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ZÁKON

ze dne 28. kv!tna 2009,

kter!m se m!ní zákon ". 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové slu#b! a o zm!n! n!kter!ch zákon$,
ve zn!ní pozd!j%ích p&edpis$, a dal%í související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákon! "eské repu-
bliky:

'ÁST PRVNÍ

Zm!na zákona o archivnictví a spisové slu#b!

"l. I

Zákon #. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
slu$b! a o zm!n! n!kter!ch zákon%, ve zn!ní zákona
#. 413/2005 Sb., zákona #. 444/2005 Sb., zákona #. 112/
/2006 Sb., zákona #. 181/2007 Sb., zákona #. 296/2007
Sb. a zákona #. 32/2008 Sb., se m!ní takto:

1. V § 2 písmeno d) zní:
„d) dokumentem ka$dá písemná, obrazová, zvuková

nebo jiná zaznamenaná informace, a& ji$ v podob!
analogové #i digitální, která byla vytvo'ena p%vod-
cem nebo byla p%vodci doru#ena,“.

2. V § 2 písm. e) se slovo „záznam“ nahrazuje
slovem „dokument“.

3. V § 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i),
které zní:
„i) archivní pom%ckou informa#ní systém, kter! se

vytvá'í p'i archivním zpracování a slou$í pro evi-
denci a orientaci v obsahu a #asovém rozsahu ar-
chivního fondu, archivní sbírky nebo jejich #ástí,“.

Dosavadní písmena i) a$ l) se ozna#ují jako písmena j)
a$ m).

4. V § 2 se písmeno k) zru(uje.

Dosavadní písmena l) a m) se ozna#ují jako písmena k)
a l).

5. V § 2 písm. k) se slova „do(l!ch a vze(l!ch“
nahrazují slovem „vznikl!ch“.

6. V § 2 se za písmeno k) vkládají nová písmena l)
a$ r), která zn!jí:
„l) spisovnou místo ur#ené k ulo$ení, vyhledávání

a p'edkládání dokument% pro pot'ebu p%vodce
a k provád!ní skarta#ního 'ízení,

m) správním archivem sou#ást p%vodce ur#ená k do-
hledu na spisovou slu$bu p%vodce a k ulo$ení, vy-

hledávání a p'edkládání dokument% se skarta#ní
lh%tou del(í ne$ 5 let,

n) metadaty data popisující souvislosti, obsah a struk-
turu dokument% a jejich správu v pr%b!hu #asu,

o) spisov!m 'ádem vnit'ní p'edpis stanovící základní
pravidla pro manipulaci s dokumenty a skarta#ní
'ízení,

p) spisov!m znakem ozna#ení, které za'azuje doku-
menty do v!cn!ch skupin pro ú#ely jejich budou-
cího vyhledávání, ukládání a vy'azování,

q) skarta#ním znakem ozna#ení dokumentu, podle
n!ho$ se dokument posuzuje ve skarta#ním 'ízení,

r) skarta#ní lh%tou doba, b!hem ní$ musí b!t doku-
ment ulo$en u p%vodce,“.

Dosavadní písmeno l) se ozna#uje jako písmeno s).

7. V § 3 odstavce 1 a 2 zn!jí:
„(1) Povinnost uchovávat dokumenty a umo$nit

v!b!r archiválií mají
a) organiza#ní slo$ky státu,
b) ozbrojené síly,
c) bezpe#nostní sbory,
d) státní p'ísp!vkové organizace,
e) státní podniky,
f) územní samosprávné celky,
g) organiza#ní slo$ky územních samosprávn!ch

celk%, vytvá'ejí-li dokumenty uvedené v p'ílohách
#. 1 nebo 2 k tomuto zákonu,

h) právnické osoby z'ízené nebo zalo$ené územními
samosprávn!mi celky, vytvá'ejí-li dokumenty
uvedené v p'ílohách #. 1 nebo 2 k tomuto zákonu,

i) vysoké (koly,
j) (koly a (kolská za'ízení s v!jimkou mate'sk!ch

(kol, v!chovn!ch a ubytovacích za'ízení a za'ízení
(kolního stravování (dále jen „(koly“),

k) zdravotní poji(&ovny,
l) ve'ejné v!zkumné instituce,

m) právnické osoby z'ízené zákonem,
n) notá'i,

(dále jen „ve'ejnoprávní p%vodci“).
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(2) Povinnost uchovávat dokumenty a umo$nit
v!b!r archiválií mají za podmínek stanoven!ch tímto
zákonem také
a) podnikatelé zapsaní v obchodním rejst'íku, pokud

jde o dokumenty uvedené v p'íloze #. 1 k tomuto
zákonu,

b) politické strany, politická hnutí, ob#anská sdru-
$ení, odborové organizace, organizace zam!stna-
vatel%, církve a nábo$enské spole#nosti, profesní
komory, nadace, nada#ní fondy a obecn! pro-
sp!(né spole#nosti,

(dále jen „soukromoprávní p%vodci“).“.

8. V § 5 odst. 1 se slovo „budou“ nahrazuje slo-
vem „se“ a slova „v$dy vybrány“ se nahrazují slovem
„vybírají“.

9. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „ , filmové a zvu-
kové“ zru(ují a #íslo „1920“ se nahrazuje #ís-
lem „1900“.

10. V § 5 se na konci odstavce 1 te#ka nahrazuje
#árkou a dopl)ují se písmena d) a e), která zn!jí:
„d) zvukové záznamy vzniklé do roku 1930,
e) filmové záznamy vzniklé do roku 1930.“.

11. V § 5 odstavec 2 zní:
„(2) Podle obsahu se za archiválie p'íslu(n!m ar-

chivem vybírají dokumenty, které mají trvalou hodnotu
danou jejich politick!m, hospodá'sk!m, právním, his-
torick!m, kulturním, v!deck!m nebo informa#ním v!-
znamem; k v!b!ru musí b!t v$dy p'edlo$eny doku-
menty uvedené v p'íloze #. 2 k tomuto zákonu.“.

12. V § 7 odstavec 1 zní:
„(1) V!b!r archiválií ve skarta#ním 'ízení provádí

p'íslu(n! archiv z dokument% ve'ejnoprávního p%-
vodce, z dokument% jeho právního p'edch%dce a z do-
kument% soukromoprávního p%vodce, má-li z'ízen
soukrom! archiv. V!b!r archiválií ve skarta#ním 'ízení
se provádí i z dokument% ve'ejnoprávního p%vodce
ulo$en!ch u jeho právního nástupce, kter! není ve'ej-
noprávním p%vodcem.“.

13. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nov! odstavec 2,
kter! zní:

„(2) V!b!r archiválií ve skarta#ním 'ízení provádí
p'íslu(n! archiv z dokument% soukromoprávního p%-
vodce, po$ádá-li o to soukromoprávní p%vodce.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se ozna#ují jako odstav-
ce 3 a 4.

14. V § 7 odst. 3 se za slovo „dokumenty“ vklá-
dají slova „ , jim$ uplynuly skarta#ní lh%ty a je$ jsou“
a slova „a p'i kterém p'íslu(n! archiv provádí v!b!r
archiválií“ se zru(ují.

15. V § 7 odst. 4 se #árka za slovy „odpovídá p%-
vodce“ nahrazuje slovem „nebo“, slova „ , likvidátor,
správce konkursní podstaty nebo ten, na n!ho$ p'e(la
p%sobnost zaniklého ur#eného p%vodce dokumentu
(§ 63)“ se zru(ují a slovo „osoby“ se nahrazuje slovem
„subjekty“.

16. V § 8 odst. 1 a 2 se slovo „p%vodce“ nahrazuje
slovy „subjekt uveden! v § 7 odst. 4“.

17. V § 8 odst. 3 se za slovo „zániku“ vkládá slovo
„ve'ejnoprávního“.

18. V § 8 se odstavec 4 zru(uje.

19. V § 9 odst. 1 úvodní #ásti ustanovení se slovo
„p%vodcem“ nahrazuje slovy „subjektem uveden!m
v § 7 odst. 4“.

20. V § 9 odst. 1 písm. a) se slova „p%vodce do-
kument%, které jsou navr$eny ke skarta#nímu 'ízení“
nahrazují slovy „subjektu uvedeného v § 7 odst. 4“.

21. V § 10 odst. 1 se slova „(dále jen „protokol“)“
zru(ují.

22. V § 10 odst. 2 se za slovem „Protokol“ vklá-
dají slova „podle odstavce 1“ a slovo „skartovat“ se
nahrazuje slovem „zni#it“.

23. V § 10 odst. 3 se slova „p%vodce nebo vlastník
dokumentu“ nahrazují slovy „subjekt uveden! v § 7
odst. 4“, za slovo „protokolu“ se vkládají slova „podle
odstavce 1“ a za slovo „n!mu“ se vkládají slova „do
15 dn% ode dne doru#ení protokolu“.

24. V § 10 se dopl)uje odstavec 4, kter! zní:
„(4) Subjekt uveden! v § 7 odst. 4 m%$e zni#it

dokumenty ur#ené ve skarta#ním 'ízení ke zni#ení
a uvedené v soupisu dokument% podle odstavce 2
písm. d) po uplynutí lh%ty pro podání námitek podle
odstavce 3 a v p'ípad! podání námitek po ukon#ení
'ízení o námitkách.“.

25. V § 11 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) soukromoprávního p%vodce,“.

26. V § 11 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) nabídnut!ch vlastníkem "eské republice nebo ji-

nému z'izovateli ve'ejného archivu darem, ke
koupi nebo do úschovy,“.

27. V § 11 se na konci odstavce 2 dopl)uje v!ta
„P%vodce nebo vlastník dokumentu dohodne s p'íslu(-
n!m archivem termíny, v nich$ podá $ádost o v!b!r
archiválií mimo skarta#ní 'ízení; v p'ípad! zru(ení p%-
vodce, jeho vstupu do likvidace nebo p'i prohlá(ení
konkurzu na p%vodce po$ádá p%vodce o v!b!r archi-
válií mimo skarta#ní 'ízení neprodlen!.“.

