) Subjekt oprávněný k provádění elektronické legalizace je povinen vést evidenci 
provedených elektronických legalizací. Evidence obsahuje tyto údaje 

a) pořadové číslo, pod kterým je elektronická legalizace vedena v evidenci provedených 
elektronických legalizací, 

b) datum provedení elektronické legalizace, 
c) obsah ověřovací doložky, 
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(2) Je-li prováděna elektronická legalizace, uchovává subjekt oprávněný k provádění 
elektronické legalizace písemnosti, u nichž byla provedena elektronická legalizace 
v zabezpečené podobě, po dobu nejméně 50 let od provedení elektronické legalizace. 
Podrobnosti uchování písemnosti, u nichž byla provedena elektronická legalizace v 
zabezpečené podobě, stanoví ministerstvo vyhláškou. 

(3) Evidence je informačním systémem veřejné správy3). 

§ 16 

Zpoplatnění provedených elektronických legalizací 

(1) Elektronická legalizace se provádí za úplatu. 

(2) Odměnu notáře za provádění elektronické legalizace stanoví zvláštní právní předpis4). 

(3) Provádí-li elektronickou legalizaci orgán uvedený v § 4 odst. 2, je úplata stanovena 
zvláštním právním předpisem5). 

Hlava IV 
Elektronická přepážka pro komunikaci v oblasti veřejné moci 

§ 17 

(1) Elektronickou přepážkou pro komunikaci v oblasti veřejné moci (dále jen 
„elektronická přepážka“) je informační systém vytvořený pro elektronickou komunikaci 
veřejnosti s orgány veřejné moci a pro elektronickou komunikaci mezi orgány veřejné moci 
samotnými. 

(2) Elektronická přepážka je informačním systémem veřejné správy3). 

(3) Elektronickou přepážku vytváří a spravuje ministerstvo. 

(4) Služby poskytované elektronickou přepážkou jsou poskytovány bezplatně. 

§ 18 

Datové schránky 

(1) Datová schránka 

a) fyzické osoby slouží pro provádění úkonů, doručování a jinou komunikaci 
elektronickými prostředky s orgány veřejné moci. Datovou schránku fyzické osoby zřídí 
správce datových schránek, požádá-li o to fyzická osoba, 

b) právnické osoby slouží pro provádění úkonů, doručování a jinou komunikaci 
elektronickými prostředky s orgány veřejné moci. Datové schránky všech právnických 
osob se zřizují tímto zákonem, 
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c) orgánu veřejné moci slouží pro provádění úkonů, doručování a jinou komunikaci 
elektronickými prostředky s fyzickými a právnickými osobami a s jiným orgány veřejné 
moci. Datové schránky všech orgánů veřejné moci se zřizují tímto zákonem. 

(2) Uživatelem datové schránky je 

a) fyzická osoba, k níž se datová schránka fyzické osoby vztahuje, nebo její zástupce, 
b) fyzická osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, k níž se datová schránka 

právnické osoby vztahuje, 
c) fyzická osoba oprávněná jednat jménem orgánu veřejné moci, k němuž se datová 

schránka orgánu veřejné moci vztahuje. 

(3) Správcem datových schránek je správce elektronické přepážky (dále jen „správce“). 

 
Datové schránky na žádost 

§ 19 

Datová schránka fyzické osoby 

(1) Správce zřídí datovou schránku fyzické osoby do sedmi dnů od dodání úplné žádosti 
o její zřízení. Žádost se podává na formuláři stanoveném ministerstvem. 

(2) Náležitosti žádosti 

a) jméno, 
b) příjmení, 
c) rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, 
d) místo trvalého pobytu, 
e) adresa pro doručení, 
f) identifikační číslo (bylo-li uděleno a bude-li chtít komunikovat i jako podnikatel), 
g) sídlo (je-li podnikatel a bude-li chtít i jako podnikatel komunikovat), 
h) adresa pro elektronickou poštu, 
i) telefonní číslo pro audio zprávy, 
j) telefonní číslo pro textové zprávy, 
k) podpis žádající fyzické osoby. 

(3) Jedná-li jménem fyzické osoby žádající o zřízení datové schránky fyzické osoby 
zástupce, doplňuje se žádost o 

a) jméno zástupce, 
b) příjmení zástupce, 
c) rodné číslo nebo datum a místo narození zástupce, nebylo-li rodné číslo přiděleno, 
d) místo trvalého pobytu zástupce, 
e) adresa pro doručení zástupce, 
f) adresa zástupce pro elektronickou poštu, 
g) telefonní číslo zástupce pro audio zprávy, 
h) telefonní číslo zástupce pro textové zprávy, 
i) titul z jakého zástupce jedná 
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j) podpis zástupce účastníka. 

(4) Žádost o zřízení datové schránky lze podat u kteréhokoliv matričního úřadu, který 
ověří pravdivost údajů v žádosti uvedených. 

(5) Nastala-li změna v některém z údajů, které byly uvedeny v žádosti podle odstavce 2, 
vzniká fyzické osobě povinnost do třiceti dnů ode dne, kdy tato změna nastala oznámit tuto 
změnu správci prostřednictvím kteréhokoliv matričního úřadu. 

(6) Jedná-li jménem fyzické osoby žádající o zřízení datové schránky fyzické osoby 
zástupce a nastala-li změna v některém z údajů, které byly uvedeny v žádosti podle odstavce 2 
a 3, vzniká zástupci povinnost do třiceti dnů ode dne, kdy tato změna nastala, oznámit tuto 
změnu správci prostřednictvím kteréhokoliv matričního úřadu. 

§ 20 

(1) Při zřízení datové schránky fyzické osoby přidělí správce uživateli datové schránky 
základní bezvýznamový identifikátor fyzické osoby (dále jen „ZBIFO“), který slouží jako 
základní identifikátor fyzické osoby při komunikaci s orgány veřejné moci a jako přihlašovací 
jméno do datové schránky fyzické osoby. Společně se ZBIFO správce uživateli přidělí osobní 
identifikační číslo (dále jen „PIN“), které slouží jako ověřovací heslo uživatele 
k přihlašovacímu jménu do datové schránky fyzické osoby. Jedná-li za fyzickou osobu, k níž 
se datová schránka vztahuje zástupce, udělí správce jiný PIN zástupci než udělil fyzické 
osobě, k níž se datová schránka vztahuje. Podrobnosti o podobě a přidělování ZBIFO a PIN 
stanoví ministerstvo vyhláškou. 

(2) Správce vydá žadateli doklad o zřízení datové schránky fyzické osoby. Součástí 
dokladu je ZBIFO a návod, jak provést první přihlášení do datové schránky. 

§ 21 

Správce zruší datovou schránku fyzické osoby v případě smrti nebo prohlášení fyzické 
osoby, k níž se datová schránka vztahuje, za mrtvou. Oznámení o smrti nebo prohlášení 
fyzické osoby za mrtvou zašle správci orgán, který provedl zápis do knihy úmrtí. 

 
Datové schránky ze zákona 

§ 22 

Datová schránka právnické osoby 

(1) Správce zřídí datovou schránku právnické osoby do sedmi dnů od doručení oznámení 
o vzniku právnické osoby. Oznámení o vzniku právnické osoby spolu s údaji o ní vedené 
v příslušném rejstříku zašle správci orgán, který provedl zápis právnické osoby. Vznikla-li 
právnická osoba ze zákona, zašle oznámení o vzniku právnické osoby správci Parlament 
České republiky. 
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(2) Právnickým osobám, které vznikly před nabytím účinnosti tohoto zákona, zřídí 
správce datovou schránku právnické osoby do devadesáti dnů od nabytí účinnosti tohoto 
zákona. Orgány, které spravují rejstříky, do nichž jsou právnické osoby zapisovány, 
poskytnou do patnácti dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona správci seznam právnických 
osob a údaje o nich v příslušném rejstříku vedené. Parlament České republiky poskytne do 
patnácti dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona správci seznam právnických osob vzniklých ze 
zákona. 

(3) Je-li právnická osoba zároveň orgánem veřejné moci, vztahují se na ni místo 
ustanoveních o právnických osobách ustanovení o orgánech veřejné moci tohoto zákona. 

(4) Při zřízení datové schránky právnické osoby přidělí správce právnické osobě, k níž se 
datová schránka vztahuje, základní bezvýznamový identifikátor právnické osoby (dále jen 
„ZBIPO“), který slouží jako základní identifikátor právnické osoby při komunikaci s orgány 
veřejné moci a jako přihlašovací jméno do datové schránky právnické osoby. Společně se 
ZBIPO správce uživateli přidělí PIN, který slouží jako ověřovací heslo uživatele 
k přihlašovacímu jménu do datové schránky právnické osoby. Je-li jménem právnické osoby, 
k níž se datová schránka vztahuje, oprávněno jednat více fyzických osob, přidělí správce 
každé této fyzické osobě odlišný PIN. Nemá-li některá z fyzických osob, které jsou oprávněny 
jednat jménem právnické osoby vlastní datovou schránku fyzické osoby, správce jí přidělí 
ZBIFO. Podrobnosti o podobě a přidělování ZBIPO a PIN stanoví ministerstvo vyhláškou. 

(5) Správce vydá právnické osobě a všem uživatelům datové schránky právnické osoby 
doklad o zřízení datové schránky právnické osoby. Součástí dokladu je ZBIPO a návod, jak 
provést první přihlášení do datové schránky. 

(6) Uživatel datové schránky právnické osoby je povinen provést první přihlášení do 
datové schránky právnické osoby do třiceti dnů od doručení PIN. 

§ 23 

(1) Právnická osoba je povinna oznámit správci údaje nutné pro zřízení datové schránky 
právnické osoby uvedené v odst. 2 do třiceti dnů od doručení výzvy k jejich sdělení. 

(2) Pro zřízení datové schránky právnické osoby musí být správci poskytnuty tyto údaje 

a) název nebo obchodní firma, 
b) identifikační číslo, 
c) sídlo, 
d) adresa pro doručování, 
e) jména osob oprávněných jednat, 
f) příjmení osob oprávněných jednat, 
g) data narození osob oprávněných jednat, 
h) místa trvalého pobytu osob oprávněných jednat, 
i) adresy pro elektronickou poštu osob oprávněných jednat, 
j) telefonní čísla osob oprávněných jednat pro audio zprávy, 
k) telefonní čísla osob oprávněných jednat pro textové zprávy, 
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l) podpisy osob oprávněných jednat. 

(3) Údaje podle odstavce 2 se poskytují prostřednictvím kteréhokoliv matričního úřadu, 
který ověří pravdivost poskytnutých údajů. 

(4) Nastala-li změna v některém z údajů, které musí být správci poskytnuty podle 
odstavce 2, vzniká právnické osobě povinnost do třiceti dnů ode dne, kdy tato změna nastala, 
oznámit tuto změnu správci prostřednictvím kteréhokoliv matričního úřadu. 

§ 24 

Správce zruší datovou schránku právnické osoby v případě zániku právnické osoby, k níž 
se datová schránka vztahuje. Oznámení o zániku právnické osoby zašle správci orgán, který 
provedl výmaz právnické osoby. Zanikla-li právnická osoba ze zákona, zašle oznámení o 
zániku právnické osoby správci Parlament České republiky. 

§ 25 

Datová schránka orgánu veřejné moci 

(1) Správce zřídí datovou schránku orgánu veřejné moci do sedmi dnů od doručení 
oznámení o vzniku orgánu veřejné moci. Každý orgán veřejné moci má povinnost do patnácti 
dnů od svého vzniku oznámit správci veškeré údaje potřebné pro zřízení jeho datové schránky 
uvedené v § 26 odst. 1. Každý orgán veřejné moci je odpovědný za správnost údajů, které o 
sobě správci sdělí. 

(2) Orgánům veřejné moci, které vznikly před nabytím účinnosti tohoto zákona, zřídí 
správce datovou schránku orgánu veřejné moci do devadesáti dnů od nabytí účinnosti tohoto 
zákona. Každý orgán veřejné moci má povinnost do patnácti dnů od nabytí účinnosti tohoto 
zákona oznámit správci veškeré údaje potřebné pro zřízení jeho datové schránky uvedené v § 
26 odst. 1. Každý orgán veřejné moci je odpovědný za správnost údajů, které o sobě správci 
sdělí. 

