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VYHLÁ!KA

ze dne 23. !ervna 2009

o podrobnostech v!konu spisové slu"by

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 zákona
!. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové slu"b#
a o zm#n# n#kter!ch zákon$, ve zn#ní zákona !. 190/
/2009 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 9 odst. 2,
§ 13 odst. 5 a § 70 odst. 1 zákona:

§ 1

P#edm$t úpravy

Tato vyhlá%ka stanoví podrobnosti v!konu spi-
sové slu"by, které se vztahují k p$vodc$m dokument$,
jimi" se pro ú!ely vyhlá%ky rozumí ur!ení p$vodci1),
obce, které nejsou ur!en!mi p$vodci, organiza!ní
slo"ky územních samosprávn!ch celk$ a právnické
osoby z&ízené nebo zalo"ené územními samospráv-
n!mi celky v rozsahu, v jakém vykonávají spisovou
slu"bu podle zákona, (dále jen „p$vodce“).

P#íjem dokument%

§ 2

(1) Doru!ené dokumenty se p&ijímají v míst#
k tomu ur!eném jin!m právním p&edpisem2) nebo p$-
vodcem (dále jen „podatelna“). Dokument p&edan! p$-
vodci mimo podatelnu nebo dokument vytvo&en! z po-
dání u!in#ného ústn# se p&edá bez zbyte!ného odkladu
podateln#, není-li dále stanoveno jinak. Dokumenty
podléhající evidenci podle § 3 odst. 3 se podateln# ne-
p&edávají.

(2) Dokumenty, které z hlediska !innosti p$vodce
nemají ú&ední charakter, nepodléhají evidenci. Charak-
teristiky takov!ch dokument$ uvede p$vodce ve spiso-
vém &ádu; pokud p$vodce nevydává spisov! &ád3),
uvede tyto charakteristiky v jiném vnit&ním p&edpise,
upravujícím v!kon spisové slu"by.

§ 3

(1) Doru!en! dokument v analogové podob#, po-
p&ípad# jeho obálku, opat&í p$vodce v den doru!ení
otiskem podacího razítka, pop&ípad# jin!m technolo-
gick!m prost&edkem, kter! spl'uje nále"itosti po-
dacího razítka podle § 5 odst. 5. Pokud jsou mu do-
kumenty v analogové podob# p&edány mimo podatelnu
nebo pokud jsou vytvo&eny z podání u!in#n!ch ústn#,
opat&í je p$vodce zpravidla v den doru!ení nebo vy-
tvo&ení rovn#" otiskem podacího razítka, pop&ípad# ji-
n!m technologick!m prost&edkem.

(2) Obálka dokumentu v analogové podob# se po-
nechává u dokumentu v"dy, pokud
a) je dokument v souladu s jin!m právním p&edpi-

sem4) doru!ován p$vodci do vlastních rukou,
b) je to nezbytné pro ur!ení, kdy byl dokument

podán k po%tovní p&eprav# nebo kdy byl p$vodci
doru!en jin!m zp$sobem, nebo

c) údaje na ní uvedené jsou rozhodné pro stanovení
adresy odesílatele.

(3) Pokud je v adrese na doru!ené obálce obsahu-
jící dokument v analogové podob# uvedeno na prvním
míst# jméno, pop&ípad# jména, a p&íjmení fyzické oso-
by, p&edá se obálka adresátovi, pop&ípad# jím ur!ené
osob#, neotev&ená. Zjistí-li adresát po otev&ení obálky
s dokumentem v analogové podob#, která mu byla
p&edána, "e obsahuje dokument ú&edního charakteru,
zabezpe!í neodkladn# jeho dodate!né ozna!ení a zaevi-
dování; obdobn# postupuje rovn#" adresát, na jeho"
adresu elektronické po%ty byl p&ímo doru!en doku-
ment ú&edního charakteru v digitální podob#.

§ 4

(1) Je-li dokument v digitální podob# opat&en za-
ru!en!m elektronick!m podpisem zalo"en!m na kva-
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1) § 63 odst. 1 zákona !. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové slu"b# a o zm#n# n#kter!ch zákon$, ve zn#ní zákona !. 190/
/2009 Sb.

2) Nap&íklad § 11 odst. 3 zákona !. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zm#n# n#kter!ch dal%ích zákon$ (zákon
o elektronickém podpisu), § 2 odst. 1 vyhlá%ky !. 496/2004 Sb., o elektronick!ch podatelnách.

3) § 66 zákona !. 499/2004 Sb.
4) Nap&íklad zákon !. 99/1963 Sb., ob!ansk! soudní &ád, ve zn#ní pozd#j%ích p&edpis$, zákon !. 141/1961 Sb., o trestním

&ízení soudním (trestní &ád), ve zn#ní pozd#j%ích p&edpis$, zákon !. 500/2004 Sb., správní &ád, ve zn#ní pozd#j%ích p&edpis$.



lifikovaném certifikátu vydaném akreditovan!m po-
skytovatelem certifika!ních slu"eb5) (dále jen „uzná-
van! elektronick! podpis“), elektronickou zna!kou za-
lo"enou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vy-
daném akreditovan!m poskytovatelem certifika!ních
slu"eb6) (dále jen „uznávaná elektronická zna!ka“)
nebo kvalifikovan!m !asov!m razítkem7), ov#&í p$-
vodce jejich platnost zp$sobem stanoven!m jin!m
právním p&edpisem8), pokud tyto údaje ji" nelze vyu"ít
ze záznamu podle odstavce 2.

(2) Pokud je p&íjem dokument$ zaji%)ován elek-
tronickou podatelnou, lze záznam údaj$ o v!sledku
ov#&ování platnosti uznávaného elektronického pod-
pisu a uznávané elektronické zna!ky podle jiného práv-
ního p&edpisu9) vyu"ít pro v!kon spisové slu"by v elek-
tronickém systému spisové slu"by.

(3) Doru!en! dokument v digitální podob# se
v"dy zkontroluje, neobsahuje-li chybn! datov! formát
nebo po!íta!ov! program zp$sobil! p&ivodit %kodu na
programovém vybavení p$vodce, nebo na informacích
zpracovávan!ch p$vodcem, pop&ípad# není-li zp$so-
bil! po%kodit p$vodce zneu"itím informací (dále jen
„%kodliv! kód“). Pokud je %kodliv! kód zji%t#n, doku-
ment v digitální podob#, kter! obsahuje chybn! datov!
formát nebo kter! obsahuje v#cnou informaci, jí" m$"e
p$vodce bezpe!n# vyu"ít ve vztahu k dal%ímu zpraco-
vání dokumentu, a p$vodce ho m$"e bezpe!n# ulo"it
mimo elektronickou podatelnu, p$vodce ulo"í do
zvlá%tního úlo"i%t#. Ostatní dokumenty, u kter!ch byl
zji%t#n %kodliv! kód, p$vodce neukládá, ale zni!í; v ta-
kovém p&ípad# se dokument v digitální podob# pova-
"uje za nedoru!en!.