28. V § 11 se dopl)uje odstavec 5, kter! zní:
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„(5) Dokumenty ulo$ené v muzeích, knihovnách,
galeriích, památnících, ve'ejn!ch v!zkumn!ch institu-
cích a vysok!ch (kolách (dále jen „kulturn! v!decké
instituce“) v d%sledku jejich akvizi#ní a sbírkotvorné
#innosti spl)ující kritéria podle § 4 a 5 nebo podle p'í-
lohy #. 2 k tomuto zákonu a vzaté do evidence archi-
válií se pova$ují za archiválie vybrané mimo skarta#ní
'ízení.“.

29. V § 12 odst. 1 se slova „podle § 10“ nahrazují
slovy „o provedeném v!b!ru archiválií mimo skarta#ní
'ízení, kter! obsahuje nále$itosti uvedené v § 10 odst. 2
písm. a) a$ c)“.

30. V § 12 odst. 4 se za slovo „protokolu“ vkládají
slova „o provedeném v!b!ru archiválií mimo skarta#ní
'ízení“ a za slovo „n!mu“ se vkládají slova „do 15 dn%
ode dne doru#ení protokolu“.

31. V § 13 odst. 1 se za slovo „lze“ vkládají slova
„do skarta#ního 'ízení za'adit pouze dokumenty na-
vr$ené k vy'azení a zni#ení; u ostatních dokument%
lze“.

32. V § 13 se dopl)ují odstavce 5 a 6, které zn!jí:
„(5) Dokumenty v digitální podob! ur#ené ke

skarta#nímu 'ízení musí b!t opat'eny metadaty podle
národního standardu pro elektronické systémy spisové
slu$by. Není-li tomu tak, p'evedou se po uzav'ení
spisu do analogové podoby (§ 69a). Nále$itosti doku-
ment% podle v!ty první stanoví provád!cí právní p'ed-
pis.

(6) Dokumenty se p'edkládají k v!b!ru ve skar-
ta#ním 'ízení nebo mimo skarta#ní 'ízení p'íslu(nému
archivu bez ohledu na místo jejich ulo$ení.“.

33. V § 15 odst. 1 se za slovo „protokolu“ vkládají
slova „o provedeném skarta#ním 'ízení nebo protokolu
o provedeném v!b!ru archiválií mimo skarta#ní 'ízení“.

34. V § 15 se za odstavec 1 vkládá nov! odsta-
vec 2, kter! zní:

„(2) Archiválie ve vlastnictví "eské republiky a ar-
chiválie ve vlastnictví územních samosprávn!ch celk%
nebo jin!ch ve'ejnoprávních p%vodc% se ukládají do
ve'ejn!ch archiv%. Archiválie získané akvizi#ní a sbír-
kotvornou #inností kulturn! v!decké instituce se uklá-
dají v této instituci.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se ozna#ují jako odstav-
ce 3 a 4.

35. V § 15 se odstavec 3 zru(uje.

Dosavadní odstavec 4 se ozna#uje jako odstavec 3.

36. V § 15 se na konci odstavce 3 dopl)ují v!ty
„Nedodr$í-li p%vodce podmínky stanovené v trvalém
skarta#ním souhlasu, p'íslu(n! archiv m%$e trval! skar-

ta#ní souhlas zru(it z moci ú'ední. V p'ípad! zániku
nebo zru(ení p%vodce vydan! trval! skarta#ní souhlas
nep'echází na právního nástupce.“.

37. V § 16 odstavec 1 zní:
„(1) Po provedeném v!b!ru archiválií jsou doku-

menty vybrané jako archiválie vzaty do evidence archi-
válií.“.

38. V § 16 odst. 2 se za slovo „nebo“ vkládají
slova „jejich #ást nebo“.

39. V § 16 odst. 3 se slova „ , muzea7), knihovny8),
galerie7), památníky9), pracovi(t! Akademie v!d "eské
republiky10) a vysoké (koly“ nahrazují slovy „a kul-
turn! v!decké instituce“.

Poznámky pod #arou #. 7 a$ 10 se zru(ují, v#etn! od-
kaz% na poznámky pod #arou.

40. V § 16 se na konci odstavce 3 dopl)uje v!ta
„Archivy a kulturn! v!decké instituce za'adí základní
jednotky evidence do základní evidence Národního ar-
chivního d!dictví po v!b!ru archiválií.“.

41. V § 16 odst. 4 se slova „ , muzea, knihovny,
galerie, památníky, pracovi(t! Akademie v!d "eské re-
publiky a vysoké (koly uvedené v odstavci 3“ nahrazují
slovy „a kulturn! v!decké instituce“.

42. V § 16 odst. 5 se slova „ , v muzeích, knihov-
nách, galeriích, památnících, pracovi(tích Akademie
v!d "eské republiky a vysok!ch (kolách“ nahrazují
slovy „a kulturn! v!deck!ch institucích“, slova „ , mu-
zea, knihovny, galerie, památníky, pracovi(t! Akade-
mie v!d "eské republiky a vysoké (koly“ se nahrazují
slovy „a kulturn! v!decké instituce“ a na konci textu
odstavce 5 se dopl)ují slova „a zasílat mu stejnopisy
sv!ch archivních pom%cek“.

43. V § 16 odst. 6 se slova „ , muzea, knihovny,
galerie, památníky, pracovi(t! Akademie v!d "eské re-
publiky a vysoké (koly“ nahrazují slovy „a kulturn!
v!decké instituce“ a na konci textu odstavce 6 se do-
pl)ují slova „a zasílat mu stejnopisy sv!ch archivních
pom%cek“.

44. V § 17 odst. 1 se slovo „písemné“ nahrazuje
slovem „listinné“.

45. V § 17 odstavec 2 zní:
„(2) Ministerstvo vy'adí z evidencí Národního ar-

chivního d!dictví
a) archivní fond nebo archivní sbírku z d%vodu p'e-

hodnocení v!znamu,
b) archivní fond, archivní sbírku nebo archiválii z d%-

vodu zni#ení,
c) archivní fond, archivní sbírku nebo archiválii z d%-

vodu vydání do zahrani#í.“.
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46. V § 17 se dopl)ují odstavce 3 a$ 5, které zn!jí:
„(3) Archiv nebo kulturn! v!decká instituce vy-

'adí archiválii, kterou vedou v základní evidenci, z evi-
dencí Národního archivního d!dictví z d%vodu p'e-
hodnocení v!znamu.

(4) Návrh na vy'azení z evidencí Národního ar-
chivního d!dictví podle odstavce 2 podávají subjekty
vedoucí archivní fond, archivní sbírku nebo archiválie
v základní evidenci.

(5) Návrh podle odstavce 4 obsahuje
a) ozna#ení subjektu podávajícího návrh,
b) ozna#ení archivního fondu, archivní sbírky nebo

archiválie,
c) d%vod vy'azení archivního fondu, archivní sbírky

nebo archiválie,
d) stejnopis aktuálního eviden#ního listu Národního

archivního d!dictví archivního fondu nebo ar-
chivní sbírky, které jsou p'edm!tem vy'azení,
nebo archivního fondu #i archivní sbírky, do nich$
vy'azované archiválie pat'í.“.

47. V § 18 odst. 2 úvodní #ásti ustanovení se slo-
va „ , muzea, knihovny, galerie, památníky, pracovi(t!
Akademie v!d "eské republiky a vysoké (koly“ nahra-
zují slovy „a kulturn! v!decké instituce“.

48. V § 18 odst. 2 písm. a) se slova „ , muzea,
knihovny, galerie, památníku, pracovi(t! Akademie
v!d "eské republiky a vysoké (koly“ nahrazují slovy
„nebo kulturn! v!decké instituce“.

49. Za § 18 se vkládá nov! § 18a, kter! zní:

„§ 18a

(1) V p'ípad! zániku z'izovatele archivu bez práv-
ního nástupce ur#í ministerstvo ve'ejn! archiv, do n!-
ho$ budou archiválie ulo$eny.

(2) Ministerstvo rozhodne na návrh archivu, p'í-
padn! jeho z'izovatele, o scelení archivního fondu nebo
archivní sbírky a o jejich umíst!ní.“.

50. V § 19 se na konci písmene d) te#ka nahrazuje
#árkou a dopl)uje se písmeno e), které zní:
„e) zp%sob vedení evidence archivních pom%cek,

druhy archivních pom%cek, jejich strukturu a ob-
sah a zp%sob zasílání a evidence stejnopis% archiv-
ních pom%cek.“.

51. V § 20 odst. 4 se za slovo „archivu“ vkládají
slova „nebo kulturn! v!decká instituce“ a slovo „n!m$“
se nahrazuje slovem „nich$“.

52. V § 20 se na konci odstavce 4 dopl)uje záv!-
re#ná #ást ustanovení odstavce, která zní:

„Tato povinnost se nevztahuje na audiovizuální archi-
válie ulo$ené v Národním filmovém archivu.“.

53. V § 21 odst. 2 písm. a) se za slovo „archiv“
vkládají slova „nebo kulturn! v!decká instituce“.

54. V § 21 odst. 5 písm. a) a b) se slovo „vlastnic-
tví“ nahrazuje slovy „vlastnického práva“.

55. V § 21 se dopl)ují odstavce 6 a 7, které zn!jí:
„(6) Ministerstvo m%$e zru(it prohlá(ení za ar-

chivní kulturní památku z d%vodu p'ehodnocení jejího
v!znamu. Návrh na zru(ení prohlá(ení za archivní kul-
turní památku podávají subjekty uvedené v odstavci 2;
ministerstvo m%$e zru(it prohlá(ení za archivní kul-
turní památku i bez návrhu.

(7) Návrh na zru(ení prohlá(ení za archivní kul-
turní památku obsahuje
a) název a eviden#ní údaje o archivní kulturní pa-

mátce,
b) od%vodn!ní zru(ení prohlá(ení za archivní kul-

turní památku z d%vodu p'ehodnocení v!-
znamu.“.

56. V § 23 se odstavec 4 zru(uje.

57. V § 24 odst. 4 se slova „nebo dr$itel“ zru(ují.

58. V § 25 odst. 1 písm. b) se slova „ , Archivu
bezpe#nostních slo$ek“ zru(ují a slovo „vlastnictví“ se
nahrazuje slovy „vlastnického práva“.