(3) Při zřízení datové schránky orgánu veřejné moci přidělí správce orgánu veřejné moci, 
k němuž se datová schránka vztahuje, základní bezvýznamový identifikátor orgánu veřejné 
moci (dále jen „ZBIOVM“), který slouží jako základní identifikátor orgánu veřejné moci při 
komunikaci s fyzickými osobami, právnickými osobami a s orgány veřejné moci a jako 
přihlašovací jméno do datové schránky orgánu veřejné moci. Společně se ZBIOVM správce 
uživateli přidělí PIN, který slouží jako ověřovací heslo uživatele k přihlašovacímu jménu do 
datové schránky orgánu veřejné moci. Je-li jménem orgánu veřejné moci, k němuž se datová 
schránka vztahuje, oprávněno jednat více fyzických osob, udělí správce každé této fyzické 
osobě odlišný PIN. Nemá-li některá z fyzických osob, které jsou oprávněny jednat jménem 
orgánu veřejné moci, vlastní datovou schránku fyzické osoby, správce jí přidělí ZBIFO. 
Podrobnosti o podobě a přidělování ZBIOVM a PIN stanoví ministerstvo vyhláškou. 
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(4) Správce vydá orgánu veřejné moci a všem uživatelům datové schránky orgánu 
veřejné moci doklad o zřízení datové schránky orgánu veřejné moci. Součástí dokladu je 
ZBIOVM a návod, jak provést první přihlášení do datové schránky. 

(5) Uživatel datové schránky orgánu veřejné moci je povinen provést první přihlášení do 
datové schránky orgánu veřejné moci do třiceti dnů od doručení PIN. 

§ 26 

(1) Pro zřízení datové schránky orgánu veřejné moci musí být správci poskytnuty tyto 
údaje 

a) název, 
b) identifikační číslo, 
c) ustanovení právního předpisu na jehož základě byl příslušný orgán veřejné moci zřízen, 
d) sídlo, 
e) adresa pro doručování, 
f) jména osob oprávněných jednat, 
g) příjmení osob oprávněných jednat, 
h) data narození osob oprávněných jednat, 
i) místa trvalého pobytu osob oprávněných jednat, 
j) adresy pro elektronickou poštu osob oprávněných jednat, 
k) telefonní čísla osob oprávněných jednat pro audio zprávy, 
l) telefonní čísla osob oprávněných jednat pro textové zprávy, 
m) podpisy osob oprávněných jednat. 

(2) Nastala-li změna v některém z údajů, které musí být správci poskytnuty podle 
odstavce 1, vzniká orgánu veřejné moci povinnost do třiceti dnů ode dne, kdy tato změna 
nastala, oznámit tuto změnu správci. 

§ 27 

Správce zruší datovou schránku orgánu veřejné moci v případě zániku orgánu veřejné 
moci, k němuž se datová schránka vztahuje. Oznámení o zániku orgánu veřejné moci zašle 
správci orgán veřejné moci, na nějž přešel výkon veřejné moci zaniklého orgánu veřejné 
moci. Nepřešel-li výkon veřejné moci zaniklého orgánu veřejné moci na jiný orgán veřejné 
moci, zašle oznámení o zániku orgánu veřejné moci orgán, který vydal právní předpis, na 
jehož základě orgán veřejné moci zaniknul. 

§ 28 

Struktura datové schránky 

(1) Datová schránka fyzické osoby a datová schránka právnické osoby je strukturována 
na 

a) oddíl odesílací, který slouží k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, 
b) oddíl doručovací, který slouží k doručování písemností orgánů veřejné moci, 
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c) oddíl identifikační, který slouží k uchovávání dat a identifikaci osoby, k níž se datová 
schránka vztahuje, 

d) oddíl pracovní, který slouží k nastavování uživatelského rozhraní a k vytváření 
jednotlivých úkonů, 

e) oddíl dokumentační, který slouží k uchovávání písemností v elektronické podobě. 

(2) Datová schránka orgánu veřejné moci je strukturována na 

a) oddíl odesílací, který slouží k provádění úkonů vůči osobám a ostatním orgánům veřejné 
moci, 

b) oddíl doručovací, který slouží jako elektronická podatelna orgánu veřejné moci6), 
c) oddíl identifikační, který slouží k uchovávání dat a identifikaci orgánu veřejné moci k 

němuž se datová schránka vztahuje, 
d) oddíl pracovní, který slouží k slouží k nastavování uživatelského rozhraní a k vytváření 

jednotlivých úkonů, 
e) oddíl dokumentační, který slouží k uchovávání písemností v elektronické podobě. 

§ 29 

Přihlášení do datové schránky 

(1) Přihlášení do datové schránky provede uživatel tak, že na elektronické přepážce zadá 
do formulářového řádku přihlašovací jméno příslušné ZBIFO, ZBIPO nebo ZBIOVM a do 
formulářového řádku ověřovací heslo zadá PIN, který byl uživateli přidělen. 

(2) Disponuje-li uživatel kvalifikovaným certifikátem vydaném akreditovaným 
poskytovatelem certifikačních služeb k zaručenému elektronickému podpisu uživatele nebo 
kvalifikovaným systémovým certifikátem vydaném akreditovaným poskytovatelem 
certifikačních služeb k elektronické značce uživatele, může požádat správce o použití 
příslušného certifikátu jako dalšího bezpečnostního prvku pro přihlášení do datové schránky. 
V takovém případě přihlášení do datové schránky provede uživatel tak, že ke způsobu 
přihlášení do datové schránky uvedeném v odstavci 1 připojí příslušný certifikát. 

(3) Přihlášením do datové schránky uživatel souhlasí s provozním řádem datové 
schránky. Provozní řád datové schránky stanoví ministerstvo vyhláškou. 

§ 30 

Práva a povinnosti správce 

(1) Správce je povinen 

a) dodat datovou zprávu bez zbytečného prodlení po jejím převzetí do doručovacího oddílu 
datové schránky subjektu, který je odesílatelem označen jako adresát, 

b) zaslat oznámení tomu, kdo činí podání, o převzetí datové zprávy k dodání elektronickou 
přepážkou; oznámení se zasílá podle volby uživatele na 

                                                
6) § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. 
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1. adresu pro elektronickou poštu, 
2. telefonní číslo formou audio zprávy, 
3. telefonní číslo formou textové zprávy, 

c) zaslat oznámení orgánu veřejné moci, jehož písemnost se doručuje, o vložení datové 
zprávy do doručovacího oddílu datové schránky adresáta; oznámení se zasílá podle volby 
uživatele na 
1. adresu pro elektronickou poštu, 
2. telefonní číslo formou audio zprávy, 
3. telefonní číslo formou textové zprávy, 

d) na žádost odesílatele vydat potvrzení, které musí být označeno elektronickou značkou 
založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným 
poskytovatelem certifikačních služeb nebo podepsáno uznávaným elektronickým 
podpisem1) správce elektronické přepážky, o 
1. učinění podání, nebo 
2. doručení písemnosti orgánu veřejné moci, 

e) označit převzatou datovou zprávu identifikátorem správce, který má charakter podacího 
razítka, a zaznamenat čas převzetí datové zprávy s přesností na sekundu, 

f) uložit datové zprávy převzaté elektronickou přepážkou do úložiště převzatých datových 
zpráv ve tvaru, ve kterém byla odeslána, a v zabezpečené podobě po dobu nejméně 5 let 
od převzetí datové zprávy elektronickou přepážkou; podrobnosti uchování převzatých 
datových zpráv v zabezpečené podobě stanoví ministerstvo vyhláškou, 

g) před převzetím datové zprávy k dodání elektronickou přepážkou provést kontrolu 
výskytu škodlivého kódu v datové zprávě, 

h) zpřístupnit adresátovi datové zprávy předané prostřednictvím elektronické přepážky 
informace umožňující jednoznačnou identifikaci odesílatele datové zprávy, 

i) vyžaduje-li si povaha věci pro zpracování podání příslušným orgánem veřejné moci údaj 
o rodném čísle osoby, která činí podání, převést ZBIFO příslušné osoby na rodné číslo. 

(2) Správce vede neveřejnou evidenci ZBIFO a ZBIPO včetně údajů získaných na 
základě § 19 odst. 2 a 3, § 23 odst. 2. Správce sdělí ZBIFO nebo ZBIPO orgánu veřejné moci, 
který jednoznačně identifikoval subjekt, jehož ZBIFO nebo ZBIPO požaduje, za účelem 
doručení písemnosti orgánu veřejné moci. 

(3) Způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup vede správce veřejnou evidenci 
ZBIOVM včetně údajů získaných na základě § 26 odst. 1. 

(4) Správce vede neveřejnou evidenci PIN uživatelů datových schránek. Tato evidence 
slouží pouze k identifikaci jednotlivých uživatelů datové schránky samotnou datovou 
schránkou nebo pro zjištění PIN uživatelem datové schránky v případech kdy uživatel datové 
schránky svůj PIN ztratí. 

(5) Správce a osoby podílející se na straně elektronické přepážky na poskytování služeb 
datových schránek mají povinnost zachovávat mlčenlivost o obsahu datových zpráv, u 
kterých zajišťují dodání. Odesílatel nebo příjemce, případně jejich zástupci nebo právní 
nástupci, mohou osoby podle věty první povinnosti mlčenlivosti zprostit. 
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(6) Správce není oprávněn datové zprávy, které převzal za účelem dodání, kopírovat nebo 
uchovávat jinak než způsobem uvedeném v odst. 1 písm. f). 

(7) Správce vede evidenci datových zpráv, které převzal za účelem dodání, v rozsahu 
nutném k naplnění povinností stanovených tímto zákonem. V evidenci vede zejména 

a) datum a čas převzetí datové zprávy, která je předmětem dodání, potvrzení o jejím 
převzetí, 

b) datum a čas dodání datové zprávy, která je předmětem dodání, potvrzení o jejím dodání, 
c) ZBIFO, ZBIPO nebo ZBIOVM odesílatele, 
d) ZBIFO uživatele, který datovou zprávu odeslal, 
e) ZBIFO, ZBIPO nebo ZBIOVM příjemce datové zprávy. 

(8) Informace podle odstavce 7 je správce povinen uchovávat po dobu 5 let od okamžiku 
jejich vzniku. 

(9) Správce je oprávněn datovou zprávu zničit, jestliže 

a) jde o datovou zprávu, kterou nelze dodat příjemci ani vrátit odesílateli, nebo 
b) je to nezbytné pro zabránění vzniku škody. 

§ 31 

Práva a povinnosti uživatele datové schránky 

(1) Uživatel datové schránky je povinen 

a) zacházet s přístupovými prostředky k datové schránce s náležitou péčí tak, aby nemohlo 
dojít k jejich neoprávněnému použití, 

b) uvědomit neprodleně správce o tom, že hrozí nebezpečí zneužití datové schránky, 
c) dodržovat provozní řád datové schránky. 

(2)  Za škodu způsobenou porušením povinností podle odstavce 1 odpovídá uživatel 
datové schránky podle zvláštního právního předpisu7). 

(3) Jedenkrát za kalendářní měsíc má uživatel datové schránky právo požádat o změnu 
PIN. 

§ 32 

Podání 

(1) Prostřednictvím elektronické přepážky lze učinit podání vůči orgánům veřejné moci. 

(2) Činí-li podání orgán veřejné moci, činí tak s výjimkou podání, která obsahují 
utajované skutečnosti výhradně prostřednictvím elektronické přepážky. 

                                                
7) Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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(3) Obsah podání učiněného prostřednictvím elektronické přepážky je strukturováno do 
formuláře (dále jen „podací formulář“). Formát a strukturu podacího formuláře stanoví 
ministerstvo vyhláškou. 

(4) Podací formulář, na kterém je zaznamenán obsah podání učiněného prostřednictvím 
elektronické přepážky, musí být označen elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném 
systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo 
podepsán uznávaným elektronickým podpisem1) uživatele, který činí podání. 

(5) Podání je učiněno úplným vyplněním podacího formuláře a vložením datové zprávy 
do odesílacího oddílu datové schránky, který předá datovou zprávu elektronické přepážce 
k dodání do doručovacího oddílu datové schránky adresáta. 