(4) Pokud je p$vodce schopen zjistit z dokumentu
v digitální podob# obsahujícího %kodliv! kód elektro-
nickou adresu odesílatele, neprodlen# ho vyrozumí
o zji%t#ní %kodlivého kódu, pop&ípad# o zni!ení doku-
mentu, a stanoví dal%í postup pro zaji%t#ní &ádného do-
ru!ení dokumentu; o p&ijetí dokumentu v digitální po-
dob#, u kterého byl zji%t#n %kodliv! kód, a o vyrozu-
m#ní odesílatele vede p$vodce zvlá%tní evidenci.

(5) V!sledek ov#&ení platnosti uznávaného elek-
tronického podpisu, uznávané elektronické zna!ky
nebo kvalifikovaného !asového razítka p$vodce p&ipojí

k dokumentu v digitální podob#, jeho" se ov#&ování
t!ká.

(6) Pokud ov#&ení podle odstavc$ 1 a 2 proká"e
neplatnost uznávaného elektronického podpisu, uzná-
vané elektronické zna!ky nebo kvalifikovaného !aso-
vého razítka, vyrozumí o tom p$vodce odesílatele v p&í-
pad#, "e tato neplatnost má právní d$sledky pro dal%í
zpracování dokumentu.

(7) Doru!en! dokument v digitální podob#, kter!
neobsahuje %kodliv! kód, se v nezm#n#né podob# ulo"í
v úlo"i%ti doru!en!ch datov!ch zpráv, zavede se do
elektronického systému spisové slu"by a ozna!í se jed-
nozna!n!m identifikátorem.

§ 5

Ozna&ování dokument%

(1) Ozna!ování dokument$ ve spisové slu"b# p$-
vodce zaji%)uje u dokument$ v digitální podob# elek-
tronick! systém spisové slu"by, u dokument$ v analo-
gové podob# podatelna.

(2) Vede-li p$vodce spisovou slu"bu v elektro-
nické podob#, m$"e její sou!ástí b!t rovn#" evidence
dokument$ v analogové podob#.

(3) Pokud p$vodce vede spisovou slu"bu v elek-
tronické podob#,
a) doru!en! nebo jím vytvo&en! dokument v digitální

podob# opat&í jednozna!n!m identifikátorem; jed-
nozna!n! identifikátor obsahuje zejména ozna!ení
p$vodce, pop&ípad# zkratku ozna!ení p$vodce,
a to ve form# !íselného nebo alfanumerického
údaje, anebo !árového kódu,

b) dokument v digitální podob#, kter! mu byl p&edán
na nosi!ích dat, p&edá elektronické podateln# k ulo-
"ení do úlo"i%t# doru!en!ch datov!ch zpráv a za-
vedení do elektronického systému spisové slu"by,

c) doru!en! dokument v analogové podob#, jeho"
povaha to umo"'uje, zpravidla p&evede pro-
st&edky autorizované konverze10), jiné konverze
nebo provede p&evod dokumentu v analogové po-
dob# do podoby digitální11); vznikl! dokument
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5) § 2 písm. b) zákona !. 227/2000 Sb., ve zn#ní zákona !. 440/2004 Sb.
6) § 2 písm. c) zákona !. 227/2000 Sb., ve zn#ní zákona !. 440/2004 Sb.
7) § 2 písm. r) zákona !. 227/2000 Sb., ve zn#ní zákona !. 440/2004 Sb.
8) § 2 odst. 6 písm. b) a" e) vyhlá%ky !. 496/2004 Sb.
9) § 2 odst. 9 vyhlá%ky !. 496/2004 Sb.
10) § 22 zákona !. 300/2008 Sb., o elektronick!ch úkonech a autorizované konverzi dokument$.
11) § 69a odst. 4 a 7 zákona !. 499/2004 Sb., ve zn#ní zákona !. 190/2009 Sb.



v digitální podob# opat&í jednozna!n!m identifi-
kátorem.

(4) Pokud p$vodce vede spisovou slu"bu v listinné
podob#,
a) doru!en! dokument v analogové podob#, pop&í-

pad# jeho obálku, opat&í v den doru!ení otiskem
podacího razítka, pop&ípad# vyu"ije jin! technolo-
gick! prost&edek podle § 3 odst. 1; pokud je mu
dokument v analogové podob# p&edán mimo po-
datelnu, nebo pokud je vytvo&en z podání u!in#-
ného ústn#, postupuje p$vodce podle § 2 odst. 1,

b) jím vytvo&en! dokument v analogové podob# opa-
t&í !íslem jednacím nebo eviden!ním !íslem ze
samostatné evidence dokument$,

c) dokument v digitální podob# p&evede prost&edky
autorizované konverze10) nebo jiné konverze do
analogové podoby, anebo provede p&evod doku-
mentu v digitální podob# do podoby analogové12);
dokument v analogové podob# opat&í !íslem jed-
nacím nebo eviden!ním !íslem ze samostatné evi-
dence dokument$ a podacím razítkem, pop&ípad#
jin!m technologick!m prost&edkem podle § 3
odst. 1.

(5) Otisk podacího razítka obsahuje polo"ky pro
vypln#ní údaj$ o
a) názvu p$vodce,
b) datu doru!ení dokumentu, a stanoví-li tak jin!

právní p&edpis, rovn#" !asu jeho doru!ení,
c) !ísle jednacím nebo eviden!ním !ísle ze samostatné

evidence dokument$,
d) po!tu list$ dokumentu,
e) po!tu listinn!ch p&íloh dokumentu v analogové

podob# a o po!tu list$ t#chto p&íloh, pop&ípad#
po!tu svazk$ listinn!ch p&íloh dokumentu v analo-
gové podob#; u p&íloh v nelistinné podob# jejich
po!et a druh;

technologick! prost&edek podle § 3 odst. 1 obsahuje
obdobn! rozsah polo"ek pro vypln#ní údaj$.