59. V § 26 odst. 1 se slova „tohoto zákona“ na-
hrazují slovy „§ 24 odst. 1, § 25, 27, 29, 30 a 32“.

60. V § 27 odst. 1 úvodní #ásti ustanovení se za
slovo „archivu“ vkládají slova „nebo kulturn! v!decké
instituci“.

61. V § 29 odst. 3 v!t! druhé se za slovo „vlast-
ník“ vkládají slova „nebo dr$itel“.

62. V § 30 odst. 3 se za slovo „Archivy“ vkládají
slova „a kulturn! v!decké instituce“ a za slovo „archiv“
se vkládají slova „nebo kulturn! v!decká instituce“.

63. V § 30 odst. 4 se za slovo „archivech“ vkládají
slova „nebo kulturn! v!deck!ch institucích“.

64. V § 31 odst. 3 se slova „nebo dr$itel“ zru(ují.

65. V § 35 se za písmeno a) vkládá nové písme-
no b), které zní:
„b) data a místa narození,“.

Dosavadní písmena b) a$ e) se ozna#ují jako písmena c)
a$ f).

66. V § 35 písmeno f) zní:
„f) názvu, sídla a identifika#ního #ísla, bylo-li p'id!-
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leno, právnické osoby, pro kterou $adatel o nahlí-
$ení téma zpracovává.“.

67. V § 37 se na konci textu odstavce 1 dopl)ují
slova „ , a v(echny zve'ejn!né archiválie“.

68. V § 37 se za odstavec 1 vkládá nov! odsta-
vec 2, kter! zní:

„(2) Do archiválií obsahujících osobní údaje $ijící
osoby lze nahlí$et, nevznesla-li tato osoba písemn! ná-
mitky. Archiv osobu písemn! vyrozumí o podané $á-
dosti o nahlí$ení do archiválií; jedná-li se o vyrozum!ní
nejmén! t'iceti osob, lze je doru#it ve'ejnou vyhlá(kou
vyv!(enou na ú'ední desce archivu, a nez'izuje-li archiv
ú'ední desku, na ú'ední desce státního oblastního ar-
chivu, v jeho$ obvodu má archiv sídlo. Ve vyrozum!ní
uvede údaje podle § 35 písm. a) a$ c) a e) a f), osobní
údaje osoby, které mají b!t zp'ístupn!ny, období, ve
kterém bude do archiválií nahlí$eno, a pou#ení o práv-
ních následcích podání a nepodání námitky ve stano-
vené lh%t!. Námitku proti nahlí$ení do archiválií podle
v!ty první m%$e vznést osoba do 30 dn% ode dne do-
ru#ení vyrozum!ní. Z námitky musí b!t z'ejmé, jak!ch
osobních údaj% se t!ká. Nevznese-li osoba námitky ve
lh%t! podle v!ty #tvrté, má se za to, $e s nahlí$ením do
archiválií souhlasí. Na doru#ování a po#ítání lh%t se
vztahuje #ást druhá správního 'ádu.“.

Dosavadní odstavce 2 a$ 7 se ozna#ují jako odstavce 3
a$ 8.

69. V § 37 odstavec 3 zní:
„(3) Do archiválií vztahujících se k $ijící fyzické

osob!, jejich$ obsahem jsou citlivé osobní údaje13), lze
nahlí$et jen s p'edchozím písemn!m souhlasem této
osoby. Archiv po$ádá dot#enou osobu o souhlas s na-
hlí$ením do t!chto archiválií. V $ádosti uvede údaje
podle § 35 písm. a) a$ c) a e) a f), citlivé osobní údaje
osoby, které mají b!t zp'ístupn!ny, a období, ve kte-
rém bude do archiválií nahlí$eno.“.

70. V § 37 odst. 5 úvodní #ásti ustanovení se #íslo
„3“ nahrazuje slovy „4 nebo k v!konu p%sobnosti po-
dle tohoto zákona“.

71. V § 37 odst. 5 záv!re#ná #ást ustanovení zní:
„*ádost o v!dej údaj% z informa#ního systému evi-
dence obyvatel a v!dej údaj% z informa#ního systému
evidence obyvatel mohou b!t uskute#n!ny zp%sobem
umo$)ujícím dálkov! p'ístup.“.

72. V § 37 se dopl)uje odstavec 9, kter! zní:
„(9) Ustanovení odstavc% 1 a$ 4 se nevztahují na

p%vodce archiválií; tyto subjekty mohou nahlí$et do
archiválií, jich$ jsou p%vodci, bez omezení. Ustanovení
v!ty první se pou$ije obdobn! i na právní nástupce
p%vodc% archiválií. Ustanovení odstavc% 1 a$ 4 se dále
nevztahují na subjekty uvedené v § 38 odst. 5; tito mo-

hou nahlí$et do archiválií, jejich$ p%vodcem je stát #i
územní samosprávn! celek, bez omezení.“.

73. V § 38 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:
„c) fyzická osoba vznesla námitku proti nahlí$ení do

archiválií, jejich$ obsahem jsou její osobní údaje;
to neplatí, jde-li o archiválie podle § 37 odst. 7
a 8,“.

Dosavadní písmena c) a d) se ozna#ují jako písmena d)
a e).

74. V § 38 odst. 4 se slova „pracovi(t! Akademie
v!d nebo vysoké (koly“ nahrazují slovy „kulturn! v!-
decké instituce“.

75. V § 38 odst. 5 se za slovo „státu“ vkládají
slova „ , ozbrojené síly, bezpe#nostní sbory, zpravodaj-
ské slu$by "eské republiky“.

76. V § 38 se na konci odstavce 5 dopl)uje v!ta
„Je-li nezbytné nahlí$et do t!chto archiválií mimo ar-
chiv, v n!m$ jsou ulo$eny, mohou b!t zap%j#eny za
p'edpokladu, $e
a) vyp%j#itel se písemn! zavá$e, $e archiválie

v úplnosti vrátí v dohodnuté lh%t! a nepo(kozené,
b) archiválie I. kategorie, která má b!t zap%j#ena, má

v archivu zhotoveny kopie podle § 20 odst. 4.“.

77. V § 40 odst. 1 se za v!tu první vkládá v!ta
„Ustanovení autorského zákona nejsou v!tou první do-
t#ena.“.

78. V § 43 písm. c) se za slovo „banka“ vkládají
slova „ , bezpe#nostní sbory“.

79. V § 44 písm. o) se slova „ , muzeí, knihoven,
galerií, památník%, v!deck!ch ústav% a vysok!ch (kol“
nahrazují slovy „a kulturn! v!deck!ch institucí“.

80. V § 44 se za písmeno p) vkládají nová písme-
na q) a$ u), která zn!jí:
„q) rozhoduje o návrhu archivu nebo p%vodce, $e p%-

vodce nebo jeho organiza#ní sou#ást jsou povinni
ukládat archiválie do jiného ne$ p'íslu(ného ar-
chivu; p%sobnost p'íslu(ného archivu v%#i p%vodci
nebo jeho organiza#ní sou#ásti plní archiv ur#en!
v rozhodnutí,

r) schvaluje dohody archiv%, p'ípadn! jejich z'izova-
tel% o scelení soubor% archiválií,

s) rozhoduje na návrh archivu, p'ípadn! jeho z'izo-
vatele o scelení soubor% archiválií a o umíst!ní
t!chto soubor% archiválií,

t) rozhoduje o vy'azení archivních fond%, archivních
sbírek nebo archiválií z evidencí archiválií,

u) rozhoduje o prohlá(ení a o zru(ení prohlá(ení ar-

Sbírka zákon% #. 190 / 2009Strana 2754 "ástka 57



chiválie, archivní sbírky, archivního fondu nebo
jejich ucelené #ásti za archivní kulturní památku,“.

Dosavadní písmeno q) se ozna#uje jako písmeno v).

81. V § 46 odst. 1 písm. a) se slova „ , u jejich
správních archiv%, u jimi z'ízen!ch státních p'ísp!vko-
v!ch organizací“ nahrazují slovy „státních p'ísp!vko-
v!ch organizací z'ízen!ch t!mito organiza#ními slo$-
kami státu“ a na konci textu písmene a) se dopl)ují
slova „ , a t!ch, u nich$ tuto p%sobnost vykonává Ar-
chiv bezpe#nostních slo$ek“.

82. V § 46 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) provádí v!b!r archiválií ve skarta#ním 'ízení u p%-

vodc% uveden!ch v písmenu a) a u p%vodc% uve-
den!ch v písmenu c), kte'í mají z'ízen soukrom!
archiv nebo kte'í po$ádají o v!b!r archiválií ve
skarta#ním 'ízení,“.

83. V § 46 odst. 1 písm. c) se za slovy „prosp!(-
n!ch spole#ností“ slovo „a“ nahrazuje #árkou a na
konci textu písmene c) se dopl)ují slova „a vybran!ch
z'izovatel% soukrom!ch archiv%“.

84. V § 46 odst. 1 písm. e) se za slova „rozhoduje
o námitkách proti protokolu“ vkládají slova „o prove-
deném skarta#ním 'ízení a protokolu o provedeném v!-
b!ru archiválií mimo skarta#ní 'ízení“ a slova „a o ná-
mitkách p%vodce nebo vlastníka dokumentu proti pro-
tokolu Archivu hlavního m!sta Prahy,“ se zru(ují.

85. V § 46 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:
„f) posuzuje protokoly o provedeném skarta#ním 'í-

zení a o provedeném v!b!ru archiválií mimo skar-
ta#ní 'ízení specializovan!ch archiv% organiza#-
ních slo$ek státu s celostátní p%sobností a jimi z'í-
zen!ch státních p'ísp!vkov!ch organizací a specia-
lizovan!ch archiv% právnick!ch osob z'ízen!ch
zákonem s celostátní p%sobností,“.

Dosavadní písmena f) a$ n) se ozna#ují jako písmena g)
a$ o).

86. V § 46 odst. 1 písm. g) se slova „v Archivu
hlavního m!sta Prahy“ nahrazují slovy „v soukrom!ch
archivech, u nich$ provádí v!b!r archiválií“.

87. V § 46 odst. 1 písm. h) se slova „ , a hlavnímu
m!stu Praze a organiza#ním slo$kám, p'ísp!vkov!m
organizacím a jin!m právnick!m osobám jím zalo$e-
n!m nebo z'ízen!m“ nahrazují slovy „nebo soukromé
archivy“.