(6) Podání je učiněno, je-li  tomu, kdo činí podání, zasláno oznámení o převzetí datové 
zprávy k dodání elektronickou přepážkou. 

(7) Stanoví-li zvláštní právní předpis, že podání lze učinit písemně, je tato forma splněna, 
je-li podání učiněno prostřednictvím elektronické přepážky. 

§ 33 

Doručování 

(1) Doručovat písemnosti orgánů veřejné moci prostřednictvím elektronické přepážky lze 

a) subjektům, kterým byla datová schránka zřízena tímto zákonem, 
b) subjektům, kterým byla datová schránka zřízena na základě jejich žádosti. 

(2) Písemnosti orgánů veřejné moci adresované jinému orgánu veřejné moci se 
s výjimkou písemností, které obsahují utajované skutečnosti doručují výhradně 
prostřednictvím elektronické přepážky. 

(3) Obsah písemnosti orgánu veřejné moci doručované prostřednictvím elektronické 
přepážky je strukturováno do formuláře (dále jen „doručovací formulář“). Formát a strukturu 
doručovacího formuláře stanoví ministerstvo vyhláškou. 

(4) Doručovací formulář, na kterém je zaznamenán obsah písemnosti orgánu veřejné 
moci doručované prostřednictvím elektronické přepážky, musí být označen elektronickou 
značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným 
poskytovatelem certifikačních služeb nebo podepsán uznávaným elektronickým podpisem1) 
orgánu, který ji vyhotovil. 

(5) Písemnosti orgánů veřejné moci se doručují úplným vyplněním doručovacího 
formuláře a vložením datové zprávy do odesílacího oddílu datové schránky, který předá 
datovou zprávu elektronické přepážce k dodání do doručovacího oddílu datové schránky 
adresáta. 
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(6) Písemnosti orgánů veřejné moci se považují za doručené třetím dnem od okamžiku, 
kdy bylo adresátovi zasláno elektronickou přepážkou oznámení o vložení datové zprávy do 
doručovacího oddílu datové schránky adresáta. 

(7) Stanoví-li zvláštní právní předpis, že písemnost orgánu veřejné moci se doručuje na 
adresu pro doručování, adresu trvalého pobytu, adresu bytu, adresu pracoviště, adresu 
kanceláře, adresu podnikání nebo adresu sídla, je tento způsob doručení splněn, je-li 
písemnost doručena do datové schránky adresáta prostřednictvím elektronické přepážky. 

(8) Stanoví-li zvláštní právní předpis, že písemnost orgánu veřejné moci se doručuje do 
vlastních rukou, je tato povinnost splněna, je-li písemnost doručena do datové schránky 
adresáta prostřednictvím elektronické přepážky. 

Hlava V 
Správní delikty a sankce za porušení zákona orgánem veřejné moci 

§ 34 

Přestupky 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) neoznámí správci do třiceti dnů změnu, která nastala, v některém z údajů uvedeném 
v žádosti podle § 19 odst. 2, nebo 

b) jedná jménem jiné fyzické osoby a neoznámí správci do třiceti dnů změnu, která nastala, 
v některém z údajů uvedeném v žádosti podle § 19 odst. 2 a 3, 

c) neprovede první přihlášení do datové schránky právnické osoby do třiceti dnů od 
doručení PIN, nebo 

d) neprovede první přihlášení do datové schránky orgánu veřejné moci do třiceti dnů od 
doručení PIN. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze udělit pokutu do výše 10 000 Kč. 

§ 35 

Správní delikty právnických osob 

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 

a) neoznámí správci do třiceti dnů od doručení výzvy údaje nutné pro zřízení datové 
schránky právnické osoby podle § 23 odst. 2, nebo 

b) neoznámí správci do třiceti dnů změnu, která nastala v některém z údajů uvedeném podle 
§ 23 odst. 2. 

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze udělit pokutu do výše 1 000 000 Kč. 
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§ 36 

Sankce za porušení zákona orgánem veřejné moci 

(1) Orgánu veřejné moci, který 

a) neoznámí správci do patnácti dnů od svého vzniku veškeré údaje potřebné pro zřízení 
jeho datové schránky uvedené podle § 26 odst. 1, 

b) neoznámí správci do patnácti dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona údaje potřebné pro 
zřízení jeho datové schránky uvedené podle § 26 odst. 1, nebo 

c) neoznámí správci do třiceti dnů změnu, která nastala v některém z údajů uvedeném podle 
§ 26 odst. 1. 

(2) Za porušení zákona podle odstavce 1 lze udělit pokutu do výše 1 000 000 Kč. 

Hlava VI 
Společná a závěrečná ustanovení 

§ 37 

Společná ustanovení 

(1) Fyzická osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, 
které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. 

(2) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré 
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. 

(3) Orgán veřejné moci za porušení tohoto zákona neodpovídá, jestliže prokáže, že 
vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil. 

(4)  Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke 
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno. 

(5) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti porušení zákona orgánem veřejné 
moci, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo 
spácháno. 

(6)  Odpovědnost za správní delikt nebo porušení zákona orgánem veřejné moci zaniká, 
jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, 
nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. 

(7)  Správní delikty a porušení zákona orgánem veřejné moci podle tohoto zákona v 
prvním stupni projednává ministerstvo. 

(8)  Pokuty vybírá a vymáhá místně příslušný územní finanční úřad. Výnos z pokut je 
příjmem státního rozpočtu. 
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(9) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na řízení ve věcech upravených tímto 
zákonem správní řád8). 

§ 38 

Zmocnění 

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 5 odst. 1 a 2, § 8 odst. 2 a 3, § 13 odst. 1 a 2, § 
15 odst. 2, § 19 odst. 1, § 20 odst. 1, § 22 odst. 4, § 25 odst. 3, § 29 odst. 2, § 30 odst. 1 písm. 
f), § 32 odst. 2, § 33 odst. 3. 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů 

§ 39 

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, se 
mění takto: 

1. V § 63 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak a umožňuje-li to povaha evidovaných 
dokumentů, má se za to, že je spisová služba vykonávána elektronickou formou za 
použití výpočetní techniky.“. 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. 

2. V § 64 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 
24a) zní: 

„(2) Je-li spisová služba vykonávána elektronickou formou za použití výpočetní techniky, 
jsou určení původci povinni provést u došlých dokumentů v listinné podobě 
autorizovanou konverzi písemnosti do elektronické podoby podle zvláštního právního 
předpisu24a). 

_________________ 
24a) Zákon č…./2006 Sb., o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů 

veřejné moci a o změně některých zákonů (zákon o elektronizaci některých procesních 
úkonů v oblasti orgánů veřejné moci).“. 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 

                                                
8) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 
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3. V § 65 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Spisy a dokumenty v elektronické formě mají předepsanou strukturu a formát, které 
ministerstvo stanoví vyhláškou.“. 

4. § 67 včetně nadpisu a poznámek pod čarou 26 a 26a) zní: 

„§ 67 
Odesílání dokumentů 

 

(1)  Do vlastních rukou adresáta odesílají určení původci dokumenty, u nichž je nutno, 
aby doručení bylo doloženo, nebo je-li to stanoveno zvláštními právními předpisy26). Písemný 
doklad stvrzující, že dokument byl doručen nebo že poštovní zásilka obsahující dokument 
byla dodána, včetně dne, kdy se tak stalo, se po vrácení určeným původcům připojí k 
příslušnému spisu. 

(2) Je-li odeslán určenými původci dokument do datové schránky adresáta 
prostřednictvím elektronické přepážky podle zvláštního právního předpisu24a) , připojí se 
k příslušnému spisu potvrzení o doručení písemnosti orgánu veřejné moci, které musí být 
označeno elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu 
vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo podepsán uznávaným 
elektronickým podpisem26a)  správce elektronické přepážky. 

_______________ 
26) Například zákon č. 99/1963 Sb. , občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 141/1961 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, správní řád, zákon č. 120/2001 Sb. , 
ve znění pozdějších předpisů. 
26a) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.“. 

5. V § 68 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou 
26b) znějí: 

„(2) Spisovna pro uložení vyřízených spisů v elektronické formě a jiných dokumentů 
v elektronické formě určeného původce má povahu zvláštního centrálního datového 
skladu dokumentů, který je informačním systémem veřejné správy26b). Správcem tohoto 
informačního systému je ministerstvo. 

(3) Správní archiv pro uložení dokumentů v elektronické formě určeného původce má povahu 
zvláštního datového skladu dokumentů, který je informačním systémem veřejné 
správy26b). Správcem tohoto informačního systému je příslušný určený původce. 

______________ 
26b) § 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6. 
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6. § 86 zní: 

„§ 86 

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 9 odst. 2, § 19, § 20 odst. 5, § 24 odst. 3, § 31 
odst. 2, § 36, § 40 odst. 4, § 56 odst. 4, § 61 odst. 9, § 65 odst. 4 a § 70.“. 

§ 40 

Přechodné ustanovení 

Vznikla-li podle tohoto zákona povinnost vykonávat spisovou službu elektronicky, 
nevztahuje se tato povinnost na vyřízené spisy a dokumenty uložené do spisovny před 
účinností tohoto zákona. 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

§ 41 

V části I položky 4 a 5 sazebníku správních poplatků, uvedeném v příloze k zákonu 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 
228/2005 Sb., včetně poznámek pod čarou 4) až 6) zní: 

„Pol.4 
a) Ověření   stejnopisu,   opisu,   kopie, 
fotokopie   nebo   výpisu   z   úředních   spisů, 
ze   soukromých   spisů   v   úřední   úschově, 
z   rejstříků,   z   registrů,   z   knih, 
ze   záznamů,   z   evidencí,   z listin 
 nebo   z   dalšího   písemného   a   obrazového 
materiálu                                        Kč          30 

za každou i započatou stránku 
b) Provedení autorizované konverze písemnosti 
do elektronické podoby         Kč 30 

za každou i započatou stránku vstupní konvertované písemnosti 
c) Provedení autorizované konverze písemnosti 
do listinné podoby          Kč 30 

za každou i započatou stránku konvertovaného výstupu. 

Osvobození 

 1. Od poplatku této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení 
zákona č. 255/1946 Sb. , o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých 
jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb. , a k 
provedení zákona č. 170/2002 Sb. , o válečných veteránech. 
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 2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy4), 
občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti6) založené k 
poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany 
mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, 
tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany 
památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. 

Zmocnění 

 Správní úřad může snížit poplatek podle písmene b) a c) této položky až o 50 %. 

 

Předmětem poplatku není 

 Ověření shody pořízené listiny (stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu) z 
daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a 
poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník - daňový subjekt předložil nebo již jednou 
obdržel od správního úřadu. 

Pol.5 
a)   Ověření   podpisu   nebo   otisku   razítka 
na   listině   nebo   na   jejím   stejnopisu 
                                                 Kč          30 
                                     za   každý   podpis   nebo   otisk 
                                    razítka 
b)   Ověření   (apostila)   podpisu   a   otisku 
razítka   na   listině   za   účelem   jejího 
použití   v   zahraničí                           Kč        100 
c) Ověření uznání uznávaného elektronického 
podpisu, kterým je podepsána písemnost za 
vlastní    Kč 30 
   za   každý   podpis. 
  

Osvobození 
 
 1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na 
listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb. , o příslušnících československé 
armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění 
zákona č. 101/1964 Sb. , a k provedení zákona č. 170/2002 Sb. , o válečných veteránech. 
  
 2. Od poplatku podle písmene a) a c) této položky jsou osvobozeny nadace a 
nadační fondy,4) občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné 
společnosti,6) založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany 
životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany 
života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, 
požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto 
subjekty založeny. 
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 3. Od poplatku podle písmene a) a c) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť 
těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně 
(držitelé průkazu ZTP a ZTP/P). 

 

Zmocnění 

 Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky až o 50 %. 