(6) P&i p&evedení dokumentu v analogové podob#
na dokument v digitální podob#11) se p&evád#n! do-
kument ozna!í shodn# s p&eveden!m dokumentem
a zpravidla se ulo"í v úlo"i%ti p&eveden!ch dokument$;
obdobn# se postupuje p&i p&evedení dokumentu v digi-
tální podob# na dokument v analogové podob#12) s tím,
"e vznikl! dokument v analogové podob# se ozna!í
shodn# s p&evád#n!m dokumentem tak, aby byla za-

ji%t#na jednozna!ná vazba mezi t#mito dokumenty
a aby bylo mo"né jejich zp#tné dohledání; p&evád#n!
dokument v digitální podob# se ulo"í v úlo"i%ti p&eve-
den!ch dokument$. Podrobnosti p&evád#ní doku-
ment$ upraví spisov! &ád p$vodce; pokud p$vodce ne-
vydává spisov! &ád3), stanoví tyto podrobnosti v jiném
vnit&ním p&edpise, upravujícím v!kon spisové slu"by.

Evidence dokument%
§ 6

(1) Pokud doru!ené dokumenty, které byly ozna-
!eny jednozna!n!m identifikátorem [§ 5 odst. 3
písm. a)], a dokumenty, které byly vytvo&eny p$vod-
cem, podléhají evidenci, evidují se v evidencích doku-
ment$. Za tyto evidence se nepova"ují kniha do%lé po%-
ty, kniha odeslané po%ty a jiné eviden!ní pom$cky ne-
odpovídající po"adavk$m stanoven!m v § 7 odst. 2
nebo v § 7 odst. 4.

(2) Základní eviden!ní pom$ckou spisové slu"by
vedené v elektronické podob# je elektronick! systém
spisové slu"by. Základní eviden!ní pom$ckou p&i ve-
dení spisové slu"by v listinné podob# je podací deník.
Vy"aduje-li to jin! právní p&edpis, nebo pokud tak
stanoví p$vodce, dokumenty se evidují v samostatn!ch
evidencích dokument$; samostatné evidence doku-
ment$ vedené v elektronické podob# jsou agendové
informa!ní systémy13). P$vodce uvede ve spisovém
&ádu v!!et v%ech u"ívan!ch samostatn!ch evidencí do-
kument$, a to v !len#ní podle jejich formy (elektro-
nická nebo listinná); pokud p$vodce nevydává spisov!
&ád3), uvede tento v!!et v jiném vnit&ním p&edpise,
upravujícím v!kon spisové slu"by.

(3) Pokud se p&i zapisování do evidence doku-
ment$ pou"ívají zkratky, evidence dokument$ obsa-
huje jejich seznam s vysv#tlivkami.

(4) Elektronick! systém spisové slu"by v!etn#
agendov!ch informa!ních systém$, které jsou jeho sou-
!ástí, a to v rozsahu jejich vyu"ití pro pln#ní úkol$
elektronické spisové slu"by, musí b!t kompatibilní
s po"adavky stanoven!mi národním standardem pro
elektronické systémy spisové slu"by14).

(5) Evidence dokument$ vedená v listinné podob#,
zejména podací deník, je kniha vytvo&ená ze svázan!ch
a o!íslovan!ch list$ tiskopis$, ozna!ená názvem p$-
vodce, pro n#ho" je vedena, rokem, v n#m" je u"ívána,
a po!tem v%ech list$; evidence se zabezpe!uje proti od-
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12) § 69a odst. 4 a 6 zákona !. 499/2004 Sb., ve zn#ní zákona !. 190/2009 Sb.
13) § 2 písm. e) zákona !. 111/2009 Sb., o základních registrech.
14) § 70 odst. 2 zákona !. 499/2004 Sb., ve zn#ní zákona !. 190/2009 Sb.



cizení, ztrát#, pozm#'ování, neoprávn#nému nebo na-
hodilému p&ístupu, zni!ení nebo neoprávn#nému zpra-
cování údaj$, jako" i proti jinému zneu"ití. Zápisy v lis-
tinné evidenci dokument$ se provádí srozumiteln#,
p&ehledn#, !iteln# a zp$sobem zaru!ujícím jejich trvan-
livost. Chybn! zápis se %krtne zp$sobem zaru!ujícím
!itelnost zápisu i po provedení %krtu. V p&ípad# po-
t&eby se chybn! zápis doplní správn!m zápisem. K pro-
vedené oprav# se uvede datum, jméno, pop&ípad#
jména, p&íjmení a podpis fyzické osoby, která ji pro-
vedla. V elektronickém systému spisové slu"by se
opravy a identifikace je provád#jících osob zpracovává
automaticky, zp$sobem, kter! je stanoven národním
standardem pro elektronické systémy spisové slu"by.

§ 7

(1) Pokud je dokument zaevidován v jednom typu
evidence dokument$ a poté eviden!n# p&eveden do ji-
ného typu evidence dokument$, primární eviden!ní zá-
znam se ukon!í poznámkou o p&eevidování doku-
mentu, v!etn# uvedení nového eviden!ního !ísla doku-
mentu.

(2) O dokumentu se vedou v podacím deníku nebo
v elektronickém systému spisové slu"by tyto údaje
a) po&adové !íslo dokumentu, pod ním" je evidován

v evidenci dokument$ (dále jen „po&adové !íslo“),
b) datum doru!ení dokumentu p$vodci nebo datum

vytvo&ení dokumentu p$vodcem; datem vytvo&ení
dokumentu p$vodcem se rozumí datum jeho za-
evidování v evidenci dokument$. U doru!eného
dokumentu v digitální podob# se jako datum do-
ru!ení vyzna!í datum, kdy je dokument dostupn!
elektronické podateln#15), nebo kdy se do datové
schránky fyzické osoby nebo právnické osoby p&i-
hlásí fyzická osoba, která má s ohledem na rozsah
svého oprávn#ní p&ístup k doru!enému doku-
mentu16), anebo kdy je dokument dodán do da-
tové schránky orgánu ve&ejné moci,

c) adresa odesílatele; jde-li o dokument vytvo&en!
p$vodcem, uvede se slovo „Vlastní“,

d) !íslo jednací odesílatele nebo eviden!ní !íslo ze
samostatné evidence dokument$, je-li jím doku-
ment ozna!en,

e) po!et list$ dokumentu v analogové podob#, po!et
list$ nebo po!et svazk$ jeho p&íloh v listinné po-
dob#; u p&íloh v nelistinné podob# jejich po!et
a druh,

f) stru!n! obsah dokumentu (p&edm#t, v#c),

g) ozna!ení útvaru p$vodce, kterému byl dokument
p&id#len k vy&ízení; pokud je p$vodcem ur!ena
k vy&ízení dokumentu fyzická osoba, uvede se její
jméno, pop&ípad# jména, a p&íjmení,

h) zp$sob vy&ízení, adresa adresáta, datum odeslání,
po!et list$ dokumentu v analogové podob#, po!et
list$ nebo po!et svazk$ jeho p&íloh v listinné po-
dob#; u p&íloh v nelistinné podob# jejich po!et
a druh, u dokumentu v digitální podob# po!et p&í-
loh,

i) spisov! znak, skarta!ní znak a skarta!ní lh$ta do-
kumentu nebo rok, v n#m" dokument bude za&a-
zen do skarta!ního &ízení,

j) jednozna!n! identifikátor dokumentu v digitální
podob#, pokud se jedná o evidenci dokument$
v digitální podob# v elektronickém systému spi-
sové slu"by.