88. V § 46 odst. 1 se písmeno n) zru(uje.

Dosavadní písmeno o) se ozna#uje jako písmeno n).

89. V § 46 odst. 2 písm. a) se za slovo „slo$ek“
vkládají slova „nebo specializované archivy z'ízené mi-

nisterstvy, dal(ími úst'edními správními ú'ady, Kance-
lá'í Poslanecké sn!movny, Kancelá'í Senátu, Kancelá'í
prezidenta republiky, "eskou národní bankou, bezpe#-
nostními sbory nebo zpravodajsk!mi slu$bami "eské
republiky“.

90. V § 46 se dopl)uje odstavec 3, kter! zní:
„(3) Národní archiv na úseku pé#e o archiválie

v digitální podob!
a) ukládá archiválie v digitální podob! vybrané k trva-

lému ulo$ení ve'ejn!mi archivy s v!jimkou archi-
válií vybran!ch bezpe#nostními archivy zpravo-
dajsk!ch slu$eb "eské republiky, udr$uje jejich
obsah a zaji(&uje jejich trvalou #itelnost,

b) zpracovává a zp'ístup)uje archiválie v digitální po-
dob! p'evzaté od p%vodc% uveden!ch v odstavci 1
písm. a) a c) a archiválie v digitální podob! získané
podle odstavce 1 písm. d),

c) plní metodickou a poradenskou funkci v oblasti
p'edarchivní pé#e o dokumenty v digitální podo-
b!, digitalizace dokument% a archiválií.“.

91. V § 49 odst. 1 písm. a) se slova „organiza#ních
slo$ek státu s p%sobností na území kraje, okresu nebo
obcí, u jejich správních archiv% a jimi z'ízen!ch stát-
ních p'ísp!vkov!ch organizací, s v!jimkou t!ch, které
si z'ídily specializované archivy“ nahrazují slovy
„organiza#ních slo$ek státu s územní p%sobností vy-
mezenou územím kraje, okresu nebo obce, státních p'í-
sp!vkov!ch organizací z'ízen!ch t!mito organiza#ními
slo$kami státu, státních podnik%, právnick!ch osob z'í-
zen!ch zákonem, s v!jimkou t!ch, u kter!ch tuto p%-
sobnost vykonává Národní archiv nebo Archiv bezpe#-
nostních slo$ek, nebo které si z'ídily specializovan!
archiv, u územních samosprávn!ch celk%, u organiza#-
ních slo$ek a právnick!ch osob, z'ízen!ch #i zalo$e-
n!ch územním samosprávn!m celkem, nebo u kter!ch
územní samosprávn! celek vykonává funkci z'izova-
tele, u vysok!ch (kol, s v!jimkou t!ch, které si z'ídily
specializovan! archiv, u (kol, zdravotních poji(&oven
a ve'ejn!ch v!zkumn!ch institucí, s v!jimkou t!ch,
které si z'ídily specializovan! archiv“.

92. V § 49 odst. 1 se písmena b) a c) zru(ují.

Dosavadní písmena d) a$ s) se ozna#ují jako písmena b)
a$ q).

93. V § 49 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) provádí v!b!r archiválií ve skarta#ním 'ízení u p%-

vodc% uveden!ch v písmenu a) a u p%vodc% uve-
den!ch v písmenu c), kte'í mají z'ízen soukrom!
archiv nebo kte'í po$ádají o v!b!r archiválií ve
skarta#ním 'ízení,“.

94. V § 49 odst. 1 písm. c) se slova „u z'izovatel%
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soukrom!ch archiv%,“ a slova „u (kol a vysok!ch (kol
a“ zru(ují.

95. V § 49 odst. 1 písm. e) se za slovo „bankou“
vkládají slova „ , bezpe#nostními sbory“.

96. V § 49 odst. 1 písm. f) se za slova „rozhoduje
o námitkách proti protokolu“ vkládají slova „o prove-
deném skarta#ním 'ízení a protokolu o provedeném v!-
b!ru archiválií mimo skarta#ní 'ízení“ a slova „a o ná-
mitkách p%vodce nebo vlastníka dokumentu proti pro-
tokolu Archivu m!sta Brna, Archivu m!sta Ostravy,
Archivu m!sta Plzn! a Archivu m!sta Ústí nad La-
bem,“ se zru(ují.

97. V § 49 odst. 1 se za písmeno f) vkládají nová
písmena g) a h), která zn!jí:
„g) rozhoduje o námitkách p%vodce nebo vlastníka

dokumentu proti protokolu o provedeném skar-
ta#ním 'ízení a protokolu o provedeném v!b!ru
archiválií mimo skarta#ní 'ízení Archivu hlavního
m!sta Prahy, Archivu m!sta Brna, Archivu m!sta
Ostravy, Archivu m!sta Plzn! a Archivu m!sta
Ústí nad Labem a dohlí$í na jejich protokoly
o provedeném skarta#ním 'ízení a o provedeném
v!b!ru archiválií mimo skarta#ní 'ízení,

h) posuzuje protokoly o provedeném skarta#ním 'í-
zení a o provedeném v!b!ru archiválií mimo skar-
ta#ní 'ízení specializovan!ch archiv%, u nich$ tuto
p%sobnost nevykonává Národní archiv,“.

Dosavadní písmena g) a$ q) se ozna#ují jako písmena i)
a$ s).

98. V § 49 odst. 1 písm. k) se za slovo „bankou“
vkládají slova „ , bezpe#nostními sbory“.

99. V § 49 odst. 1 písm. l) se slova „ , s v!jimkou
Archivu hlavního m!sta Prahy,“ zru(ují a na konci
textu písmene l) se dopl)ují slova „ , u nich$ provádí
v!b!r archiválií“.

100. V § 49 odst. 1 se na konci textu písmene r)
dopl)ují slova „a kontroluje stavebn! technick! stav
a bezpe#nostní zaji(t!ní provozoven ur#en!ch k v!konu
koncesované $ivnosti vedení spisovny“.

101. V § 49 odst. 2 písm. a) se slova „a$ c) a e)“
nahrazují slovy „a c)“.

102. V § 49 odst. 2 se na konci textu písmene e)
dopl)ují slova „a ov!'uje je“.

103. V § 50 úvodní #ásti ustanovení se za slovo
„banka“ vkládají slova „ , bezpe#nostní sbory“.

104. V § 50 písm. a) se za slovo „z'ízen!ch“ vklá-
dají slova „nebo zalo$en!ch“ a za slovem „organizací“
se vkládají slova „nebo jin!ch právnick!ch osob“.

105. V § 50 písm. b) se za slovo „protokolu“ vklá-

dají slova „o provedeném skarta#ním 'ízení a protokolu
o provedeném v!b!ru archiválií mimo skarta#ní 'ízení“.

106. V § 51 odstavec 1 zní:
„(1) Organiza#ní slo$ky státu, bezpe#nostní

sbory, zpravodajské slu$by "eské republiky, státní p'í-
sp!vkové organizace, státní podniky, vysoké (koly,
(koly, V(eobecná zdravotní poji(&ovna "eské repu-
bliky, ve'ejné v!zkumné instituce s v!jimkou t!ch,
u kter!ch plní funkci z'izovatele Akademie v!d "eské
republiky, a právnické osoby z'ízené zákonem mohou
z'izovat specializované archivy.“.

107. V § 52 se na za#átek textu písmene a) vkládají
slova „s v!jimkou Národního filmového archivu“.

108. V § 52 písm. c) se slovo „nebo“ nahrazuje
#árkou a za slova „ke koupi“ se vkládají slova „nebo
do úschovy“.

109. V § 52 písmeno i) zní:
„i) na $ádost p'edkládá Národnímu archivu nebo p'í-

slu(nému státnímu oblastnímu archivu k posouzení
protokoly o provedeném skarta#ním 'ízení a o pro-
vedeném v!b!ru archiválií mimo skarta#ní 'ízení,“.

110. V § 52 se na konci písmene o) te#ka nahrazuje
#árkou a dopl)uje se písmeno p), které zní:
„p) zaji(&uje konzervaci a restaurování archiválií.“.

111. V § 53 odst. 1 se slova „a zpravodajské
slu$by "eské republiky“ nahrazují slovy „ , bezpe#-
nostní sbory a zpravodajské slu$by "eské republiky“.

112. V § 53 odstavce 2 a 3 zn!jí:
„(2) Bezpe#nostní archiv bezpe#nostního sboru

a zpravodajské slu$by "eské republiky
a) provádí v!b!r archiválií ve skarta#ním 'ízení u do-

kument% vznikl!ch z #innosti jeho z'izovatele,
a to i u t!ch, u nich$ dosud nebyl zru(en stupe)
utajení,

b) vede v základní evidenci Národního archivního
d!dictví v(echny archivní fondy a archivní sbírky
v n!m ulo$ené; údaje o archiváliích obsahujících
utajované informace se nep'edávají do druhotné
a úst'ední evidence Národního archivního d!dic-
tví,

c) plní dal(í úkoly specializovaného archivu, s v!jim-
kou úkolu podle § 52 písm. i).

(3) Bezpe#nostní archiv vyjma bezpe#nostních ar-
chiv% podle odstavce 2
a) provádí v!b!r archiválií ve skarta#ním 'ízení u do-

kument% vznikl!ch z #innosti jeho z'izovatele,
u nich$ dosud nebyl zru(en stupe) utajení,

b) vede v základní evidenci Národního archivního
d!dictví v(echny archivní fondy a archivní sbírky
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v n!m ulo$ené; údaje o archiváliích obsahujících
utajované informace se nep'edávají do druhotné
a úst'ední evidence Národního archivního d!dic-
tví,

c) pe#uje o archiválie p'evzaté od svého z'izovatele,
d) provádí inventuru archiválií vyhlá(enou minister-

stvem,
e) plní dal(í odborné archivní úkoly ulo$ené mu z'i-

zovatelem.“.