_________________ 
4)   Zákon   č.   227/1997   Sb. ,   o   nadacích   a   nadačních   fondech   a   o   změně a   
doplnění    některých    souvisejících    zákonů    (zákon   o   nadacích a   nadačních   
fondech),   ve   znění   pozdějších   předpisů. 
5)   Zákon   č.   83/1990   Sb. ,   o    sdružování   občanů,   ve   znění   pozdějších předpisů. 
6)   Zákon    č.    248/1995    Sb. ,    o    obecně    prospěšných   společnostech a   o    
změně   a    doplnění    některých    zákonů,   ve    znění   pozdějších předpisů.“. 

ČÁST ČTVRÁ 

Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 

§ 42 

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona 
č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., 
zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu 
vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č.88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona 
237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb. a 
zákona č. 216/2005 Sb. se mění takto: 

1. V § 19 se na konci písmene a) doplňují slova „prováděním autorizované konverze 
písemnosti a prováděním legalizací uznávaného elektronického podpisu podle 
zvláštního právního předpisu3a),“. 

Poznámka pod čarou č. 3a) zní: 
„3a) Zákon č…./2006 Sb., o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů 
veřejné moci a o změně některých zákonů (zákon o elektronizaci některých procesních 
úkonů v oblasti orgánů veřejné moci).“. 
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2. V § 23 se na konci písmene a) doplňují slova „prováděním autorizované konverze 
písemnosti a prováděním legalizací uznávaného elektronického podpisu podle 
zvláštního právního předpisu3a),“. 

3. V § 72 odst. 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body j) a k), 
které zní: 

„j) autorizovanou konverzi písemnosti, 
  k) legalizaci uznávaného elektronického podpisu.“. 

4. V § 72 odstavec 4 zní: 

„(4) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. d), i), až k) osvědčí notář formou stanovenou 
zvláštními právními předpisy3a), 4a), 5).“. 

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

§ 43 

V § 17 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se na konci odstavce 1 doplňuje věta 
„Umožňuje-li to jeho povaha, je spis veden v elektronické formě.“. 

ČÁST ŠESTÁ 

ÚČINNOST 

§ 44 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008. 
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D ů v o d o v á   z p r á v a 
 

I. Obecná část 

 

V posledních několika letech byly ve veřejné správě poměrně masivně nasazeny moderní 
informační technologie s argumentem, že jejich nasazení povede k efektivitě státu, jeho 
štíhlosti i vstřícnosti k občanovi. Bohužel ani jedna z těchto tezí nebyla naplněna. Občan má 
stále pocit nekonečného bludiště, když se snaží z veřejné správy dostat nějaké složitější 
rozhodnutí. Bloudí od úřadu k úřadu, které jsou po střechu napěchovány výpočetní technikou, 
ale on přitom musí shromažďovat papírová potvrzení o skutečnostech veřejné správě 
známých a zasutých v hloubi jednotlivých informačních systémů. Občan tyto úřady musí 
obíhat osobně, všechny úřední papíry zaplatit "správními poplatky", získané papíry neztratit a 
správně je roznést po labyrintu úředních míst - dnes navíc rozesetých podle záhadných 
pravidel po celé republice. 

Východiska z této situace musí být průlomová, zásadní, pokud možno obecná. Zábrany 
limitující možnosti účelného sdílení dat a rýsování smysluplných procesů nejen veřejné  
správy, ale všech orgánů veřejné moci leží ve stovkách předpisů pro každý jednotlivý úkon, 
který některý z orgánů činí. Snaha tyto zábrany likvidovat jednu po druhé připomíná 
sysifovské snažení. Nějaké zábrany se podaří osvíceným úředníkům po usilovném snažení 
zlikvidovat, aby mezitím jinde vyrostly zábrany jiné. Není pak překvapující, když po mnoha a 
mnoha letech snažení a nakonec i nemalých posunech vpřed v některých oblastech 
(elektronický podpis, elektronické podatelny) občan prakticky žádný posun nepoznal. Občan 
elektronicky podepíše, elektronicky podá, pak ale musí do aktovky uložit úřední potvrzení 
získaná od státních úřadů a na úřad se stejně osobně vydat. Že potom vše vypadá jako 
Absurdistán, kde se jenom vyhazují peníze za nikým nevyužívané informační technologie, je 
nasnadě. 

Řešení, má-li být zásadní a průlomové, musí tyto situace pojmout obecně a vytipovat, jaká 
jsou úzká hrdla, na kterých onen průlom visí. Při bližším ohledání lze zjistit, že jich vlastně 
není tolik - a většina z nich je obsažena v návrhu tohoto zákona. 

Zcela evidentním úzkým hrdlem je potřeba jednoznačné, podepsané a často státem ověřené 
listiny prokazující určité skutečnosti v nějakém procesu rozhodování. Obsah, úprava a způsob 
ověřování takových listin je pro různé účely upravován různými předpisy různě. Průlom tedy 
není dosažitelný redefinicí jednotlivých úkonů a listin - to bychom novelizovali ještě za deset 
let. Průlom je dosažitelný, pokud obecně k listině nadefinujeme její elektronický protějšek – 
dokument, písemnost. A pokud orgánům veřejné moci obecně nadefinujeme povinnost takový 
dokument přijímat na stejné úrovni jako papírovou listinu. 

Předložený návrh zákona je svými instituty a nástroji logickým a systémovým předstupněm 
úplné elektronizace procesů v oblasti orgánů veřejné moci, jejímž vyvrcholením bude 
vytvoření registrů, jejichž data si bude možné plně vyměňovat elektronicky. Návrh zákona, 
který by upravoval základní registry veřejné správy a možnosti sdílení dat v nich obsažených, 
lze předložit až po řádné implementaci institutů upravených tímto návrhem zákona. Jakýkoliv 
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unáhlený pokus o sdílení dat mezi základními registry veřejné správy bez implementace 
institutů tímto zákonem navržených by měl s velkou pravděpodobností za následek kolaps 
registrů veřejné správy a následné znehodnocení dat v nich obsažených. 

 

Cíl návrhu zákona: 

 

1. Zrovnoprávnění formy listinné s formou elektronickou, 

2. přiblížení úřadu k občanovi prostřednictvím elektronických nástrojů, 

3. zefektivnění komunikace mezi občanem a úřadem, 

4. zefektivnění fungování úřadů zejm. nakládání s dokumenty, 

5. zefektivnění vzájemné komunikace mezi úřady. 

 

Předmět úpravy návrhu zákona: 

 

1. Institut autorizované konverze písemnosti - obousměrná konverze dokumentů, tedy převod 
dokumentu z listinné podoby do podoby elektronické a naopak; přiznání takto převedenému 
dokumentu stejných právních účinků jakých požívá původní dokument, 

2. institut legalizace uznávaného elektronického podpisu - ověření, že žadatel o provedení 
legalizace uznal uznávaný elektronický podpis, kterým je podepsána písemnost, za vlastní; 
obdoba úředně ověřeného podpisu na listině pro elektronický podpis, 

3. institut elektronické přepážky pro komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci – univerzální 
jednotná elektronická přepážka, jejíž prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu, 
úřady přes tuto přepážku mohou doručovat své písemnosti příslušným adresátům, stejně jako 
mohou komunikovat mezi úřady samotnými; veškerým úkonům, které jsou prostřednictvím 
elektronické přepážky činěny, je přiznána ekvivalence k úkonům učiněným písemně, 

4. elektronický spis – vedení spisů v elektronické formě a jejich uložení v centrálním datovém 
skladu. 

 

Soulad s ústavním pořádkem České republiky: 

 

Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

 

Soulad s mezinárodními závazky České republiky a právem Evropských společenství: 
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Návrh není v rozporu s mezinárodními dohodami, jimiž je Česká republika vázána. 
Navrhovaný zákon je v souladu s právními předpisy Evropských společenství. 

 

Ekonomický dopad: 

 

Předpokládaný dopad zákona na státní rozpočet a jiné veřejné rozpočty bude činit cca 2 500 
mil. Kč Do dvou let od nabytí účinnosti tohoto zákona lze očekávat návratnost investovaných 
finančních prostředků a do pěti let od nabytí účinnosti by mělo být dosaženo finančních úspor 
ve veřejných rozpočtech v rozsahu 4 000 mil. Kč. Výše finančních úspor bude narůstat 
s postupným rozšiřováním institutů upravených tímto zákonem. Nelze také opomenout 
zrychlení a zefektivnění procesů ve veřejném sektoru a pozitivní dopady na občany a 
podnikatelské prostředí. Navrhovaná úprava nebude mít sociální dopady ani dopady na 
životní prostředí. 

 

II. Zvláštní část 

 

K části prvé 

 

K § 1: 

Stanovuje se předmět zákona, jímž je úprava provádění autorizované konverze písemnosti, 
provádění elektronické legalizace, poskytování služeb elektronickou přepážkou pro 
komunikaci s orgány veřejné moci a stanovení sankcí za porušení povinností stanovených 
tímto zákonem. 

 

K § 2: 

Definuje se institut autorizované konverze písemnosti. Ten může mít buď podobu konverze 
písemnosti do elektronické podoby, kterou je úplné převedení listiny do písemnosti obsažené 
v datové zprávě a ověření doslovné shody obsahu konverzí vzniklé datové zprávy s obsahem 
listiny, nebo podobu konverze písemnosti do podoby listinné, kterou je úplné převedení 
písemnosti obsažené v datové zprávě do podoby listinné a ověření doslovné shody obsahu 
takto převedené listiny s obsahem datové zprávy. 

V případech, kdy byla autorizovaná konverze písemnosti provedena u písemností, které jsou 
veřejnými listinami nebo u písemností, jimž zvláštní právní předpis (§11 zákona č. 227/2000 
Sb., zákon o elektronickém podpisu) přiznal stejné právní účinky jako veřejným listinám, 
přiznává zákon výstupu takto provedené autorizované konverze stejné právní účinky jako má 
veřejná listina orgánu, jež vstupní konvertovanou písemnost vydal. 

 

K § 3: 
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Stanovuje se pravidlo, podle nějž je v případech, kdy je zvláštním právním předpisem 
požadováno předložit listinu, považováno za splnění této povinnosti předložení výstupu 
autorizované konverze písemnosti do elektronické podoby. Toto pravidlo tak umožňuje použít 
písemnosti v podobě datové zprávy i tam, kde dosud lze použít pouze písemnosti v podobě 
materiální – listinné. 

Dále je stanoveno pravidlo, podle nějž je v případech, kdy je zvláštním právním předpisem 
požadováno předložit ověřený opis nebo ověřenou kopii, považováno za splnění této 
povinnosti předložení výstupu autorizované konverze písemnosti. Toto pravidlo umožní 
použít písemnosti v podobě datové zprávy i tam, kde dosud lze použít pouze písemnosti 
v podobě materiální, jako je ověřená kopie nebo ověřený opis, protože tyto instituty existují 
pouze u písemností v listinné formě. Pravidlo ale také umožní použít písemnost v materiální 
podobě tehdy, kdy původní dokument existoval pouze v podobě elektronické. 

Výše uvedené pravidlo nelze vztáhnout na případy, kdy zvláštní právní předpis požaduje 
předložení originálu původního dokumentu. 

 

 

K § 4: 

Vymezuje se okruh subjektů oprávněných k provádění autorizované konverze písemnosti. 
Oprávnění provádět autorizovanou konverzi písemnosti se v plném rozsahu (na žádost a 
v rozsahu nezbytně nutném pro výkon své působnosti) přiznává notářům, krajským úřadům, 
obecním úřadům, městským úřadům, v hlavním městě Praze úřadům městských částí, v 
územně členěných statutárních městech úřadům městských obvodů nebo úřadům městských 
částí, které vedou matriku, a dále úřadům městských částí nebo městských obvodů územně 
členěných statutárních měst, které nevedou matriku, byla-li jim tato působnost svěřena 
statutem, magistráty statutárních měst a v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města 
Prahy. 

Oprávnění provádět autorizovanou konverzi písemnosti pouze v rozsahu nezbytně nutném pro 
výkon své působnosti (vedení spisu, předávání písemností atd.) přiznává zákon všem 
orgánům, které vykonávají veřejnou moc. 