(3) (íselná &ada v evidenci dokument$ za!íná po-
&adov!m !íslem 1 a je v"dy slo"ena z cel!ch kladn!ch
!ísel nep&etr"it# po sob# jdoucích. (íselná &ada je ve-
dena od prvního kalendá&ního dne !asového období,
které p$vodce stanoví pro vedení !íselné &ady v evidenci
dokument$ (dále jen „ur!ené !asové období“), a to
p&ed zahájením ur!eného !asového období. Evidence
dokument$ vedená v elektronické podob# neumo"ní,
aby na konci ur!eného !asového období byl proveden
zápis dal%ího dokumentu s po&adov!m !íslem, které ji"
bylo p&id#leno v rámci tohoto ur!eného !asového ob-
dobí, nebo aby byl proveden zápis dokumentu, jeho"
evidence nále"í do následujícího ur!eného !asového ob-
dobí. V listinné evidenci dokument$ se prázdné &ádky
pod posledním zápisem na konci stránky pro%krtnou
a doplní se záznam o datu provedení posledního zápisu
a posledním pou"itém po&adovém !ísle; záznam se for-
máln# uvede ve tvaru „Ukon!eno dne … po&adov!m
!íslem …“. K záznamu se p&ipojí jméno, pop&ípad#
jména, p&íjmení a podpis fyzické osoby pov#&ené ve-
dením spisové slu"by.

(4) V samostatné evidenci dokument$ v listinné
nebo elektronické podob# se vedou zejména údaje sta-
novené v odstavci 2 písm. a), b), c), f), i) a j).

§ 8
'íslo jednací a eviden&ní &íslo ze samostatné evidence

dokument%

(1) Dokument zaevidovan! v evidenci dokument$
se ozna!uje !íslem jednacím. (íslo jednací obsahuje
v"dy ozna!ení nebo zkratku ozna!ení p$vodce, po&a-
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dové !íslo a ozna!ení ur!eného !asového období, kte-
r!m je zpravidla kalendá&ní rok, pop&ípad# ozna!ení
nebo zkratku ozna!ení jeho organiza!ní jednotky, nebo
jiné znaky, charakterizující skute!nosti související s do-
kumentem. Eviduje-li se dokument ve sb#rném archu
podle § 9 odst. 2 písm. c), obsahuje !íslo jednací rovn#"
po&adové !íslo zápisu dokumentu ve sb#rném archu,
kter!m je chronologick! p&ehled dokument$ ve spisu.

(2) Sb#rn! arch obsahuje zejména !íslo jednací do-
kumentu nebo spisovou zna!ku spisu (§ 9 odst. 3), k n#-
mu" je veden, v#c, po&adové !íslo dokumentu ve spisu,
datum doru!ení dokumentu, ozna!ení nebo zkratku
ozna!ení odesílatele, !íslo jednací dokumentu odesíla-
tele, pokud jím byl dokument ozna!en, po!et list$ do-
kumentu v analogové podob#, po!et list$ nebo po!et
svazk$ jeho p&íloh v listinné podob#; u p&íloh v nelis-
tinné podob# jejich po!et a druh.

(3) Dokument zaevidovan! v samostatné evidenci
dokument$ se ozna!uje eviden!ním !íslem ze samo-
statné evidence dokument$. Eviden!ní !íslo obsahuje
v"dy název samostatné evidence dokument$ a po&adové
!íslo.

§ 9
Tvorba spisu

(1) Spis je vytvá&en spojováním dokument$ nebo
pomocí sb#rného archu.

(2) Pokud je spis vytvá&en
a) spojováním dokument$, potom se nov! dokument

zaeviduje v evidenci dokument$ a p&id#lí se mu
!íslo jednací nebo eviden!ní !íslo ze samostatné
evidence dokument$. V evidenci dokument$ se
u p&edcházejícího i nového dokumentu nebo spisu
poznamenají vzájemné odkazy. Sou!ástí spisu je
v"dy soupis vlo"en!ch dokument$ nebo spis$ s je-
jich !ísly jednacími nebo eviden!ními !ísly ze
samostatné evidence dokument$,

b) spojováním dokument$ v digitální podob# v elek-
tronickém systému spisové slu"by, potom je po-
stup stanoven! v písmenu a) nahrazen spojováním
dokument$ v digitální podob# formou vytvo&ení
k&í"ov!ch odkaz$,

c) pomocí sb#rného archu, potom jsou v evidenci do-
kument$ zaznamenány eviden!ní údaje o spisu
a inicia!ní dokument je zaevidován ve sb#rném
archu. V inicia!ním dokumentu se za !íslo jednací
doplní poml!ka nebo lomítko a !íslo 1, v následu-
jících dokumentech spisu se za p$vodní !íslo jed-
nací doplní poml!ka nebo lomítko a následující

celé kladné !íslo podle po&adí dokumentu (po&a-
dové !íslo zápisu dokumentu ve sb#rném archu),
ve kterém je zaevidován ve sb#rném archu. Ve
sb#rném archu se vedou údaje stanovené v § 8
odst. 2 a dal%í údaje, které jsou obsa"ené v podacím
razítku, pop&ípad# v jiném technologickém pro-
st&edku podle § 5 odst. 5.

(3) Vy"aduje-li to jin! právní p&edpis17), je spis
ozna!en spisovou zna!kou, pod ní" je také evidován.
Spisovou zna!kou je zejména
a) !íslo jednací sb#rného archu, inicia!ního nebo ji-

ného, p$vodcem ur!eného dokumentu vlo"eného
ve spisu, nebo

b) jiné ozna!ení, které p$vodce pro své ú!ely obvykle
u"ívá nebo je z jin!ch d$vod$ pova"uje za ú!elné.