113. V § 53 odst. 4 se slova „zpravodajsk!mi slu$-
bami "eské republiky“ nahrazují slovy „bezpe#nost-
ním sborem nebo zpravodajskou slu$bou "eské repu-
bliky“, slova „p'íslu(ného ú'adu“ se nahrazují slovy
„jeho z'izovatele“, slova „Zpravodajské slu$by "eské
republiky“ se nahrazují slovy „Bezpe#nostní sbory
a zpravodajské slu$by "eské republiky“ a slova „p'í-
slu(né zpravodajské slu$by "eské republiky“ se nahra-
zují slovy „p'íslu(ného bezpe#nostního sboru nebo
zpravodajské slu$by "eské republiky“.

114. V § 53 odstavec 5 zní:
„(5) Bezpe#nostní archiv vyhledává archiválie pro

pot'eby správních ú'ad% a ostatních organiza#ních slo-
$ek státu, orgán% územních samosprávn!ch celk%,
právnick!ch a fyzick!ch osob, po'izuje z nich v!pisy,
opisy a kopie a umo$)uje nahlí$et do t!chto archivá-
lií.“.

115. V § 53 se dopl)uje odstavec 6, kter! zní:
„(6) Bezpe#nostní archiv m%$e p%sobit jako ar-

chiv, pokud mu byla ud!lena akreditace.“.

116. V § 55 odst. 1 písm. a) se za slovo „z'íze-
n!ch“ vkládají slova „nebo zalo$en!ch“ a slova „ , p'í-
sp!vkov!ch organizací a právnick!ch osob“ se nahra-
zují slovy „a p'ísp!vkov!ch organizací nebo jin!ch
právnick!ch osob“.

117. V § 55 odst. 1 písm. e) se slova „ke schválení“
zru(ují a na konci textu písmene e) se dopl)ují slova
„k posouzení a k provedení v!b!ru archiválií“.

118. V § 56 odst. 4 se slova „v n!m ulo$ené“ na-
hrazují slovy „ve vlastnictví z'izovatele nebo jím z'i-
zovan!ch právnick!ch osob“.

119. V § 56 odst. 5 v!t! první se za slova „akredi-
taci soukromého archivu“ vkládají slova „nejpozd!ji
v(ak do 30. listopadu roku, v n!m$ byla akreditace
ud!lena“.

120. V § 56 odst. 5 se za v!tu první vkládá v!ta
„Nabude-li rozhodnutí o akreditaci soukromého ar-
chivu právní moci po 30. dubnu kalendá'ního roku,
z'izovatel archivu uplatní $ádost o poskytnutí jednorá-
zového ro#ního státního p'ísp!vku na provoz soukro-

mého archivu na p'í(tí rok sou#asn! se $ádostí podle
v!ty první.“.

121. V § 57 se na konci textu písmene b) dopl)ují
slova „ ; v soukromém archivu z'izovaném registrova-
nou církví nebo nábo$enskou spole#ností, které bylo
p'iznáno oprávn!ní k v!konu zvlá(tních práv22a), se
nahlí$ení do archiválií 'ídí tímto zákonem a vnit'ním
p'edpisem registrované církve nebo nábo$enské spole#-
nosti“.

Poznámka pod #arou #. 22a zní:

„22a) § 7 zákona #. 3/2002 Sb.“.

122. V § 57 písm. c) se slova „ke schválení“ zru-
(ují a na konci textu písmene c) se dopl)ují slova
„k posouzení a k provedení v!b!ru archiválií“.

123. V § 57 se na konci textu písmene e) dopl)ují
slova „ , a o archiválie osob, které je prodaly nebo
darovaly jeho z'izovateli“.

124. V § 58 odstavec 2 zní:
„(2) Ministerstvo akreditaci archivu neud!lí, jest-

li$e
a) archiv nespl)uje podmínky stanovené v § 61,
b) archiv není schopen vést základní evidenci Národ-

ního archivního d!dictví v souladu s tímto záko-
nem,

c) není nezbytné specializovan! archiv z'ídit, nebo
d) archiválie uvedené v odstavci 1 písm. g) byly vy-

brány jako archiválie v rozporu s právními p'ed-
pisy.“.

125. V § 61 odst. 2 písm. a) se slova „oblastech
ohro$en!ch záplavami“ nahrazují slovy „záplavov!ch
územích“ a slova „ve startovacích a p'istávacích kori-
dorech leti(&“ se nahrazují slovy „v ochrann!ch pás-
mech vzletov!ch a p'istávacích drah leti(&“.

126. V § 61 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) místnost pro p'íjem a zpracování archiválií, míst-

nost pro ulo$ení archiválií, místnost pro o#istu,
dezinfekci, konzervaci, restaurování a reprogra-
fické zpracování archiválií a místnost pro ulo$ení
archiválií rezervovan!ch ke studiu, jsou-li z'ízeny,
byly v$dy v prostorách bez p'ístupu ve'ejnosti,“.

127. V § 62 odst. 1 se slova „organiza#ních slo$ek
státu a specializované archivy právnick!ch osob z'íze-
n!ch zákonem“ nahrazují slovy „s v!jimkou speciali-
zovan!ch archiv% z'ízen!ch státními p'ísp!vkov!mi
organizacemi, státními podniky, vysok!mi (kolami,
(kolami a ve'ejn!mi v!zkumn!mi institucemi“ a slova
„státních podnik% a státních p'ísp!vkov!ch organi-
zací,“ se nahrazují slovy „státních p'ísp!vkov!ch orga-
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nizací, státních podnik%, vysok!ch (kol, (kol a ve'ej-
n!ch v!zkumn!ch institucí“.

128. V § 62 se odstavec 2 zru(uje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se ozna#ují jako odstavce 2
a 3.

129. V § 62 odst. 3 se #íslo „3“ nahrazuje #ís-
lem „2“.

130. § 63 a 64 zn!jí:

„§ 63

(1) Spisovou slu$bu vykonávají
a) ve'ejnoprávní p%vodci uvedení v § 3 odst. 1

písm. a) a$ e) a i) a$ m),
b) kraje,
c) hlavní m!sto Praha,
d) obce s pov!'en!m obecním ú'adem a obce se sta-

vebním nebo matri#ním ú'adem,
e) m!stská #ást nebo m!stsk! obvod územn! #len!-

ného statutárního m!sta a m!stská #ást hlavního
m!sta Prahy, na n!$ byla statutem p'enesena ale-
spo) #ást p%sobnosti obce s pov!'en!m obecním
ú'adem nebo p%sobnosti obce se stavebním nebo
matri#ním ú'adem,

(dále jen „ur#ení p%vodci“).

(2) Obce neuvedené v odstavci 1 a ve'ejnoprávní
p%vodci uvedení v § 3 odst. 1 písm. g) a h) vykonávají
spisovou slu$bu v rozsahu ustanovení § 64 odst. 1 a$ 4,
§ 65 odst. 1 a$ 4, § 67, § 68 odst. 1, § 68a a 69a.

(3) Ve'ejnoprávní p%vodci uvedení v § 3 odst. 1
písm. a) a$ e) a i) a$ m), kraje a hlavní m!sto Praha
vykonávají spisovou slu$bu v elektronické podob!
v elektronick!ch systémech spisové slu$by; vy$aduje-
-li to zvlá(tní povaha jejich p%sobnosti, mohou vyko-
návat spisovou slu$bu v listinné podob!. Ve'ejnoprávní
p%vodci uvedení v § 3 odst. 1 písm. g) a h) a obce vy-
konávají spisovou slu$bu v elektronické podob! v elek-
tronick!ch systémech spisové slu$by nebo v listinné
podob!.

(4) Subjekty uvedené v odstavcích 1 a 2, které
v dob! ú#innosti tohoto zákona neprovád!ly evidenci
dokument% nebo nevykonávaly spisovou slu$bu v elek-
tronické podob! v elektronick!ch systémech spisové
slu$by podle odstavce 3, jsou povinny naplnit ustano-
vení odstavce 3 nejpozd!ji do jednoho roku po nabytí
ú#innosti tohoto zákona. Subjekty uvedené v odstav-
cích 1 a 2, které v dob! ú#innosti vykonávaly evidenci
dokument% v listinné podob!, jsou povinny vykonávat
evidenci dokument% v elektronickém systému spisové
slu$by nejpozd!ji do (esti m!síc% po nabytí ú#innosti
tohoto zákona.

§ 64
P&íjem, ozna"ování, evidence
a rozd!lování dokument$

(1) Ur#ení p%vodci zajistí p'íjem dokument%. Do-
ru#ené dokumenty i dokumenty vytvo'ené ur#en!m
p%vodcem, s v!jimkou dokument% obsahujících
chybn! formát nebo po#íta#ov! program, které jsou
zp%sobilé p'ivodit (kodu na v!po#etní technice ur#e-
ného p%vodce, a dokument% podléhajících zvlá(tní evi-
denci nebo nepodléhajících evidenci, které ur#en! p%-
vodce uvede ve svém spisovém 'ádu, se v den, kdy byly
ur#enému p%vodci doru#eny nebo ur#en!m p%vodcem
vytvo'eny, opat'í jednozna#n!m identifikátorem.

(2) Jednozna#n! identifikátor podle odstavce 1 je
ozna#ení dokumentu zaji(&ující jeho nezam!nitelnost.
Jednozna#n! identifikátor musí b!t s dokumentem
spojen.

(3) Dokumenty opat'ené jednozna#n!m identifi-
kátorem se evidují v evidenci dokument%. Záznam o do-
kumentu v evidenci dokument% je spojen s dokumen-
tem jednozna#n!m identifikátorem.

(4) Dokumenty evidované podle odstavce 3 se
p'edají p'íslu(né organiza#ní sou#ásti ur#eného p%-
vodce nebo osob! k tomu pov!'ené, o #em$ se u#iní
záznam v p'íslu(né evidenci dokument%.“.

131. § 65 a 66 v#etn! nadpis% zn!jí:

„§ 65
Vy&izování a podepisování dokument$

(1) P'i vy'izování dokument% se v(echny doku-
menty t!kající se té$e v!ci spojí ve spis. Dokumenty
v analogové podob! se vzájemn! spojí fyzicky, doku-
menty v digitální podob! se vzájemn! spojí prost'ed-
nictvím metadat, vzájemné spojení dokumentu v analo-
gové podob! a dokumentu v digitální podob! se #iní
pomocí odkaz%.

(2) Vy'ízením spisu se rozumí zpracování návrhu,
jeho schválení, vyhotovení, podepsání a vypravení roz-
hodnutí nebo jiné formy vy'ízení.