 

K § 5: 

Při provádění autorizované konverze písemnosti musí být splněny podmínky pro zabezpečení 
kvalifikovaného výkonu této činnosti, tedy podmínky jak personálního, tak organizačního a 
bezpečnostního charakteru. Dále se stanovuje, že výstupy autorizované konverze písemnosti 
mají předepsanou strukturu a formát. To znamená požadavky na to, jak mají vypadat výstupy 
v podobě listinné (formáty listů listiny, spojení všech listů listiny, místo pro ověřovací 
doložku, otisk razítka atd.), tak i výstupy v podobě datové zprávy (univerzální formát pro 
výstupy např. XML formulář, univerzální nezměnitelný formát konvertované přílohy určený 
pouze pro čtení, atd.). K upravení podmínek pro zabezpečení kvalifikovaného výkonu 
činnosti a stanovení struktury a formátu písemností se zmocňuje Ministerstvo vnitra, které tak 
má učinit vydáním prováděcího právního předpisu – vyhlášky. 
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K § 6: 

Určují se případy, kdy se provádí autorizovaná konverze písemnosti na žádost, tedy jako 
služba pro občany a podnikatele, a kdy z moci úřední. 

Na žádost mohou autorizovanou konverzi provádět notáři, krajské úřady, obecní úřady, 
městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných 
statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí, které vedou 
matriku, a dále úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních 
měst, které nevedou matriku, byla-li jim tato působnost svěřena statutem, magistráty 
statutárních měst a v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy. 

Z moci úřední mohou provádět autorizovanou konverzi písemnosti pouze v rozsahu nezbytně 
nutném pro výkon své působnosti (vedení spisu, předávání písemností atd.) všechny orgány, 
které vykonávají veřejnou moc. 

Dále se vymezuje proces provádění autorizované konverze písemnosti a úkony, které subjekty 
provádějící autorizovanou konverzi písemnosti musí učinit, aby mohla být garantována 
validita a právní účinky výstupu vzniklého provedením autorizované konverze písemnosti. 
Subjekt, který provádí autorizovanou konverzi písemnosti, se zbavuje jakékoliv odpovědnosti 
za obsah, správnost a pravost údajů uvedených ve vstupní konvertované písemnosti. Uvádí se 
seznam případů, kdy se neprovede autorizovaná konverze písemnosti, u písemností, které jsou 
povahou své originality nezastupitelné či mohou vzbuzovat pochyby o jejich věrohodnosti. 

Stanovuje se také pravidlo pro případy, kdy orgány veřejné moci vydávají výpisy z evidencí, 
rejstříků nebo seznamů podle zvláštních právních předpisů pouze v listinné podobě a přitom 
žadatel o výpis má zájem jej získat na místo podoby listinné v podobě elektronické. 
V takovýchto případech se umožňuje žadateli získat příslušný výpis v podobě elektronické 
provedením autorizované konverze písemnosti listinného výpisu do podoby elektronické. 
Tuto konverzi provede orgán, který vydal konvertovaný výpis bezplatně v rámci výkonu své 
věcné působnosti. 

 

K § 7: 

Definuje se způsob ověření skutečnosti, že písemnost, která vznikla úplným převedením 
písemnosti prostřednictvím technického zařízení, se doslovně shoduje s obsahem písemnosti, 
která byla konvertována. Toto ověření o shodě se provede ověřovací doložkou, jejíž 
náležitosti se stanovují zvlášť pro autorizovanou konverzi písemnosti do elektronické podoby 
a zvlášť pro autorizovanou konverzi písemnosti do podoby listinné. 

 

K § 8: 

Subjektům oprávněným k provádění autorizované konverze písemnosti se ukládá povinnost 
vést evidenci provedených autorizovaných konverzí písemností a seznam údajů, které musí 
evidence obsahovat. Tato evidence je informačním systémem veřejné správy a vztahují se 
tedy na ní pravidla pro tyto systémy závazná. 
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Vymezuje se okruh dat, která musí být po dobu 50 let od provedení příslušné konverze 
uchovávána v zabezpečené podobě tak, aby k nim mohl být umožněn přístup jen ve 
výjimečných případech jako k důkaznímu materiálu, vznikne-li podezření, že došlo 
k pozměnění dat a případnému spáchání trestného činu. Podrobnosti uchování dat v 
zabezpečené podobě má stanovit Ministerstvo vnitra vyhláškou. 

 

K § 9: 

Určuje se, že autorizovaná konverze písemnosti provedená na žádost se provádí za úplatu, 
přičemž výši úplaty náležící za provedení autorizované konverze písemnosti notáři má 
stanovit vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, a výši 
úplaty náležící některému z orgánů uvedených v § 4 odst. 2 má stanovit zákon č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích. 

 

K § 10: 

Definuje se institut legalizace uznávaného elektronického podpisu, kterým se ověřuje, že 
žadatel o legalizaci uznávaného elektronického podpisu uznal uznávaný elektronický podpis, 
kterým je podepsána písemnost, za vlastní. 

 

K § 11: 

Stanovuje se pravidlo, podle nějž je v případech, kdy je zvláštním právním předpisem 
požadováno podepsat písemnost úředně ověřeným podpisem, tato povinnost splněna 
provedením elektronické legalizace uznávaného elektronického podpisu, jímž je příslušný 
dokument podepsán. 

 

K § 12: 

Vymezuje se okruh subjektů oprávněných k provádění elektronické legalizace. Tento okruh 
subjektů koresponduje se subjekty oprávněných provádět na žádost autorizovanou konverzi 
písemnosti. 

 

K § 13: 

Při provádění elektronické legalizace musí být splněny podmínky pro zabezpečení 
kvalifikovaného výkonu této činnosti, tedy podmínky jak personálního, tak organizačního a 
bezpečnostního charakteru. Dále se stanovuje, že podepsané písemnosti, u nichž byla 
provedena elektronická legalizace, mají předepsanou strukturu a formát. Jedná se o požadavek 
na celou datovou zprávu, jejíž struktura bude udána univerzálním formátem např. XML 
formuláře, tak i formát samotné podepsané písemnosti – nezměnitelný formát určený pouze 
pro čtení, která bude do XML formuláře vložena. K upravení podmínek pro zabezpečení 
kvalifikovaného výkonu činnosti a stanovení struktury a formátu písemností se zmocňuje 
Ministerstvo vnitra, které tak má učinit vydáním prováděcího právního předpisu – vyhlášky. 



 
 
 
 
 

   

Záměrem projektu eStat.cz – efektivní stát je získat konsensuální koncept, na němž se mohou po odborné stránce shodnout politická  
i hospodářská reprezentace a jehož realizace přinese jednu z klíčových reforem nezbytných pro příští vzestup České republiky. Vize: Štíhlý efektivní stát poskytující občanům jimi 
vyžadované služby rychle, správně, přívětivě. K tomu účelu používající moderní nástroje informatiky. Mise: Připravit podrobný program postupu budoucí středopravé vlády, která 
za jednu ze svých priorit bude mít zásadní reformu neefektivních a špatných služeb byrokratických struktur zbytnělých za posledních vlád. 
 

IČ: 27019942, DIČ: CZ27019942, Thunovská 12, 118 00 Praha 1 
Tel: 226 517 235, fax: 226 517 237 

www.estat.cz 

  

Dále se stanovuje požadavek dvou svědků při provádění elektronické legalizace písemnosti 
podepsané osobou, která nemůže číst nebo psát. 

Subjekt, který provádí elektronickou legalizaci, se zbavuje odpovědnosti za obsah údajů 
obsažených v podepsané písemnosti, u níž byla provedena elektronická legalizace, a 
vymezuje se okruh případů, kdy se elektronická legalizace neprovádí. 

 

K § 14: 

Definuje se způsob ověření skutečnosti, že žadatel o provedení elektronické legalizace uznal 
uznávaný elektronický podpis, kterým je podepsána písemnost, za vlastní. Toto ověření se 
provede ověřovací doložkou, jejíž náležitosti se stanovují. 

 

K § 15: 

Subjektům oprávněným k provádění elektronické legalizace se ukládá povinnost vést evidenci 
provedených elektronických legalizací a seznam údajů, které musí evidence obsahovat. Tato 
evidence je informačním systémem veřejné správy a vztahují se tedy na ní pravidla pro tyto 
systémy závazná. 

Vymezuje se okruh dat, která musí být po dobu 50 let od provedení příslušné elektronické 
legalizace uchovávána v zabezpečené podobě tak, aby k nim mohl být umožněn přístup jen ve 
výjimečných případech jako k důkaznímu materiálu, vznikne-li podezření, že došlo 
k pozměnění dat a případnému spáchání trestného činu. Podrobnosti uchování dat v 
zabezpečené podobě má stanovit Ministerstvo vnitra vyhláškou. 

 

K § 16: 

Stanovuje se, že elektronická legalizace se provádí za úplatu, přičemž výši úplaty náležící za 
provedení elektronické legalizace notářem má stanovit vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách 
a náhradách notářů a správců dědictví, a výši úplaty náležící některému z orgánů uvedených v 
§ 4 odst. 2 má stanovit zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

 

K § 17: 

Definuje se institut elektronické přepážky pro komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci jako 
informačního systému veřejné správy vytvářeného a spravovaného Ministerstvem vnitra a 
určeného k elektronické komunikaci veřejnosti s orgány veřejné moci a k elektronické 
komunikaci mezi orgány veřejné moci samotnými. Služby, které tento informační systém 
poskytuje, jsou poskytovány bezplatně. 

 

K § 18: 
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Definuje se institut datové schránky jako nástroje pro provádění úkonů, doručování a jinou 
komunikaci elektronickými prostředky mezi orgány veřejné moci navzájem či mezi orgány 
veřejné moci a fyzickými nebo právnickými osobami. 

Zákon rozlišuje mezi datovými schránkami fyzických osob, právnických osob a datovými 
schránkami orgánů veřejné moci. Datové schránky právnických osoba a orgánů veřejné moci 
ze zřizují ze zákona, zatímco datové schránky osob fyzických se zřizují na základě žádosti té 
fyzické osoby, ke které se příslušná datová schránka vztahuje. 

Zákon dále uvádí, kdo je uživatelem datové schránky a může tak příslušnou datovou schránku 
používat. 

Zákon předpokládá, že k datovým schránkám se bude přistupovat prostřednictvím 
elektronické přepážky a správcem datových schránek se určuje Ministerstvo vnitra. 

 

K § 19: 

Stanovují se pravidla pro zřizování datových schránek fyzických osob. Žádost o zřízení 
datové schránky se podává na formuláři u kteréhokoliv matričního úřadu, který ověří 
pravdivost údajů uvedených v žádosti. Určuje se seznam údajů, které je žadatel o zřízení 
datové schránky povinen uvést, a dále se stanovuje oznamovací povinnost pro případ nastalé 
změny některého z uvedených údajů 

  

K § 20: 

Stanovuje se proces udělování základního bezvýznamového identifikátoru fyzické osoby jako 
základního identifikátoru osoby pro komunikaci s orgány veřejné moci a jako přihlašovacího 
jména do datové schránky. Spolu se základním bezvýznamovým identifikátorem fyzické 
osoby je fyzické osobě jako uživateli přidělen PIN, který slouží jako ověřovací heslo 
k přihlášení do datové schránky fyzické osoby. Ke každé datové schránce může být přidělen 
vždy pouze jeden identifikátor vázaný na osobu, k níž se datová schránka vztahuje. PIN však 
může být uděleno více podle toho, kolik uživatelů má oprávnění k příslušné datové schránce 
přistupovat – každý uživatel disponuje svým vlastním PIN. Způsob přidělování 
bezvýznamového identifikátoru a PIN a jejich podoba má být stanoven vyhláškou. 

Správci datových schránek se zakládá povinnost vydat žadateli o zřízení datové schránky 
fyzické osoby doklad o zřízení schránky včetně návodu, jak provést první přihlášení. 

 

K § 21: 

Určují se pravidla pro zrušení datových schránek fyzických osob pro případy smrti fyzické 
osoby nebo prohlášení fyzické osoby, k níž se datová schránka vztahovala, za mrtvou. 

 

K § 22: 
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Stanovují se pravidla pro zřizování datových schránek právnických osob a způsob, jakým se 
správce datových schránek dozví o vzniku právnické osoby. 

Na právnické osoby, které jsou zároveň orgánem veřejné moci, se ustanovení o právnických 
osobách nevztahují a jejich datové schránky jsou upraveny ustanoveními zákona o datových 
schránkách orgánů veřejné moci. 