(4) Sou!ástí vy&ízeného spisu je v"dy vyhotovení
dokumentu, kter!m byl spis vy&ízen, nebo záznam
o jeho vy&ízení.

(5) Dokumenty v analogové podob# jsou ve spisu
uspo&ádány chronologicky, a to vzestupn# nebo se-
stupn#. V od$vodn#n!ch p&ípadech lze dokumenty ve
spisu uspo&ádat podle jejich logick!ch vazeb; pravidla
pro takové uspo&ádání stanoví spisov! &ád p$vodce,
pokud p$vodce nevydává spisov! &ád3), stanoví tato
pravidla v jiném vnit&ním p&edpise, upravujícím v!kon
spisové slu"by.

§ 10
Rozd$lování a ob$h dokument%

(1) Rozd#lování doru!en!ch dokument$ provádí
podatelna podle spisového &ádu p$vodce; pokud p$-
vodce nevydává spisov! &ád3), provádí se rozd#lování
doru!en!ch dokument$ podle jiného vnit&ního p&ed-
pisu, upravujícího v!kon spisové slu"by. Zaevidovan!
dokument se p&edává k vy&ízení p&íslu%nému útvaru
p$vodce, pop&ípad# osob# ur!ené k jeho vy&ízení.

(2) P$vodce zajistí ob#h dokument$ zp$sobem
umo"'ujícím sledovat ve%keré úkony s dokumenty,
identifikovat osoby, které úkon provedly, a ur!it da-
tum, kdy byly úkony provedeny.

§ 11
Vy#izování dokument%

(1) Dokument vy&izuje fyzická osoba pov#&ená
p$vodcem.

(2) Vy&ídí-li osoba uvedená v odstavci 1 dokument
vzetím na v#domí, vy&ízením p&i osobním kontaktu
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nebo telefonicky, u!iní o tom záznam v evidenci do-
kument$; jde-li o dokument v analogové podob#, u!iní
o tom rovn#" záznam na dokumentu nebo jeho obalu.

(3) Dokumentu se p&id#lí nejpozd#ji p&i jeho vy-
&ízení spisov! znak, skarta!ní znak a skarta!ní lh$ta,
pop&ípad# rok za&azení dokumentu do skarta!ního &í-
zení, podle spisového a skarta!ního plánu p$vodce
ú!inného v dob# vy&ízení dokumentu.

(4) V p&íslu%né evidenci dokument$ se zaznamená
zp$sob vy&ízení dokumentu a identifikace subjektu,
kter! je adresátem vy&ízení dokumentu. Byl-li doku-
ment vy&ízen spolu s jin!m dokumentem, uvede se tato
skute!nost v evidenci dokument$.

§ 12
Spisov! znak, skarta&ní znak a skarta&ní lh%ta

(1) P&ehled spisov!ch znak$ je uveden ve spisovém
a skarta!ním plánu p$vodce.

(2) Skarta!ní znak vyjad&uje hodnotu dokumentu
podle jeho obsahu a ozna!uje zp$sob posouzení do-
kumentu ve skarta!ním &ízení.

(3) Skarta!ním znakem „A“ (archiv) se ozna!uje
dokument trvalé hodnoty, kter! bude ve skarta!ním
&ízení navr"en k vybrání jako archiválie. Skarta!ním
znakem „S“ (stoupa) se ozna!uje dokument bez trvalé
hodnoty, jen" bude ve skarta!ním &ízení navr"en ke
zni!ení. Skarta!ním znakem „V“ (v!b#r) se ozna!uje
dokument, kter! bude ve skarta!ním &ízení posouzen
a navr"en k vybrání za archiválii, nebo ke zni!ení.

(4) Dokument se ozna!uje jedním skarta!ním zna-
kem. Spis se ozna!uje skarta!ním znakem odpovídají-
cím skarta!nímu znaku dokumentu v tomto spisu,
kter! má nejvy%%í hodnotu; pro ú!ely ozna!ení spisu
skarta!ním znakem má skarta!ní znak „A“ vy%%í hod-
notu ne" skarta!ní znak „V“ a skarta!ní znak „V“ má
vy%%í hodnotu ne" skarta!ní znak „S“.

(5) Skarta!ní lh$ta se vyjad&uje !íslem dopln#n!m
za skarta!ním znakem. P$vodce stanoví ve spisovém
a skarta!ním plánu okam"ik rozhodn! pro plynutí
skarta!ní lh$ty (spou%t#cí událost). Skarta!ní lh$ta se
ur!uje po!tem cel!ch rok$ po!ítan!ch od 1. ledna ka-
lendá&ního roku následujícího po kalendá&ním roce,
v n#m" nastal okam"ik rozhodn! pro plynutí skarta!ní
lh$ty.

(6) Dokument má jednu skarta!ní lh$tu. Spis se
ozna!uje skarta!ní lh$tou odpovídající skarta!ní lh$t#

toho dokumentu v tomto spisu, kterému byla p&id#lena
nejdel%í skarta!ní lh$ta.

§ 13
Vyhotovování dokument%

(1) Dokument vytvo&en! p$vodcem a ur!en!
k odeslání obsahuje záhlaví, v n#m" jsou uvedeny ná-
zev, sídlo nebo jiná identifika!ní adresa p$vodce a !íslo
jednací dokumentu, nebo eviden!ní !íslo ze samostatné
evidence dokument$. V odpov#di na doru!en! doku-
ment se uvádí také !íslo jednací odesílatele, pop&ípad#
eviden!ní !íslo ze samostatné evidence dokument$ do-
ru!eného dokumentu, pokud je obsahuje.

(2) Dal%ími nále"itostmi dokumentu podle od-
stavce 1 jsou
a) datum podpisu dokumentu,
b) po!et p&íloh; u dokumentu v digitální podob# po-

!et p&íloh, pokud to povaha dokumentu umo"'uje
ur!it,

c) po!et list$, po!et list$ p&íloh nebo po!et svazk$
p&íloh, jde-li o dokument v analogové podob#,

d) jméno, pop&ípad# jména, p&íjmení a funkce fyzické
osoby pov#&ené jeho podpisem; stanoví-li to jin!
právní p&edpis18), lze údaj o funkci fyzické osoby
pov#&ené podpisem dokumentu nahradit jejím slu-
"ebním !íslem.