(3) Má-li b!t dokument vyv!(en na ú'ední desce,
#iní se tak vyv!(ením jeho stejnopisu opat'eného datem
vyv!(ení. Po sejmutí se vyv!(en! stejnopis opat'í datem
sejmutí a za'adí do p'íslu(ného spisu jako doklad o vy-
v!(ení dokumentu na ú'ední desce. Ustanovení v!ty
první a druhé se nevztahuje na zve'ej)ování doku-
ment% na elektronické ú'ední desce.

(4) Dokumenty ur#eného p%vodce podepisuje
jeho statutární orgán nebo jiná osoba oprávn!ná za
n!j jednat anebo osoba, která k tomu byla statutárním
orgánem pov!'ena.
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(5) Po vy'ízení v!ci se spis uzav'e. Uzav'ením
spisu se rozumí kompletace v(ech dokument% pat'ících
do spisu, p'evedení dokument% v digitální podob! do
v!stupního datového formátu a kontrola a dopln!ní
údaj% podle § 66 p'ed ulo$ením do spisovny.

(6) Z uzav'eného spisu nesm!jí b!t vyjímány jed-
notlivé dokumenty. Uzav'en! spis je mo$no p'ipojit
k jinému spisu, pokud neuplynula jeho skarta#ní lh%ta.

(7) Pou$ití razítek se státním znakem, zaru#eného
elektronického podpisu zalo$eného na kvalifikovaném
certifikátu vydaném akreditovan!m poskytovatelem
certifika#ních slu$eb (dále jen „uznávan! elektronick!
podpis“), elektronické zna#ky zalo$ené na kvalifikova-
ném systémovém certifikátu vydaném akreditovan!m
poskytovatelem certifika#ních slu$eb (dále jen „elektro-
nická zna#ka“) a kvalifikovaného #asového razítka
upraví ur#en! p%vodce ve spisovém 'ádu.

§ 66

Spisov! &ád

(1) Ur#ení p%vodci vydají spisov! 'ád.

(2) Sou#ástí spisového 'ádu je spisov! a skarta#ní
plán. Spisov! a skarta#ní plán obsahuje seznam typ%
dokument% rozt'íd!n!ch do v!cn!ch skupin s vyzna#e-
n!mi spisov!mi znaky, skarta#ními znaky a skarta#ními
lh%tami.

(3) Ur#ení p%vodci ozna#ují dokumenty spiso-
v!mi znaky, skarta#ními znaky a skarta#ními lh%tami
podle spisového a skarta#ního plánu.

(4) Zm!nu skarta#ní lh%ty dokumentu po jejím
uplynutí lze provést po schválení p'íslu(n!m archi-
vem.“.

132. V § 67 se slova „Písemn! doklad“ nahrazují
slovem „Doklad“.

133. V § 68 odst. 1 se slova „na míst! vyhrazeném
k ulo$ení dokument%, k vyhledávání a p'edávání do-
kument% pro pot'ebu ur#eného p%vodce a k provád!ní
skarta#ního 'ízení (dále jen „spisovna“)“ nahrazují
slovy „ve spisovn!“, slova „spisovn! slou$ící k ulo$ení
dokument% s dlouhodob!mi skarta#ními lh%tami (dále
jen „správní archiv“)“ se nahrazují slovy „správním
archivu“, slova „ji ur#ení p%vodci z'ídili“ se nahrazují
slovy „jej ur#en! p%vodce z'ídil“ a slova „do podacího
deníku“ se nahrazují slovy „v evidenci podle § 64“.

134. V § 68 odst. 3 se slovo „likvidátor,“ zru(uje.

135. V § 68 odstavec 4 zní:

„(4) Budova, v ní$ je umíst!na spisovna nebo
správní archiv, musí spl)ovat tyto podmínky:

a) prostory pro ulo$ení dokument% nesmí b!t ohro-
$eny povodn!mi,

b) musí pro ni b!t zpracována po$ární dokumentace
a musí b!t vybavena ru#ními hasicími p'ístroji;
v prostorách pro ulo$ení dokument% musí b!t
umíst!ny pouze prá(kové hasicí p'ístroje,

c) v prostorách pro ulo$ení dokument% nesmí vést
vodovodní, teplovodní, parovodní nebo plyno-
vodní potrubí a de(&ová a spla(ková kanalizace,

d) prostory pro ulo$ení dokument% musí b!t vyba-
veny regály pro ulo$ení dokument%,

e) prostory pro ulo$ení dokument% musí b!t zaji(-
t!ny proti vstupu nepovolané osoby.“.

136. Za § 68 se vkládá nov! § 68a, kter! v#etn!
nadpisu zní:

„§ 68a
Spisová rozluka

(1) P'i zru(ení ur#eného p%vodce se provádí spi-
sová rozluka.

(2) Spisovou rozluku p'ipravuje p'ed datem svého
zru(ení ur#en! p%vodce, provádí ji právní nástupce
zru(eného ur#eného p%vodce, a není-li ho, likvidátor.

(3) Uzav'ené a ulo$ené spisy, jim$ uplynula
skarta#ní lh%ta, se za'adí do skarta#ního 'ízení podle
§ 7 a$ 9.

(4) Uzav'ené spisy, jim$ neuplynula skarta#ní
lh%ta, se ulo$í do spisovny nebo správního archivu
ur#eného p%vodce, kter! je právním nástupcem zru(e-
ného ur#eného p%vodce, a není-li ho, zajistí jejich ulo-
$ení likvidátor po projednání s p'íslu(n!m archivem.
P'edávané spisy a dokumenty se zapí(í do p'edávacího
seznamu.

(5) Nevy'ízené spisy se p'edají ur#enému p%-
vodci, na kterého p'e(la p%sobnost k jejich vy'ízení.
P'edávané spisy a dokumenty se zapí(í do p'edávacího
seznamu. Ur#en! p%vodce, kter! je právním nástupcem
zru(eného ur#eného p%vodce, takto zapsané spisy a do-
kumenty p'evezme a zaeviduje podle § 64.

(6) Ur#ení p%vodci stanoví postup p'i provád!ní
spisové rozluky ve spisov!ch 'ádech.

(7) Ustanovení odstavc% 1 a$ 6 se pou$ijí obdobn!
pro zru(ení organiza#ních sou#ástí ur#en!ch p%-
vodc%.“.

137. V § 69 odstavec 2 zní:
„(2) Ur#ení p%vodci neuvedení v odstavci 1 mo-

hou z'ídit správní archiv se souhlasem ministerstva.“.

138. V § 69 odst. 3 písm. a) se slova „u jím z'íze-
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n!ch organiza#ních slo$ek, p'ísp!vkov!ch organizací
a jin!ch právnick!ch osob,“ zru(ují.

139. V § 69 se na konci odstavce 3 te#ka nahrazuje
#árkou a dopl)ují se písmena c) a$ e), která zn!jí:
„c) p'ejímá ze spisovny dokumenty se skarta#ními

lh%tami del(ími ne$ 5 let, eviduje je, pe#uje o n!,
umo$)uje nahlí$ení do nich a poskytování opis%,
v!pis% a kopií,

d) p'ipravuje v!b!r archiválií ve skarta#ním 'ízení,
e) kompletuje dokumenty ur#eného p%vodce, které

budou ve skarta#ním 'ízení vybrány jako archivá-
lie, za stanovené období a sestavuje k nim proza-
tímní inventární seznam, jeho$ stejnopis p'edává
p'íslu(nému archivu; prozatímním inventárním se-
znamem se rozumí základní seznam v(ech inven-
tárních jednotek archivního souboru nebo jeho
#ástí.“.

140. V § 69 odstavec 4 zní:
„(4) Ur#ení p%vodci, kte'í z'ídili správní archiv,

stanoví ve sv!ch spisov!ch 'ádech lh%tu, po ni$ budou
dokumenty ulo$eny ve spisovn!. Po uplynutí této
lh%ty se dokumenty, jejich$ skarta#ní lh%ta je del(í
ne$ lh%ta pro ulo$ení dokument% ve spisovn!, p'edají
do správního archivu.“.

141. Za § 69 se vkládá nov! § 69a, kter! v#etn!
nadpisu zní:

„§ 69a
Zvlá%tní ustanovení o dokumentech

v digitální podob!

(1) Není-li doru#en! dokument v digitální podob!
opat'en uznávan!m elektronick!m podpisem, elektro-
nickou zna#kou nebo kvalifikovan!m #asov!m razít-
kem, ur#en! p%vodce jej opat'í kvalifikovan!m #aso-
v!m razítkem.

(2) Je-li doru#en! dokument v digitální podob!
opat'en uznávan!m elektronick!m podpisem, elektro-
nickou zna#kou nebo kvalifikovan!m #asov!m razít-
kem, ur#en! p%vodce
a) ov!'í platnost uznávaného elektronického pod-

pisu, elektronické zna#ky nebo kvalifikovaného
#asového razítka a platnost kvalifikovaného certi-
fikátu nebo kvalifikovaného systémového certifi-
kátu,

b) zaznamená údaje o v!sledku ov!'ení podle pís-
mene a) a uchová je spolu s doru#en!m dokumen-
tem v digitální podob!.

(3) Uchovávání dokumentu v digitální podob!
provádí ur#en! p%vodce postupem zaru#ujícím v!ro-
hodnost p%vodu dokumentu, neporu(itelnost jeho ob-

sahu a #itelnost dokumentu, a to v#etn! údaj% proka-
zujících existenci dokumentu v digitální podob! v #ase.
Tyto vlastnosti musí b!t zachovány po dobu skarta#ní
lh%ty dokumentu. Je-li pot'eba zachování v!rohodnosti
p%vodu dokumentu krat(í ne$ skarta#ní lh%ta doku-
mentu, uvede to ur#en! p%vodce ve svém spisovém
a skarta#ním plánu.

(4) P'evád!ní dokumentu v analogové podob! na
dokument v digitální podob! a naopak a zm!nu for-
mátu dokumentu v digitální podob! provádí ur#en!
p%vodce postupem zaru#ujícím v!rohodnost p%vodu
dokumentu, neporu(itelnost jeho obsahu, #itelnost do-
kumentu a bezpe#nost procesu p'evád!ní nebo zm!ny
formátu.