Stanovuje se proces udělování základního bezvýznamového identifikátoru právnické osoby 
jako základního identifikátoru osoby pro komunikaci s orgány veřejné moci a jako 
přihlašovacího jména do datové schránky. Spolu se základním bezvýznamovým 
identifikátorem právnické osoby je jednotlivým fyzickým osobám, které jsou uživateli, 
přidělen PIN, který slouží jako ověřovací heslo k přihlášení do datové schránky právnické 
osoby. Ke každé datové schránce může být přidělen vždy pouze jeden identifikátor vázaný na 
právnickou osobu, k níž se datová schránka vztahuje. PIN však může být uděleno více podle 
toho, kolik fyzických osob jako uživatelů má oprávnění k příslušné datové schránce 
přistupovat – každý uživatel disponuje svým vlastním PIN. Způsob přidělování 
bezvýznamového identifikátoru a PIN a jejich podoba má být stanoven vyhláškou. 

Správci datových schránek se zakládá povinnost vydat každému uživateli datové schránky 
právnické osoby doklad o zřízení schránky včetně návodu, jak provést první přihlášení. 

Uživateli datové schránky se ukládá povinnost provést první přihlášení do datové schránky 
právnické osoby do třiceti dnů od doručení PIN. 

 

K § 23: 

Právnické osobě se ukládá povinnost oznámit správci seznam údajů nutných pro zřízení 
datové schránky právnické osoby a to do třiceti dnů od doručení výzvy k jejich sdělení. 
Oznámení se provádí prostřednictvím kteréhokoliv matričního úřadu, který ověří pravdivost 
poskytnutých údajů. Pro případ změny některého z údajů, které musí být správci poskytnuty, 
se právnické osobě stanovuje oznamovací povinnost. 

 

K § 24: 

Určují se pravidla pro zrušení datových schránek právnických osob pro případ jejich zániku. 

 

K § 25: 

Stanovují se pravidla pro zřizování datových schránek orgánů veřejné moci a způsob, jakým 
se správce datových schránek dozví o vzniku orgánu veřejné moci. 

Na právnické osoby, které jsou zároveň orgánem veřejné moci, se ustanovení o právnických 
osobách nevztahují a jejich datové schránky jsou upraveny ustanoveními zákona o datových 
schránkách orgánů veřejné moci. 

Stanovuje se proces udělování základního bezvýznamového identifikátoru orgánu veřejné 
moci jako základního identifikátoru orgánu pro komunikaci jak s fyzickými a právnickými 
osobami, tak i s jinými orgány veřejné moci a jako přihlašovacího jména do datové schránky. 
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Spolu se základním bezvýznamovým identifikátorem orgánu veřejné moci je jednotlivým 
fyzickým osobám, které jsou uživateli, přidělen PIN, který slouží jako ověřovací heslo 
k přihlášení do datové schránky orgánu veřejné moci. Ke každé datové schránce může být 
přidělen vždy pouze jeden identifikátor vázaný na orgán veřejné moci, k němuž se datová 
schránka vztahuje. PIN však může být uděleno více podle toho, kolik fyzických osob jako 
uživatelů má oprávnění k příslušné datové schránce přistupovat – každý uživatel disponuje 
svým vlastním PIN. Způsob přidělování bezvýznamového identifikátoru a PIN a jejich 
podoba má být stanoven vyhláškou. 

Správci datových schránek se zakládá povinnost vydat každému uživateli datové schránky 
právnické osoby doklad o zřízení schránky včetně návodu, jak provést první přihlášení. 

Uživateli datové schránky se ukládá povinnost provést první přihlášení do datové schránky 
veřejné moci do třiceti dnů od doručení PIN. 

 

 

K § 26: 

Orgánu veřejné moci se ukládá povinnost oznámit správci seznam údajů nutných pro zřízení 
datové schránky právnické osoby. Oznámení se provádí přímo správci datových schránek, 
tedy Ministerstvu vnitra. Pro případ změny některého z údajů, které musí být správci 
datových schránek poskytnuty, se orgánu veřejné moci stanovuje oznamovací povinnost. 

 

K § 27: 

Vymezují se pravidla pro zrušení datových schránek orgánů veřejné moci pro případy jejich 
zániku. 

 

K § 28: 

Stanovuje se struktura datových schránek, kdy se datová schránka fyzické osoby a datová 
schránka právnické osoby skládá z oddílu odesílacího, oddílu doručovacího, oddílu 
identifikačního, oddílu pracovního a oddílu dokumentačního. Struktura datové schránky 
orgánu veřejné moci je shodná, pouze jednotlivé části schránky mají mírně odlišný účel. 

 

K § 29: 

Určuje se postup, jak provádět přihlašování k datové schránce tak, že uživatel na elektronické 
přepážce zadá do formulářového řádku přihlašovací jméno příslušné ZBIFO, ZBIPO nebo 
ZBIOVM a do formulářového řádku ověřovací heslo zadá PIN, který byl uživateli přidělen. 
Uživatel si také může zvolit, že v rámci zajištění vyšší míry bezpečnosti pro přístup do datové 
schránky posílí výše uvedený postup o připojení svého kvalifikovaného certifikátu vydaného 
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb k zaručenému elektronickému podpisu 
uživatele nebo kvalifikovaného systémového certifikátu vydaného akreditovaným 
poskytovatelem certifikačních služeb k elektronické značce uživatele. 
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Stanovuje se podmínka, že přihlášením do datové schránky uživatel souhlasí s provozním 
řádem datové schránky, který stanoví Ministerstvo vnitra vyhláškou. 

 

K § 30: 

Vymezují se povinnosti správce datových schránek jako je zasílání oznámení, vydávání 
potvrzení o úkonech, určení, která data lze poskytovat a která nesmí být zpřístupněna, 
vykonávání funkcí spojených s činností jakési centrální podatelny. Dále jsou stanoveny i 
některá práva správce související zejména s možností zničit datovou zprávu v případě 
zabránění vzniku škody. 

 

K § 31: 

Stanovují se základní práva a povinnosti uživatelů datových schránek. 

 

K § 32: 

Upravuje se institut podání vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím elektronické 
přepážky. Stanovuje se pravidlo, podle nějž platí, že je-li podání učiněno prostřednictvím 
elektronické přepážky, tedy s použitím datové schránky, a některá zvláštní procesní norma 
požaduje, aby bylo podání učiněno písemně, je tato povinnost stanovená procesní normou 
splněna. Tato konstrukce je založena na obecných ustanoveních o právních úkonech, kdy se 
za písemnou formu považuje právní úkon učiněn elektronickými prostředky, jež umožňují 
zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila. Protože úkony 
učiněné prostřednictvím elektronické přepážky jsou založené na jednoznačné identifikaci 
podle datových schránek je nepochybné, že byly splněny všechny požadavky kladené na 
zachování písemné formy právního úkonu. 

Určují se pravidla pro učinění podání prostřednictvím elektronické přepážky. Podání je 
učiněno úplným vyplněním podacího formuláře, jeho  označení elektronickou značkou 
založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným 
poskytovatelem certifikačních služeb nebo podepsáním uznávaným elektronickým podpisem 
uživatele, který činí podání, a vložením takto vzniklé datové zprávy do odesílacího oddílu 
datové schránky uživatele, který činí podání. Podání je učiněno, je-li  tomu, kdo činí podání, 
zasláno oznámení (elektronickou poštou, SMS nebo hlasovou zprávou) o převzetí datové 
zprávy k dodání elektronickou přepážkou, tedy je-li podání učiněno doručením datové zprávy 
na centrální elektronickou přepážku, která následně rozdistribuuje datovou zprávu do datové 
schránky příslušného orgánu veřejné moci. 

Univerzální formát (např. XML) a strukturu podacího formuláře stanoví ministerstvo vnitra 
vyhláškou. Samotný formulář by měl mít spíše povahu jakési univerzální jednoduché košilky, 
která umožní správnou distribuci příslušnému orgánu, jemuž je podání určeno, a následnou 
archivaci dokumentů spíše než aby se jednalo o nějaký složitý formulář s mnoha požadavky. 
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Stanovuje se požadavek, aby orgány veřejné moci používaly při činění podání, která 
neobsahují utajované skutečnosti, vůči jinému orgánu veřejné moci výhradně elektronickou 
přepážku. 

 

K § 33: 

Upravuje se institut doručování písemností orgánů veřejné moci prostřednictvím elektronické  
přepážky a případy, kdy lze takto doručovat písemnosti. Stanovuje se pravidlo, podle nějž 
platí, že je-li písemnost doručena prostřednictvím elektronické přepážky, tedy s použitím 
datové schránky, a některá zvláštní procesní norma požaduje, aby byla písemnost doručena na 
adresu pro doručování, adresu trvalého pobytu, adresu bytu, adresu pracoviště, adresu 
kanceláře, adresu podnikání nebo adresu sídla, je tato povinnost stanovená procesní normou 
splněna. Dále se stanovuje, že doručení prostřednictvím elektronické přepážky se považuje za 
doručení do vlastních rukou. 

Implementací institutu doručení prostřednictvím elektronické přepážky odpadne řada 
problémů s doručováním písemností v procesních řízeních. 

Určují se pravidla pro doručování písemností orgánů veřejné moci prostřednictvím 
elektronické přepážky. Písemnosti se doručují úplným vyplněním doručovacího formuláře, 
jeho  označením elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu 
vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo podepsáním uznávaným 
elektronickým podpisem orgánu, který doručovanou písemnost vyhotovil, a vložením takto 
vzniklé datové zprávy do odesílacího oddílu datové schránky orgánu veřejné moci, jehož 
písemnost se doručuje. Pro doručení prostřednictvím elektronické přepážky platí fikce 
doručení, která nastává třetím dnem od okamžiku, kdy bylo adresátovi zasláno elektronickou 
přepážkou oznámení (elektronickou poštou, SMS nebo hlasovou zprávou)o vložení datové 
zprávy do doručovacího oddílu datové schránky adresáta. 

Univerzální formát (např. XML) a strukturu doručovacího formuláře stanoví ministerstvo 
vnitra vyhláškou. Samotný formulář by měl mít spíše povahu jakési univerzální jednoduché 
košilky, která umožní správnou distribuci příslušnému adresátovi, jemuž je doručovaná 
písemnost určena, spíše než aby se jednalo o nějaký složitý formulář s mnoha požadavky. 

Stanovuje se požadavek, aby orgány veřejné moci používaly při doručování svých písemností, 
které neobsahují utajované skutečnosti, adresované jinému orgánu veřejné moci výhradně 
elektronickou přepážku. 

Doručovat písemnosti orgánů veřejné moci prostřednictvím elektronické přepážky bude 
možné i subjektům, které nedisponují uznávaným elektronickým podpisem. K doručení bude 
plně dostačovat, když adresát bude mít zřízenou svou datovou schránku. 

 

K § 34: 

Stanovují se sankce, které mohou být za správní delikt uloženy fyzické osobě orgánem 
příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona. 
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K § 35: 

Stanovují se sankce, které mohou být za správní delikt uloženy právnické osobě orgánem 
příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona. 

 

K § 36: 

Stanovují se sankce, které mohou být za porušení tohoto zákona uloženy orgánu veřejné moci 
orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto 
zákona. 

 

K § 37: 

Ve společných ustanoveních se definují liberační důvody, způsob postupu pro vyměření 
pokuty, subjekt který vybírá a vymáhá pokutu, a další podrobnosti s tím související. Dále se 
zakládá procesní příslušnost správního řádu. 

 

K § 38: 

Výslovným zmocněním k vydání prováděcího právního předpisu je naplněn požadavek čl. 79 
odst. 3 Ústavy České republiky. 

 

K části druhé 

 

K bodu 1: 

Stanovuje se pravidlo, podle nějž bude spisová služba primárně vykonávána elektronickou 
formou za použití výpočetní techniky. Písemnou formou budou spisové služby vykonávány 
jen v těch případech, kdy povaha dokumentů evidovaných v příslušné spisové službě 
neumožní vykonávat spisovou službu formou elektronickou za použití výpočetní techniky 
nebo kdy zvláštní právní předpis explicitně stanoví, že spisová služba je vykonávána formou 
písemnou. 