§ 14
Podepisování dokument% a u"ívání ú#edních razítek

(1) Podmínky podepisování dokument$ v analo-
gové podob# odesílan!ch p$vodcem, pop&ípad# osoby
oprávn#né k jejich podepisování, a podmínky pou"í-
vání uznávaného elektronického podpisu, uznávané
elektronické zna!ky, kvalifikovaného !asového razítka,
datov!ch schránek a ú&edních razítek19) stanoví spi-
sov! &ád p$vodce; pokud p$vodce nevydává spisov!
&ád3), stanoví skute!nosti podle !ásti v#ty p&ed st&ední-
kem v jiném vnit&ním p&edpise, upravujícím v!kon spi-
sové slu"by.

(2) P$vodce vede evidenci ú&edních razítek, obsa-
hující otisk razítka s uvedením jména, pop&ípad# jmen,
p&íjmení a funkce osoby, která ú&ední razítko p&evzala
a u"ívá, datum p&evzetí, datum vrácení ú&edního ra-
zítka, datum vy&azení ú&edního razítka z evidence,
podpis p&ebírající osoby a údaj o datu, pop&ípad# p&ed-
pokládaném datu, ztráty ú&edního razítka.

(3) P$vodce oznámí ztrátu ú&edního razítka ne-
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prodlen# Ministerstvu vnitra. V oznámení se uvede da-
tum, od kdy je razítko postrádáno. Ministerstvo vnitra
uve&ejní oznámení o ztrát# razítka ve V#stníku vlády
pro orgány kraj$ a orgány obcí, ve V#stníku Minister-
stva vnitra a dále zp$sobem umo"'ujícím dálkov! p&í-
stup.

(4) P$vodce vede evidenci kvalifikovan!ch certifi-
kát$ vydan!ch akreditovan!mi poskytovateli certifi-
ka!ních slu"eb, jich" je dr"itelem a na nich" jsou za-
lo"eny jím u"ívané uznávané elektronické podpisy,
a kvalifikovan!ch systémov!ch certifikát$, jich" je
dr"itelem a na nich" jsou zalo"eny jím u"ívané uzná-
vané elektronické zna!ky, vydan!ch akreditovan!m
poskytovatelem certifika!ních slu"eb, a to v rozsahu
údaj$
a) !íslo certifikátu,
b) specifikace, zda se jedná o kvalifikovan! certifikát

nebo kvalifikovan! systémov! certifikát,
c) po!átek a konec platnosti certifikátu,
d) heslo pro zneplatn#ní certifikátu,
e) datum a d$vod zneplatn#ní certifikátu,
f) údaje o kvalifikovaném poskytovateli certifika!-

ních slu"eb,
g) identifikace oprávn#ného u"ivatele zaru!eného

elektronického podpisu.

§ 15
Odesílání dokument%

(1) Odesílání dokument$ zaji%)uje p$vodce ze-
jména prost&ednictvím v!pravny, elektronické po-
datelny nebo datové schránky.

(2) V!pravna je místo, kde se odesílan! dokument
v analogové podob# opat&uje nále"itostmi k jeho ode-
slání.

(3) V p&íslu%né evidenci dokument$ se zaznamená
datum odeslání dokumentu.

§ 16
Ukládání dokument%

(1) Dokumenty a spisy se ukládají podle spiso-
vého a skarta!ního plánu ve spisovn#, nebo v elektro-
nickém systému spisové slu"by. Postup p&i ukládání
dokument$ stanoví spisov! &ád p$vodce; pokud p$-
vodce nevydává spisov! &ád3), stanoví tento postup v ji-
ném vnit&ním p&edpise, upravujícím v!kon spisové
slu"by.

(2) Dokument nebo spis v analogové podob#,
anebo dokument nebo spis v digitální podob# se p&ed
ulo"ením kontrolují, jsou-li úplné.

(3) Dokument v analogové podob#, pop&ípad#
spis v analogové podob#, se pova"uje za úpln!, obsa-
huje-li údaje stanovené v § 5 odst. 4 písm. a) a b), spi-
sov! znak, skarta!ní znak a skarta!ní lh$tu a v p&ípad#
spisu také v%echny dokumenty uvedené v soupisu do-
kument$ podle § 9 odst. 2 písm. a) nebo ve sb#rném
archu podle § 9 odst. 2 písm. c).

(4) Dokument v digitální podob#, pop&ípad# spis
v digitální podob#, se pova"uje za úpln!, je-li opat&en
metadaty stanoven!mi v národním standardu pro elek-
tronické systémy spisové slu"by. P$vodce, pokud je to
mo"né, neúpln! dokument v digitální podob# doplní
o metadata, nebo ho p&evede do analogové podoby12)
odpovídající datu jeho vy&ízení a opat&í ho nále"itostmi
stanoven!mi v § 5 odst. 3 písm. a) a § 11 odst. 2 a 3,
a to sou!asn# s vy&ízením dokumentu, nebo uzav&ením
spisu. Záznam o p&evodu do analogové podoby vy-
zna!í p$vodce do evidence dokument$.

(5) P$vodce vede evidenci ulo"en!ch dokument$
a spis$ obsahující zejména jejich názvy, spisové znaky,
skarta!ní znaky a skarta!ní lh$ty.

(6) O zap$j!ování a nahlí"ení do dokument$
v analogové podob# vede spisovna evidenci, u doku-
ment$ v digitální podob# je evidence p&ístup$ vedena
elektronick!m systémem spisové slu"by. Postup p&i za-
p$j!ování a nahlí"ení do dokument$ stanoví spisov!
&ád p$vodce; pokud p$vodce nevydává spisov! &ád3),
uvede tento postup v jiném vnit&ním p&edpise, upravu-
jícím v!kon spisové slu"by.

(7) Dojde-li k nevratnému po%kození nebo zni!ení
dokumentu v digitální podob# nebo nelze-li dokument
v digitální podob# zobrazit u"ivatelsky vnímateln!m
zp$sobem, poznamená se tato skute!nost do po-
známky v evidenci dokument$ v!etn# !ísla jednacího
dokumentu, kter!m bylo po%kození nebo zni!ení &e-
%eno. Dojde-li ke ztrát# nebo zni!ení dokumentu v ana-
logové podob#, do evidence dokument$ se zapí%e slovo
„Ztráta“ a !íslo jednací dokumentu, kter!m byla ztráta
&e%ena.

Postup p#i vy#azování dokument% a podrobnosti
skarta&ního #ízení

§ 17

(1) Do skarta!ního &ízení se za&azují v%echny do-
kumenty, kter!m uplynula skarta!ní lh$ta, a ú&ední ra-
zítka vy&azená z evidence.