(5) P'ipojení údaj%, které vznikly p'i p'íprav! do-
kumentu k uchování podle odstavce 3 nebo p'i p'eve-
dení #i zm!n! formátu dokumentu podle odstavce 4
a které jsou pro uchování dokumentu nebo p'evedení
#i zm!nu formátu dokumentu nezbytné, se nepova$uje
za poru(ení obsahu dokumentu.

(6) P'ed p'evedením dokumentu v digitální podo-
b! na dokument v analogové podob! nebo zm!nou
formátu dokumentu v digitální podob! ov!'í ur#en!
p%vodce platnost uznávaného elektronického podpisu,
elektronické zna#ky nebo kvalifikovaného #asového ra-
zítka, je-li jimi dokument v digitální podob! opat'en.
Údaje o v!sledku ov!'ení a datum p'evedení doku-
mentu v digitální podob! na dokument v analogové
podob! nebo datum zm!ny formátu dokumentu v digi-
tální podob! ur#en! p%vodce zaznamená a uchová je
spolu s dokumentem vznikl!m p'evedením nebo zm!-
nou formátu.

(7) Dokument v digitální podob! vznikl! p'eve-
dením z dokumentu v analogové podob! nebo zm!nou
formátu dokumentu v digitální podob! dopln!n! o da-
tum p'evedení opat'í ur#en! p%vodce uznávan!m elek-
tronick!m podpisem osoby odpov!dné za p'evedení
z dokumentu v analogové podob! nebo zm!nu formátu
dokumentu v digitální podob!, nebo svojí elektronic-
kou zna#kou a kvalifikovan!m #asov!m razítkem.

(8) Neproká$e-li se opak, dokument v digitální
podob! se pova$uje za prav!, byl-li podepsán platn!m
uznávan!m elektronick!m podpisem nebo ozna#en
platnou elektronickou zna#kou osoby, která k tomu
byla v okam$iku podepsání nebo ozna#ení oprávn!na,
osoby odpov!dné za p'evedení z dokumentu v analo-
gové podob! nebo zm!nu formátu dokumentu v digi-
tální podob! nebo osoby odpov!dné za provedení au-
torizované konverze dokument% a opat'en kvalifikova-
n!m #asov!m razítkem. Ustanovení v!ty první se vzta-
huje i na dokumenty vzniklé z #innosti p%vodc%, kte'í
nejsou ur#en!mi p%vodci.“.
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142. § 70 zní:

„§ 70

(1) Provád!cí právní p'edpis stanoví podrobnosti
v!konu spisové slu$by, a to
a) p'íjem dokument%,
b) ozna#ování a evidenci dokument%,
c) rozd!lování dokument%,
d) ob!h dokument%,
e) vy'izování dokument%,
f) vyhotovování dokument%,
g) podepisování dokument% a u$ívání razítek,
h) odesílání dokument%,
i) ukládání dokument%,
j) vy'azování dokument%,
k) v!stupní datové formáty dokument% v digitální

podob!,
l) spisovou rozluku.

(2) Národní standard pro elektronické systémy
spisové slu$by, kter! ministerstvo zve'ejní ve V!stníku
ministerstva a zp%sobem umo$)ujícím dálkov! p'ístup,
stanoví po$adavky na elektronické systémy spisové
slu$by, a to
a) p'íjem dokument%,
b) ozna#ování a evidenci dokument%,
c) vyhledávání, odesílání a zobrazování dokument%,
d) ukládání dokument%,
e) vy'azování dokument% a v!b!r archiválií,
f) dokumentace $ivotního cyklu elektronického sy-

stému spisové slu$by,
g) spisov! a skarta#ní plán,
h) transak#ní protokol,
i) správcovské funkce,
j) metadata.“.

143. V § 71 odstavce 1 a 2 zn!jí:
„(1) Kontrolu dodr$ování povinností na úseku ar-

chivnictví a v!konu spisové slu$by vykonávají
a) ministerstvo u v(ech ur#en!ch p%vodc% a archiv%

s v!jimkou zpravodajsk!ch slu$eb "eské repu-
bliky a jejich archiv%, zejména u
1. Národního archivu,
2. Archivu bezpe#nostních slo$ek,
3. státních oblastních archiv%,
4. ozbrojen!ch sil,
5. bezpe#nostních sbor%,
6. specializovan!ch archiv% a bezpe#nostních ar-

chiv% z'ízen!ch ministerstvy, jin!mi úst'edními
správními ú'ady, Kancelá'í Poslanecké sn!movny,
Kancelá'í Senátu, Kancelá'í prezidenta republiky,
"eskou národní bankou nebo bezpe#nostními
sbory,

b) Národní archiv u
1. organiza#ních slo$ek státu s celostátní p%sob-

ností a státních p'ísp!vkov!ch organizací z'íze-
n!ch t!mito organiza#ními slo$kami státu
a u jimi z'ízen!ch specializovan!ch archiv%,
s v!jimkou organiza#ních slo$ek státu a specia-
lizovan!ch archiv% podle písmene a),

2. státních p'ísp!vkov!ch organizací z'ízen!ch
zákonem a u jimi z'ízen!ch specializovan!ch
archiv%,

3. v!deck!ch v!zkumn!ch institucí, u kter!ch
plní funkci z'izovatele Akademie v!d "eské re-
publiky,

4. právnick!ch osob z'ízen!ch zákonem s celo-
státní p%sobností a u jimi z'ízen!ch specializo-
van!ch archiv%,

5. soukrom!ch archiv%, pokud je jejich z'izovate-
lem subjekt uveden! v § 46 odst. 1, a jejich z'i-
zovatel%,

6. kulturn! v!deck!ch institucí, pokud mají ve své
pé#i archiválie, které vede v druhotné evidenci
Národního kulturního d!dictví Národní archiv,

7. vlastník% a dr$itel% archiválií ulo$en!ch mimo
archiv, které vede v základní evidenci Národní
archiv,

8. u soukromoprávních p%vodc%, pokud jde o po-
vinnost stanovenou v § 3 odst. 2,

c) státní oblastní archivy podle své územní p%sob-
nosti u
1. organiza#ních slo$ek státu s územní p%sobností

vymezenou územím kraje, okresu nebo obce
a státních p'ísp!vkov!ch organizací z'ízen!ch
t!mito organiza#ními slo$kami státu a u jimi
z'ízen!ch specializovan!ch archiv%,

2. státních podnik% a u jimi z'ízen!ch specializo-
van!ch archiv%,

3. územních samosprávn!ch celk%, u jimi z'íze-
n!ch archiv%, u organiza#ních slo$ek, p'ísp!v-
kov!ch organizací a jin!ch právnick!ch osob
z'ízen!ch nebo zalo$en!ch územními samo-
správn!mi celky a u organiza#ních slo$ek, p'í-
sp!vkov!ch organizací a jin!ch právnick!ch
osob, v%#i kter!m vykonává územní samo-
správn! celek funkci z'izovatele,

4. vysok!ch (kol a u jimi z'ízen!ch specializova-
n!ch archiv%,
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5. (kol a u jimi z'ízen!ch specializovan!ch ar-
chiv%,

6. zdravotních poji(&oven,
7. ve'ejn!ch v!zkumn!ch institucí s v!jimkou ve-

'ejn!ch v!zkumn!ch institucí, u kter!ch plní
funkci z'izovatele Akademie v!d "eské repu-
bliky,

8. právnick!ch osob z'ízen!ch zákonem s územní
p%sobností vymezenou územím kraje, okresu
nebo obce a u jimi z'ízen!ch specializovan!ch
archiv%,

9. kulturn! v!deck!ch institucí, pokud mají ve své
pé#i archiválie, které vede v druhotné evidenci
Národního kulturního d!dictví státní oblastní
archiv,

10. soukrom!ch archiv% s v!jimkou t!ch, u nich$
provádí kontrolu Národní archiv, a jejich z'i-
zovatel%,

11. vlastník% a dr$itel% archiválií ulo$en!ch mimo
archiv, které vede v základní evidenci státní
oblastní archiv,

12. soukromoprávních p%vodc%, pokud jde o po-
vinnost stanovenou v § 3 odst. 2,

d) Archiv bezpe#nostních slo$ek u Ústavu pro stu-
dium totalitních re$im%.

(2) Správní ú'ady uvedené v odstavci 1 kontrolují
u spisové slu$by vykonávané v elektronické podob!
pouze metadata a v!stupní datové formáty dokument%
v digitální podob! ur#en!ch ke skarta#nímu 'ízení.“.

144. § 73 a$ 75 v#etn! nadpis% zn!jí:

„§ 73
P&estupky

(1) Fyzická osoba se dopustí p'estupku tím, $e
a) po(kodí nebo zni#í archiválii nebo dokument,

nebo
b) vyveze archiválii bez povolení podle § 29 odst. 1.

(2) Fyzická osoba se jako zam!stnanec správního
ú'adu na úseku archivnictví a v!konu spisové slu$by,
zam!stnanec archivu nebo zam!stnanec z'izovatele ar-
chivu dopustí p'estupku tím, $e poru(í povinnost za-
chovávat ml#enlivost podle § 14.

(3) Fyzická osoba se jako vlastník archiválie, ar-
chivní sbírky, archivního fondu nebo jejich ucelené
#ásti, o nich$ bylo zahájeno 'ízení o prohlá(ení za ar-
chivní kulturní památku, dopustí p'estupku tím, $e
v rozporu s § 21 odst. 5 neoznámí zam!(lenou zm!nu
jejich umíst!ní nebo zam!(len! p'evod nebo p'echod
vlastnického práva.

(4) Fyzická osoba se jako vlastník nebo dr$itel
archiválie dopustí p'estupku tím, $e
a) nepe#uje o archiválii podle § 25 odst. 1 písm. a),
b) v rozporu s § 25 odst. 1 písm. b) neoznámí p'evod

vlastnického práva k archiválii nebo uzav'ení
smlouvy o její úschov!,

c) v rozporu s § 29 odst. 3 nedoveze archiválii nepo-
(kozenou zp!t na území "eské republiky,

d) v rozporu s § 30 odst. 1 nepo'ídí na vlastní ná-
klady bezpe#nostní kopii archiválie prohlá(ené za
archivní kulturní památku nebo za národní kul-
turní památku, nebo

e) nezajistí konzervaci nebo restaurování po(kozené
nebo ohro$ené archivní kulturní památky nebo
národní kulturní památky podle § 30 odst. 5.