 

K bodu 2: 

Pro případy, kdy je spisová služba vykonávána elektronickou formou za použití výpočetní 
techniky, ukládá se určeným původcům povinnost provést u došlých dokumentů v listinné 
podobě autorizovanou konverzi písemnosti do elektronické podoby podle zákona o 
elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. Autorizovanou 
konverzi lze provést jen u dokumentů, které lze označit za písemnost. Dokumenty, u kterých 
nelze provést autorizovanou konverzi písemnosti a které neexistují v elektronické podobě, 
nelze v této podobě ani ukládat. 
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K bodu 3: 

Univerzální formát (např. XML) a strukturu spisů a dokumentů v elektronické podobě stanoví 
ministerstvo vnitra vyhláškou. Struktura spisu by měla odpovídat jakési univerzální 
jednoduché košilce, která umožní správnou evidenci a ukládání. 

 

K bodu 4: 

Stanovují se pravidla pro odesílání dokumentů určenými původci do datových schránek 
příslušných adresátů prostřednictvím elektronické přepážky tak, aby odesílatel dokumentu 
mohl ke spisu připojit potvrzení o doručení písemnosti prostřednictvím elektronické přepážky. 
Jedná se o obdobu doručenky u dokumentů zasílaných poštovní zásilkou. 

 

K bodu 5: 

Určuje se povaha spisovny pro uložení vyřízených spisů v elektronické formě a jiných 
dokumentů v elektronické formě určeného původce jako zvláštního centrálního datového 
skladu dokumentů, který je informačním systémem veřejné správy, na nějž se vztahují 
pravidla pro tyto systémy závazná. Správcem tohoto informačního systému je Ministerstvo 
vnitra. Zamezí se možnostem ztráty spisu, výrazně se zjednoduší nakládání se spisem a 
usnadní jeho předávání, což povede k zefektivnění celého řízení. 

Dále se určuje povaha správního archivu pro uložení dokumentů v elektronické formě 
určeného původce jako zvláštního datového skladu dokumentů, který je informačním 
systémem veřejné správy, na nějž se vztahují pravidla pro tyto systémy závazná. Správcem 
tohoto informačního systému je za předpokladu, že příslušný určený původce správní archiv 
zřídil, sám určený původce. 

 

K bodu 6: 

V souvislosti s novelizačním bodem č. 3 se doplňuje zmocněním k vydání prováděcího 
právního předpisu. 

 

K přechodnému ustanovení: 

Vznikla-li v souvislosti s tímto zákonem povinnost vykonávat spisovou službu elektronicky, 
nevztahuje se tato povinnost na vyřízené spisy a dokumenty uložené do spisovny před 
účinností tohoto zákona. 

 

K části třetí 

 

V souvislosti se zavedením nového institutu autorizované konverze písemnosti a elektronické 
legalizace dochází k úpravě a rozšíření položky 4 a 5. 
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Dále se zmocňuje správní úřad ke snížení poplatku za provedení autorizované konverze 
písemnosti a elektronické legalizace až o 50%. Tento krok přinese větší konkurenci do 
poskytování služeb občanům a podnikatelům jednotlivými správními úřady. 

 

K části čtvrté 

 

K bodu 1: 

Umožňuje se, aby notář mohl pověřit své pracovníky – notářského koncipienta, prováděním 
autorizované konverze písemnosti a prováděním legalizace uznávaného elektronického 
podpisu podle zvláštního právního předpisu. 

 

K bodu 2: 

Umožňuje se, aby notář mohl pověřit své pracovníky – notářského kandidáta, prováděním 
autorizované konverze písemnosti a prováděním legalizace uznávaného elektronického 
podpisu podle zvláštního právního předpisu. 

 

K bodu 3: 

Doplňují se další typy osvědčení, které provádějí notáři, a to autorizovaná konverze 
písemnosti a  legalizace uznávaného elektronického podpisu 

 

K bodu 4: 

Zohledňuje se, že zvláštní právní předpis stanoví kromě formy též postup notáře pro 
provádění těchto činností. 

 

K části páté 

 

Stanovuje se pravidlo, podle nějž bude spis, umožní-li to jeho povaha a zejména dokumenty, 
které jej tvoří, veden v elektronické formě. Výrazně se tak zjednoduší nakládání se spisem a 
jeho předávání, což povede k zefektivnění celého řízení 

 

K části šesté 

 

Účinnost zákona je navrhována k 1. lednu 2008. 
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… v.r. 

… v.r. 

… v.r. 
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Znění některých ustanovení zákon ů s vyzna čením 
navrhovaných zm ěn 

 
 
 

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb ě a o změně některých zákon ů 
 

HLAVA III 
 

SPISOVÁ SLUŽBA 
 

§ 63 
  
(1) Spisová služba se vykonává písemnou formou nebo elektronickou formou za použití 
výpočetní techniky. 
 
(2) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak a umožňuje-li to povaha evidovaných 
dokumentů, má se za to, že je spisová služba vykonávána elektronickou formou za použití 
výpočetní techniky. 
 
(2) (3) Povinnost vykonávat spisovou službu mají 
  
a) veřejnoprávní původci uvedení v § 3 odst. 1 písm. a) až c) a písm. e) až h), 
  
b) kraje, 
  
c) hlavní město Praha, 
  
d) obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním nebo matričním úřadem, 
  
e) městská část nebo městský obvod územně členěného statutárního města a městská část 
hlavního města Prahy, na něž byla statutem přenesena alespoň část působnosti obce s 
pověřeným obecním úřadem nebo působnosti stavebního úřadu anebo matričního úřadu, 
(dále jen "určení původci"). 
  
(3) (4) Na obce, které nemají povinnost vykonávat spisovou službu podle odstavce 2 3, se 
vztahují ustanovení § 64 odst. 1, § 65 a 67; ustanovení § 66 a § 68 odst. 1 a 2 se pro ně 
použijí přiměřeně. 
  
(4) (5)Vedení zdravotnické dokumentace upravuje zvláštní právní předpis. 24) 
  

§ 64 
Příjem, evidence, rozdělování a oběh dokumentů 

 
(1) Určení původci jsou povinni zajistit řádný příjem dokumentů; za tím účelem jsou povinni 
vést podací deník, do něhož jsou v číselném a časovém pořadí zapisovány došlé 
dokumenty, popřípadě ústně učiněná podání. Všechny došlé dokumenty se v den, kdy byly 
doručeny, opatří otiskem podacího razítka s číslem jednacím. Určení původci jsou povinni 
evidovat i dokumenty u nich vzniklé. 



 
 
 
 
 

   

Záměrem projektu eStat.cz – efektivní stát je získat konsensuální koncept, na němž se mohou po odborné stránce shodnout politická  
i hospodářská reprezentace a jehož realizace přinese jednu z klíčových reforem nezbytných pro příští vzestup České republiky. Vize: Štíhlý efektivní stát poskytující občanům jimi 
vyžadované služby rychle, správně, přívětivě. K tomu účelu používající moderní nástroje informatiky. Mise: Připravit podrobný program postupu budoucí středopravé vlády, která 
za jednu ze svých priorit bude mít zásadní reformu neefektivních a špatných služeb byrokratických struktur zbytnělých za posledních vlád. 
 

IČ: 27019942, DIČ: CZ27019942, Thunovská 12, 118 00 Praha 1 
Tel: 226 517 235, fax: 226 517 237 

www.estat.cz 

  

 
(2) Je-li spisová služba vykonávána elektronickou formou za použití výpočetní techniky, jsou 
určení původci povinni provést u došlých dokumentů v listinné podobě autorizovanou 
konverzi písemnosti do elektronické podoby podle zvláštního právního předpisu 24a). 
  
(2) (3) Zaevidované dokumenty se předávají příslušné organizační součásti nebo osobě k 
tomu pověřené, o čemž se učiní záznam v podacím deníku. 
  
(3) (4) Osoba, která převezme dokument zapsaný do evidence, jeho převzetí potvrdí. 
 

§ 65 
Vyřizování a podepisování dokumentů 

 
(1) Při vyřizování dokumentů se všechny dokumenty týkající se téže věci spojí ve spis. 
Vyřízením spisu se rozumí zpracování konceptu, jeho aprobace, vyhotovení, podepsání a 
vypravení čistopisu rozhodnutí nebo jiné formy vyřízení. 
  
(2) Dokumenty určeného původce podepisuje jeho statutární orgán nebo jiná osoba 
oprávněná za něj jednat podle zvláštního právního předpisu 25) anebo osoba, která k tomu 
byla statutárním orgánem pověřena. 
  
(3) Uzavřením spisu se rozumí kompletace všech dokumentů patřících do spisu a kontrola a 
doplnění údajů podle § 66 před uložením do spisovny. 
 
(4) Spisy a dokumenty v elektronické formě mají předepsanou strukturu a formát, které 
ministerstvo stanoví vyhláškou. 
  

§ 66 
  
(1) Určení původci jsou povinni dokumenty označovat spisovými znaky, skartačními znaky a 
skartačními lhůtami podle spisového a skartačního plánu. 
  
(2) Určení původci vydají vnitřní předpis pro výkon spisové služby, který obsahuje základní 
pravidla pro manipulaci s dokumenty u určeného původce (dále jen "spisový a skartační řád") 
a jehož součástí 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. 
  

§ 67 
Odesílání dokumentů 

 
(1) Do vlastních rukou adresáta odesílají určení původci dokumenty, u nichž je nutno, aby 
doručení bylo doloženo, nebo je-li to stanoveno zvláštními právními předpisy. 26) Písemný 
doklad stvrzující, že dokument byl doručen nebo že poštovní zásilka obsahující dokument 
byla dodána, včetně dne, kdy se tak stalo, se po vrácení určeným původcům připojí k 
příslušnému spisu. 
 
(2) Je-li odeslán určenými původci dokument do datové schránky adresáta prostřednictvím 
elektronické přepážky podle zvláštního právního předpisu 24a), připojí se k příslušnému 
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spisu potvrzení o doručení písemnosti orgánu veřejné moci, které musí být označeno 
elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném 
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo podepsán uznávaným 
elektronickým podpisem 26a)  správce elektronické přepážky. 
  

§ 68 
Ukládání dokumentů 

 
(1) Všechny vyřízené spisy a jiné dokumenty určeného původce jsou po dobu trvání 
skartační lhůty uloženy na místě vyhrazeném k uložení dokumentů, k vyhledávání a 
předkládání dokumentů pro potřebu určeného původce a k provádění skartačního řízení 
(dále jen "spisovna"). Dokumenty mohou být uloženy též ve spisovně sloužící k uložení 
dokumentů s dlouhodobými skartačními lhůtami (dále jen "správní archiv"), pokud ji určení 
původci zřídili. Dokumenty se ukládají zpravidla ihned po jejich vyřízení, pokud povaha věci 
nevyžaduje, aby zpracovatel měl vyřízený dokument déle; tato skutečnost se poznamenává 
do podacího deníku. 
 
(2) Spisovna pro uložení vyřízených spisů v elektronické formě a jiných dokumentů 
v elektronické formě určeného původce má povahu zvláštního centrálního datového skladu 
dokumentů, který je informačním systémem veřejné správy. 26b) Správcem tohoto 
informačního systému je ministerstvo. 
 
(3) Správní archiv pro uložení dokumentů v elektronické formě určeného původce má 
povahu zvláštního datového skladu dokumentů, který je informačním systémem veřejné 
správy. 26b) Správcem tohoto informačního systému je příslušný určený původce. 
 
(2) (4)Pro nahlížení do dokumentů uložených ve spisovně nebo ve správním archivu 
správního orgánu nebo soudu platí obecná ustanovení o nahlížení do spisů v řízení před 
správním orgánem nebo soudem; to neplatí, jestliže dokumenty před uložením ve spisovně 
nebo ve správním archivu byly veřejně přístupné. Nahlížení do dokumentů obsahujících 
utajované skutečnosti, poskytování jejich opisů, výpisů a kopií se řídí zvláštním právním 
předpisem. 2) 
  
(3) (5)V případě zániku určeného původce převezme spisovnu nebo správní archiv jeho 
právní nástupce, likvidátor, zřizovatel nebo ten, na něhož přechází působnost zaniklého 
určeného původce; je-li právních nástupců více a nedojde-li mezi nimi k dohodě, rozhodne o 
převzetí spisovny nebo správního archivu příslušný správní úřad na úseku archivnictví a 
výkonu spisové služby dohlížející na provádění skartačního řízení. 
  