(2) Dokumenty, pop&ípad# spisy, v digitální po-
dob# za&azené do skarta!ního &ízení se ukládají ve v!-
stupních datov!ch formátech stanoven!ch v § 20 a opa-
t&ují se metadaty stanoven!mi v národním standardu
pro elektronické systémy spisové slu"by. Pokud doku-
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ment, pop&ípad# spis, v digitální podob# není ulo"en ve
stanoveném v!stupním datovém formátu, p$vodce ho,
je-li to mo"né, do po"adovaného datového formátu
p&evede. Pokud dokument, pop&ípad# spis, v digitální
podob# nelze opat&it metadaty nebo p&evést do po"a-
dovaného v!stupního datového formátu, postupuje p$-
vodce podle § 16 odst. 4 obdobn#.

(3) Dokumenty obsahující utajované informace20),
které byly ozna!eny skarta!ním znakem „S“, se za&a-
zují do skarta!ního &ízení bez zru%ení stupn# utajení;
pokud je pro ú!ely posouzení dokument$ v rámci skar-
ta!ního &ízení nutné seznámit se s jejich obsahem, p$-
vodce tyto dokumenty ze skarta!ního &ízení vy&adí,
zm#ní u nich skarta!ní lh$tu a za&adí je do skarta!ního
&ízení poté, kdy d$vod pro utajení informace pominul
a u t#chto dokument$ tedy byl stupe' utajení zru%en.
Dokumenty obsahující utajované informace, které byly
ozna!eny skarta!ním znakem „A“, u nich" nelze zru%it
stupe' utajení, se po dobu trvání d$vod$ utajení do
skarta!ního &ízení neza&azují, pokud není k jejich v!-
b#ru oprávn#n p&íslu%n! bezpe!nostní archiv podle
§ 53 zákona.

(4) Zp$sob p&ípravy a pr$b#h skarta!ního &ízení
stanoví p$vodce ve spisovém &ádu; pokud p$vodce ne-
vydává spisov! &ád3), stanoví zp$sob p&ípravy a pr$b#h
skarta!ního &ízení v jiném vnit&ním p&edpise, upravují-
cím v!kon spisové slu"by. P&ípravy skarta!ního &ízení
se v"dy ú!astní posuzovatel skarta!ní operace, kter!m
je osoba odpov#dná p$vodci za provedení procesu v!-
b#ru archiválií, pop&ípad# osoba pov#&ená vedením spi-
sovny nebo správního archivu. Pokud se do skarta!-
ního &ízení za&azují dokumenty obsahující utajované
informace, u nich" nelze zru%it stupe' utajení, jeho p&í-
pravy a pr$b#hu se ú!astní pouze fyzické osoby, které
spl'ují podmínky p&ístupu k utajované informaci pro
stupe' utajení, kter! mají dokumenty s nejvy%%ím stup-
n#m utajení za&azené do skarta!ního &ízení.

(5) P$vodce sestaví seznamy dokument$ ur!en!ch
k posouzení ve skarta!ním &ízení. V seznamech doku-
ment$, uspo&ádan!ch podle spisov!ch znak$, uvede
odd#len# dokumenty se skarta!ním znakem „A“ a do-
kumenty se skarta!ním znakem „S“. Dokumenty se
skarta!ním znakem „V“ se posoudí a za&adí k doku-
ment$m se skarta!ním znakem „A“, nebo k dokumen-
t$m se skarta!ním znakem „S“.

§ 18

(1) P$vodce p&edlo"í skarta!ní návrh na vy&azení
dokument$, pop&ípad# razítek, v!etn# seznamu doku-

ment$ p&íslu%nému archivu. P&edkládá-li p$vodce skar-
ta!ní návrh v listinné podob#, p&ipojí k n#mu seznamy
dokument$ ve dvojím vyhotovení.

(2) Na základ# p&edlo"eného skarta!ního návrhu
provede pov#&en! zam#stnanec z p&íslu%ného archivu
odbornou archivní prohlídku dokument$, pop&ípad#
ú&edních razítek, navrhovan!ch k vy&azení. P&i od-
borné archivní prohlídce
a) posoudí, zda dokumenty se skarta!ním znakem

„A“ odpovídají po"adavk$m stanoven!m záko-
nem k v!b#ru za archiválie; pokud zjistí, "e trvalou
hodnotu nemají, p&e&adí je k dokument$m navr"e-
n!m ke zni!ení,

b) posoudí, zda dokumenty se skarta!ním zna-
kem „S“ nemají trvalou hodnotu; pokud zjistí, "e
trvalou hodnotu mají, p&e&adí je mezi dokumenty
se skarta!ním znakem „A“,

c) posoudí za&azení dokument$ se skarta!ním zna-
kem „V“ mezi dokumenty ur!ené k prohlá%ení
za archiválie nebo mezi dokumenty ur!ené ke zni-
!ení,

d) posoudí, zda ú&ední razítka za&azená do skarta!-
ního &ízení mají trvalou hodnotu,

e) stanoví v sou!innosti s p$vodcem dobu a zp$sob
p&edání archiválií k ulo"ení do p&íslu%ného ar-
chivu.

(3) Po provedené archivní prohlídce sepí%e zam#st-
nanec p&íslu%ného archivu protokol o provedeném
skarta!ním &ízení. V jeho p&íloze uvede seznam doku-
ment$, pop&ípad# ú&edních razítek, vybran!ch za ar-
chiválie a vydá souhlas se zni!ením dokument$, pop&í-
pad# ú&edních razítek, ozna!en!ch skarta!ním zna-
kem „S“.

(4) P$vodce p&edá p&íslu%nému archivu doku-
menty, pop&ípad# ú&ední razítka, vybrané jako archivá-
lie. O p&edání se sepí%e ú&ední záznam21) o p&edání
archiválií k trvalému ulo"ení v archivu, kter! obsahuje
zejména název, sídlo nebo jinou identifika!ní adresu
p$vodce, název p&íslu%ného archivu, po!et a popis
stavu p&edávan!ch archiválií, datum p&edání archiválií,
jméno, pop&ípad# jména, p&íjmení a funkce fyzické oso-
by pov#&ené podpisem záznamu za p$vodce a za p&í-
slu%n! archiv a její podpis.

(5) P$vodce na základ# souhlasu ke zni!ení doku-
ment$ ozna!en!ch skarta!ním znakem „S“, pop&ípad#
ú&edních razítek, zabezpe!í jejich zni!ení. Zni!ením
dokument$, pop&ípad# ú&edních razítek, se rozumí je-
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20) § 2 písm. a) zákona !. 412/2005 Sb., o ochran# utajovan!ch informací a o bezpe!nostní zp$sobilosti.
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jich znehodnocení tak, aby byla znemo"n#na jejich re-
konstrukce a identifikace obsahu.