(4) (6)Při umístění spisovny a správního archivu musí být splňovány stavebně-technické a 
bezpečnostní podmínky umožňující řádný výkon spisové služby (§ 61 odst. 2 a 4). 
  

§ 69 
  
(1) Ministerstva a další ústřední správní úřady zřizují správní archiv. Jeho zřízení oznamují 
ministerstvu. 
  
(2) Správní archiv mohou zřídit i další určení původci; neprodleně to oznamují správnímu 
úřadu na úseku archivnictví a výkonu spisové služby příslušnému ke kontrole spisové služby 
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a ministerstvu. V oznámení uvedou svůj název a sídlo, název, sídlo a identifikační číslo 
právnické osoby, která je jejich zřizovatelem nebo vůči nim plní funkci zřizovatele, anebo 
jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby, která je jejich zřizovatelem. 
  
(3) Správní archiv, s výjimkou správních archivů zřízených zřizovateli uvedenými v § 50 a v § 
51 odst. 1, 
  
a) dohlíží na výkon spisové služby u útvarů v řídící působnosti svého zřizovatele, u jím 
zřízených organizačních složek, příspěvkových organizací a jiných právnických osob, 
  
b) přebírá dokumenty od zrušených původců, u kterých dohlíží na výkon spisové služby, a 
plní úkoly těchto původců při výběru archiválií. 
  
(4) Ve spisových a skartačních plánech určení původci, kteří si zřídili správní archiv, vyznačí 
dvojí skartační lhůty, a to pro vyřazení dokumentů ze spisovny a pro vyřazení dokumentů ze 
správního archivu. Po uplynutí lhůty pro uložení dokumentů ve spisovně se dokumenty 
předají do správního archivu. 
  

§ 70 
  
Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti výkonu spisové služby, a to 
  
a) příjem dokumentů, 
  
b) evidenci dokumentů, 
  
c) rozdělování dokumentů, 
  
d) oběh dokumentů, 
  
e) vyřizování dokumentů, 
  
f) vyhotovování dokumentů, 
  
g) podepisování dokumentů a užívání razítek, 
  
h) odesílání dokumentů, 
  
i) ukládání dokumentů, 
  
j) zvláštnosti výkonu spisové služby za pomoci výpočetní techniky. 
  
____________________ 
 
2) Zákon č. 148/1998 Sb. , o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
  
24) Zákon č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 
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24a) Zákon č…./2006 Sb., o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů 
veřejné moci a o změně některých zákonů (zákon o elektronizaci některých procesních 
úkonů v oblasti orgánů veřejné moci). 
 
25) Například obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb. , ve 
znění pozdějších předpisů, § 103 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, § 61 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, § 72 odst. 2 a 
§ 97 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. 
  
26) Například zákon č. 99/1963 Sb. , občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 141/1961 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, správní řád, zákon č. 120/2001 Sb. , 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
26a) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. 
 
26b) § 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
… 

 
§ 86 

 
Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 9 odst. 2, § 19, § 20 odst. 5, § 24 odst. 3, § 31 
odst. 2, § 36, § 40 odst. 4, § 56 odst. 4, § 61 odst. 9, § 65 odst. 4  a § 70. 
 
 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích  
 

Pol.4 
a) Ověření   stejnopisu,   opisu,   kopie, 
 fotokopie   nebo   výpisu   z   úředních   spisů, 
 ze   soukromých   spisů   v   úřední   úschově, 
 z   rejstříků,   z   registrů,   z   knih, 
 ze   záznamů,   z   evidencí,   z   listin 
 nebo   z   dalšího   písemného   a   obrazového 
 materiálu                                        Kč          30 
                                     za   každou   i   započatou  stránku 
b) Provedení autorizované konverze písemnosti 
do elektronické podoby         Kč 30 

za každou i započatou stránku vstupní konvertované písemnosti 
c) Provedení autorizované konverze písemnosti 
do listinné podoby          Kč 30 

za každou i započatou stránku konvertovaného výstupu. 
  

Osvobození 
 
1. Od poplatku této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení zákona č. 
255/1946 Sb. , o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných 
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účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb. , a k provedení 
zákona č. 170/2002 Sb. , o válečných veteránech. 
  
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy,4) občanská 
sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti,6) založené k 
poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany 
mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, 
tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany 
památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. 
  

Zmocnění 
  
 Správní úřad může snížit poplatek podle písmene b) a c) této položky až o 50 %. 
 

Předmětem poplatku není 
  
 Ověření shody pořízené listiny (stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu) z 
daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a 
poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník - daňový subjekt předložil nebo již jednou obdržel 
od správního úřadu. 
 

Pol.5 
a)  Ověření   podpisu   nebo   otisku   razítka 
na   listině   nebo   na   jejím   stejnopisu 
                                                 Kč          30 
                                     za   každý   podpis   nebo   otisk 
                                    razítka 
b)  Ověření   (apostila)   podpisu   a   otisku 
razítka   na   listině   za   účelem   jejího 
použití   v   zahraničí                           Kč        100 
c) Ověření uznání uznávaného elektronického 
podpisu, kterým je podepsána písemnost za 
vlastní    Kč 30 
   za   každý   podpis    
  

Osvobození 
 
 1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na 
listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb. , o příslušnících československé 
armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění 
zákona č. 101/1964 Sb. , a k provedení zákona č. 170/2002 Sb. , o válečných veteránech. 
  
 2. Od poplatku podle písmene a) a c) této položky jsou osvobozeny nadace a 
nadační fondy,4) občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné 
společnosti,6) založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany 
životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany 
života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, 
požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto 
subjekty založeny. 
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 3. Od poplatku podle písmene a) a c) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť 
těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně 
(držitelé průkazu ZTP a ZTP/P). 
 

Zmocnění 
  
 Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky až o 50 %. 
 
____________________ 
 
  4)   Zákon   č.   227/1997   Sb. ,   o   nadacích   a   nadačních   fondech   a   o   změně 
     a   doplnění    některých    souvisejících    zákonů    (zákon   o   nadacích 
     a   nadačních   fondech),   ve   znění   pozdějších   předpisů. 
 5)   Zákon   č.   83/1990   Sb. ,   o    sdružování   občanů,   ve   znění   pozdějších 
     předpisů. 
 6)   Zákon    č.    248/1995    Sb. ,    o    obecně    prospěšných   společnostech 
     a   o    změně   a    doplnění    některých    zákonů,   ve    znění   pozdějších 
     předpisů. 
 
 

Zákon č. 358/1992 Sb., o notá řích a jejich činnosti (notá řský řád) 
 

§ 19 
 
Notář může koncipienta písemně pověřit 
a) ověřováním shody opisu nebo kopie (dále jen "opis") s listinou (dále jen "vidimace"), 
ověřováním pravosti podpisu (dále jen "legalizace") s výjimkou vidimací a legalizací ve 
vztahu k cizině a dále přijímáním úschov, prováděním autorizované konverze písemnosti a 
prováděním legalizací uznávaného elektronického podpisu podle zvláštního právního 
předpisu3a), 
  
b) jednotlivými úkony v činnosti podle § 3 odst. 1, 
  
c) přípravnými a dílčími úkony činnosti podle § 2 a § 3 odst. 2. 
_______________ 
3a) Zákon č…./2006 Sb., o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů 
veřejné moci a o změně některých zákonů (zákon o elektronizaci některých procesních 
úkonů v oblasti orgánů veřejné moci). 

 
… 
 

§ 23 
 
Notář může kandidáta písemně pověřit 
a) prováděním vidimace a legalizace s výjimkou vidimace a legalizace ve vztahu k cizině a 
dále přijímáním úschov, prováděním autorizované konverze písemnosti a prováděním 
legalizací uznávaného elektronického podpisu podle zvláštního právního předpisu3a), 
  



 
 
 
 
 

   

Záměrem projektu eStat.cz – efektivní stát je získat konsensuální koncept, na němž se mohou po odborné stránce shodnout politická  
i hospodářská reprezentace a jehož realizace přinese jednu z klíčových reforem nezbytných pro příští vzestup České republiky. Vize: Štíhlý efektivní stát poskytující občanům jimi 
vyžadované služby rychle, správně, přívětivě. K tomu účelu používající moderní nástroje informatiky. Mise: Připravit podrobný program postupu budoucí středopravé vlády, která 
za jednu ze svých priorit bude mít zásadní reformu neefektivních a špatných služeb byrokratických struktur zbytnělých za posledních vlád. 
 

IČ: 27019942, DIČ: CZ27019942, Thunovská 12, 118 00 Praha 1 
Tel: 226 517 235, fax: 226 517 237 

www.estat.cz 

  

b) přípravnými a dílčími úkony v ostatní notářské činnosti, 
  
c) výkonem činnosti podle § 3 odst. 1, 
  
d) jednotlivými úkony v činnosti podle § 3 odst. 2. 
 

… 
 

§ 72 
 
(1) Notář osvědčuje na žádost skutečnosti a prohlášení, které by mohly být podkladem pro 
uplatňování nebo prokazování práv nebo kterými by mohly být způsobeny právní následky. 
Notář provádí zejména tato osvědčení: 
  
a) vidimaci, 
  
b) legalizaci, 
  
c) o tom, že byla předložena listina a kdy se tak stalo, 
  
d) o protestech směnek a jiných listin, které je třeba předložit k uplatnění práva, 
  
e) o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob (dále jen "valná hromada"), 
  
f) o tom, že je někdo naživu, 
  
g) o jiných skutkových dějích a stavu věcí, 
  
h) o prohlášení, 
  
i) o provedení úkonů a splnění formalit podle nařízení Rady o evropské společnosti a zákona 
vydaného k jeho provedení4a)., 
 
j) autorizovanou konverzi písemnosti, 
 
k) legalizaci uznávaného elektronického podpisu. 
  
(2) O osvědčení skutečností uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) připojí notář ověřovací 
doložku na předložené listině nebo na listině pevně s ní spojené. 
  
(3) O osvědčení skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. c) připojí notář osvědčovací doložku 
na předložené listině nebo na listině pevně s ní spojené. 
  
(4) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. d), a i) až k) osvědčí notář formou stanovenou 
zvláštními právními předpisy.3a), 4a) , 5) 
  
(5) O osvědčení jiných skutečností a prohlášení, které nejsou uvedeny v odstavcích 2 až 4, 
sepíše notář notářský zápis, pro který platí přiměřeně ustanovení oddílu prvního této části. 
______________ 
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4a) Zákon č. 627/2004 Sb. , o evropské společnosti. 
  
5) Zákon č. 191/1950 Sb. , zákon směnečný a šekový. 
      
 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
 

§ 17 
 

Spis 
 
 (1) V každé věci se zakládá spis. Každý spis musí být označen spisovou značkou. 
Spis tvoří zejména podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení rozhodnutí a další 
písemnosti, které se vztahují k dané věci. Přílohou, která je součástí spisu, jsou zejména 
důkazní prostředky, obrazové a zvukové záznamy a záznamy na elektronických médiích. 
Spis musí obsahovat soupis všech svých součástí, včetně příloh, s určením data, kdy byly do 
spisu vloženy. Umožňuje-li to jeho povaha, je spis veden v elektronické formě. 
  
 (2) Zasílají-li se dožádané spisy v poštovní zásilce, musí odesílající správní orgán 
zvolit takovou poštovní službu, která zahrnuje stvrzení podání a dodání poštovní zásilky. 
  
 (3) Z důvodu ochrany utajovaných skutečností a z důvodu ochrany jiných skutečností, 
na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, se v případech 
stanovených zvláštním zákonem část písemností nebo záznamů uchovává odděleně mimo 
spis. 
  
 (4) Nevykonává-li příslušný správní orgán spisovou službu, předá spis po právní moci 
rozhodnutí správnímu orgánu, který pro něj spisovou službu vykonává. 

 
 