§ 19
Spisová rozluka

(1) Spisová rozluka se provádí p&i zru%ení nebo
reorganizaci p$vodce. Její sou!ástí je v"dy skarta!ní
&ízení, p&i n#m" se postupuje podle § 17. Ve skarta!ním
&ízení se vy&adí dokumenty a spisy, jim" uplynuly skar-
ta!ní lh$ty. Ostatní dokumenty a spisy se p&edávají
nástupci p$vodce podle p&edávacích seznam$.

(2) P&edávané vy&ízené dokumenty a uzav&ené
spisy, kter!m neuplynula skarta!ní lh$ta, se zapí%í do
p&edávacího seznamu. V p&edávacím seznamu se uvede
po&adové !íslo, spisov! znak, druh dokument$, pop&í-
pad# spisu, doba jejich vzniku a mno"ství (nap&íklad
slova „2 svazky“), jméno, pop&ípad# jména, p&íjmení
fyzick!ch osob odpov#dn!ch za provedení spisové
rozluky a jejich podpisy. P&edávané nevy&ízené doku-
menty a neuzav&ené spisy se zapí%í do p&edávacího se-
znamu, v n#m" se uvedou jednotlivé dokumenty, po-
p&ípad# spisy, doba jejich vzniku, rozsah (po!et list$
a p&íloh), jméno, pop&ípad# jména, p&íjmení fyzick!ch
osob odpov#dn!ch za provedení spisové rozluky a je-
jich podpisy.

(3) P&edané nevy&ízené dokumenty a spisy ná-
stupce p$vodce nebo nástupnická !ást p$vodce, vzniklá
po reorganizaci, nov# zaeviduje do své evidence doku-
ment$ jako doru!ené.

§ 20
V!stupní datové formáty

(1) V!stupním datov!m formátem dokument$
uveden!ch v odstavcích 2 a" 5 se rozumí formáty sta-
novené v t#chto odstavcích pro
a) formát v!stupu z elektronického systému spisové

slu"by,
b) formát dokumentu ukládaného v elektronické spi-

sovn#, která je sou!ástí elektronického systému
spisové slu"by,

c) formát pro p&edávání do digitálního archivu.

(2) Formát Portable Document Format/Archive
(PDF/A, ISO 19005) se pou"ije jako v!stupní datov!
formát statick!ch textov!ch dokument$ a statick!ch
kombinovan!ch textov!ch a obrazov!ch dokument$.

(3) Jako v!stupní datové formáty statick!ch ob-
razov!ch dokument$ se pou"ijí
a) formát Portable Network Graphics (PNG, ISO/

/IEC 15948),

b) formát Tagged Image File Format (TIFF, revize 6
– nekomprimovan!), nebo

c) formát JPEG File Interchange Format (JPEG/
/JFIF, ISO/IEC 10918).

(4) Jako v!stupní datové formáty dynamick!ch
obrazov!ch dokument$ se pou"ijí
a) video programov! nástroj pro komprimaci dat

(kodek) Moving Picture Experts Group Phase 2
(MPEG-2, ISO/IEC 13818),

b) video programov! nástroj pro komprimaci dat
(kodek) Moving Picture Experts Group Phase 1
(MPEG-1, ISO/IEC 11172), nebo

c) formát Graphics Interchange Format (GIF).

(5) Jako v!stupní datové formáty zvukov!ch do-
kument$ se pou"ijí
a) zvukov! programov! nástroj pro komprimaci dat

(kodek) MP2 (MPEG-1 Audio Layer 2),
b) zvukov! programov! nástroj pro komprimaci dat

(kodek) MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3), nebo
c) formát Waveform audio format (WAV), modulace

Pulse-code modulation (PCM).

(6) Pro v!stup z elektronického systému spisové
slu"by podle odstavce 1 písm. a) lze sou!asn# pou"ít
také jin! datov! formát.

(7) V!stupním datov!m formátem metadat, jimi"
jsou podle vyhlá%ky opat&ovány dokumenty, se rozumí
formát XML podle schématu XML, které je p&ílohou
národního standardu pro elektronické systémy spisové
slu"by.

§ 21
Vedení spisové slu"by v mimo#ádn!ch situacích

(1) V p&ípad# "ivelní pohromy, ekologické, pr$-
myslové nebo jiné havárie, anebo v p&ípad# jiné mimo-
&ádné situace, v jejich" d$sledku je p$vodci znemo"-
n#no po omezené !asové období u"ívání jím vykoná-
vané spisové slu"by obvykl!m zp$sobem (dále jen
„mimo&ádná situace“), vede p$vodce spisovou slu"bu
náhradním zp$sobem v listinné podob# v podacím de-
níku (dále jen „náhradní evidence“). Podrobnosti v!-
konu spisové slu"by v mimo&ádn!ch situacích podle
v#ty první, zejména ozna!ování a evidenci dokument$,
zp$sob jejich vy&izování, odesílání a ukládání, upraví
p$vodce ve spisovém &ádu; pokud p$vodce nevydává
spisov! &ád3), uvede tyto skute!nosti v jiném vnit&ním
p&edpise, upravujícím v!kon spisové slu"by.

(2) Náhradní evidenci p$vodce uzav&e neprodlen#
po ukon!ení mimo&ádné situace.

(3) Pokud jsou dokumenty evidovány v náhradní
evidenci
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a) mén# ne" 48 hodin, p&eevidují se dokumenty z ná-
hradní evidence do &ádné evidence p$vodce,

b) déle ne" 48 hodin, dokumenty z$stávají pro ú!ely
v!konu spisové slu"by evidovány v náhradní evi-
denci a do &ádné evidence se p&eevidují pouze ty
dokumenty, které nelze vy&ídit v náhradní evi-
denci.

(4) Dokumenty evidované a vy&ízené v náhradní
evidenci se ukládají ve spisovn# spole!n# s ostatními
dokumenty p$vodce.

§ 22
P#echodné ustanovení

Ustanovení § 16 odst. 4 se po dobu 3 let ode dne

nabytí ú!innosti této vyhlá%ky pou"ije pouze pro uklá-
dání dokument$ se skarta!ními znaky „A“ nebo „V“.

§ 23

Zru(ovací ustanovení

Zru%uje se vyhlá%ka !. 646/2004 Sb., o podrobnos-
tech v!konu spisové slu"by.

§ 24

Ú&innost

Tato vyhlá%ka nab!vá ú!innosti dnem 1. !ervence
2009.

Ministr:

Ing. Pecina, MBA v. r.
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