(5) Fyzická osoba se jako vlastník nebo dr$itel
archiválie, která je ulo$ena mimo archiv a kterou vede
v základní evidenci Národního archivního d!dictví p'í-
slu(n! archiv podle své p%sobnosti, dopustí p'estupku
tím, $e nep'edá archiv%m údaje podle § 25 odst. 2.

(6) Fyzická osoba se jako vlastník archiválie do-
pustí p'estupku tím, $e nenabídne archiválii p'ednostn!
ke koupi podle § 28 odst. 1 a 2.

(7) Za p'estupek lze ulo$it pokutu do
a) 400 000 K#, jde-li o p'estupek podle odstavce 4

písm. d),
b) 100 000 K#, jde-li o p'estupek podle odstavce 1

nebo odstavce 4 písm. c); pokud je zni#ená, po-
(kozená, neoprávn!n! vyvezená anebo nedovezená
archiválie
1. p'edm!tem 'ízení o prohlá(ení za archivní kul-

turní památku nebo za národní kulturní pa-
mátku, lze ulo$it pokutu do 200 000 K#,

2. archivní kulturní památkou, lze ulo$it pokutu
do 500 000 K#,

3. národní kulturní památkou, lze ulo$it pokutu
do 1 000 000 K#,

c) 50 000 K#, jde-li o p'estupek podle odstavce 2, 3,
odstavce 4 písm. a) nebo e) nebo odstavce 6,

d) 5 000 K#, jde-li o p'estupek podle odstavce 4
písm. b) nebo odstavce 5.

§ 74
Správní delikty právnick!ch a podnikajících

fyzick!ch osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, $e vyveze archiválii
bez povolení podle § 29 odst. 1.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
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jako vlastník archiválie, archivní sbírky, archivního
fondu nebo jejich ucelené #ásti, o nich$ bylo zahájeno
'ízení o prohlá(ení za archivní kulturní památku, do-
pustí správního deliktu tím, $e v rozporu s § 21 odst. 5
neoznámí zam!(lenou zm!nu jejich umíst!ní nebo za-
m!(len! p'evod nebo p'echod vlastnického práva.

(3) Právnická osoba se jako vlastník nebo dr$itel
archiválie dopustí p'estupku tím, $e
a) nepe#uje o archiválii podle § 25 odst. 1 písm. a),
b) v rozporu s § 25 odst. 1 písm. b) neoznámí p'evod

vlastnického práva k archiválii nebo uzav'ení
smlouvy o její úschov!,

c) v rozporu s § 29 odst. 3 nedoveze archiválii nepo-
(kozenou zp!t na území "eské republiky,

d) v rozporu s § 30 odst. 1 nepo'ídí na vlastní ná-
klady bezpe#nostní kopii archiválie prohlá(ené za
archivní kulturní památku nebo za národní kul-
turní památku, nebo

e) nezajistí konzervaci nebo restaurování po(kozené
nebo ohro$ené archivní kulturní památky nebo
národní kulturní památky podle § 30 odst. 5.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako vlastník nebo dr$itel archiválie, která je ulo$ena
mimo archiv a kterou vede v základní evidenci Národ-
ního archivního d!dictví p'íslu(n! archiv podle své p%-
sobnosti, dopustí správního deliktu tím, $e nep'edá ar-
chiv%m údaje podle § 25 odst. 2.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako vlastník archiválie dopustí správního deliktu tím,
$e nenabídne archiválii p'ednostn! ke koupi podle § 28
odst. 1 a 2.

(6) Ve'ejnoprávní p%vodce anebo právnická nebo
podnikající fyzická osoba jako soukromoprávní p%-
vodce se dopustí správního deliktu tím, $e v rozporu
s § 3 neuchová dokument nebo neumo$ní v!b!r archi-
válie.

(7) Ur#en! p%vodce se dopustí správního deliktu
tím, $e
a) v rozporu s § 63 nevykonává spisovou slu$bu,
b) v rozporu s § 66 odst. 1 nevydá spisov! 'ád nebo

spisov! a skarta#ní plán, anebo v rozporu s § 66
odst. 2 neozna#uje dokumenty podle skarta#ního
'ádu a spisového a skarta#ního plánu spisov!mi
znaky, skarta#ními znaky a skarta#ními lh%tami,
nebo

c) nedodr$í podmínky pro ukládání dokument% po-
dle § 68.

(8) P%vodce nebo jeho právní nástupce se dopustí
správního deliktu tím, $e neprovede skarta#ní 'ízení

nebo neumo$ní dohled na provád!ní skarta#ního 'ízení
a v!b!r archiválií ve skarta#ním 'ízení.

(9) Za správní delikt se ulo$í pokuta do
a) 400 000 K#, jde-li o správní delikt podle odstavce 3

písm. d),
b) 200 000 K#, jde-li o správní delikt podle od-

stavce 6, 7 nebo 8,
c) 100 000 K#, jde-li o správní delikt podle odstavce 1

nebo odstavce 3 písm. c); pokud je neoprávn!n!
vyvezená anebo nedovezená archiválie
1. p'edm!tem 'ízení o prohlá(ení za archivní kul-

turní památku nebo za národní kulturní pa-
mátku, lze ulo$it pokutu do 200 000 K#,

2. archivní kulturní památkou, lze ulo$it pokutu
do 500 000 K#,

3. národní kulturní památkou, lze ulo$it pokutu
do 1 000 000 K#,

d) 50 000 K#, jde-li o správní delikt podle odstavce 2,
odstavce 3 písm. a) nebo e) nebo odstavce 5,

e) 5 000 K#, jde-li o správní delikt podle odstavce 3
písm. b) nebo odstavce 4.

§ 75
Spole"ná ustanovení o správních deliktech

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestli$e proká$e, $e vynalo$ila ve(keré úsilí, které bylo
mo$no po$adovat, aby poru(ení právní povinnosti za-
bránila.

(2) P'i ur#ení v!m!ry pokuty právnické osob! se
p'ihlédne k záva$nosti správního deliktu, zejména ke
zp%sobu jeho spáchání, jeho následk%m a k okolnostem,
za nich$ byl spáchán.

(3) Odpov!dnost za správní delikt zaniká, jestli$e
správní orgán o n!m nezahájil 'ízení do 2 let ode dne,
kdy se o n!m dozv!d!l, nejpozd!ji v(ak do 10 let ode
dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projed-
nává v prvním stupni Národní archiv, Archiv bezpe#-
nostních slo$ek nebo státní oblastní archiv v rozsahu
své p%sobnosti stanovené v tomto zákon!.

(5) Na odpov!dnost za jednání, k n!mu$ do(lo p'i
podnikání fyzické osoby nebo v p'ímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpov!dnosti
a postihu právnické osoby.“.

145. § 76 se zru(uje.

146. V § 77 se odstavec 2 zru(uje.

Dosavadní odstavec 3 se ozna#uje jako odstavec 2.
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147. V § 79 odst. 2 písmeno f) zní:
„f) na po$ádání p'edkládají protokoly o provedeném

skarta#ním 'ízení a o provedeném v!b!ru archivá-
lií mimo skarta#ní 'ízení k posouzení p'íslu(nému
státnímu oblastnímu archivu.“.

148. V § 81 se #íslo „3“ nahrazuje #íslem „10“.

149. V § 86 se za slova „§ 9 odst. 2“ vkládají slo-
va „ , § 13 odst. 5“.

150. P'íloha #. 1 v#etn! nadpisu zní:

„P&íloha ". 1 k zákonu ". 499/2004 Sb.
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151. P'íloha #. 2 v#etn! nadpisu zní:
„P&íloha ". 2 k zákonu ". 499/2004 Sb.
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152. P'íloha #. 3 v#etn! nadpisu zní:
„P&íloha ". 3 k zákonu ". 499/2004 Sb.
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153. V p'íloze #. 4 se v písmenu g) za slovo „Brun-
tál“ vkládají slova „se sídlem v Krnov!“.

"l. II

P&echodná ustanovení

1. Bezpe#nostní archivy, které vykonávají #innost
podle dosavadních právních p'edpis%, se pova$ují ke
dni nabytí ú#innosti tohoto zákona za akreditované.
Jejich z'izovatelé proká$í do 3 let ode dne nabytí ú#in-
nosti tohoto zákona Ministerstvu vnitra, $e bezpe#-
nostní archivy spl)ují podmínky stanovené v § 61, po-
kud tak dosud neu#inily.

2. Ur#ení p%vodci uvedou své spisové slu$by,
elektronické systémy spisové slu$by vykonávané v elek-
tronické podob! a spisové 'ády do souladu se zákonem
#. 499/2004 Sb., ve zn!ní ú#inném ode dne nabytí ú#in-
nosti tohoto zákona, do 3 let ode dne nabytí ú#innosti
tohoto zákona.

3. Po dobu 3 let ode dne nabytí ú#innosti tohoto
zákona se dokumenty v digitální podob! ur#ené ke
skarta#nímu 'ízení p'evád!jí po uzav'ení spisu do ana-
logové podoby.

"l. III

Zmocn!ní k vyhlá%ení úplného zn!ní zákona

P'edseda vlády se zmoc)uje, aby ve Sbírce zákon%

vyhlásil úplné zn!ní zákona #. 499/2004 Sb., o archiv-
nictví a spisové slu$b!, jak vypl!vá ze zákon% jej m!-
nících.

'ÁST DRUHÁ

Zm!na zákona o elektronickém podpisu

"l. IV

V § 6 odst. 6 zákona #. 227/2000 Sb., o elektronic-
kém podpisu a o zm!n! n!kter!ch dal(ích zákon% (zá-
kon o elektronickém podpisu), ve zn!ní zákona #. 440/
/2004 Sb., se slova „nejmén! 10 let“ nahrazují slovy
„10 let; po jejím uplynutí p'edá bez zbyte#ného od-
kladu ministerstvu seznam certifikát% vydan!ch jako
kvalifikované, které byly zneplatn!ny“.

'ÁST T(ETÍ

Zm!na zákona o matrikách, jménu a p&íjmení

"l. V

Zákon #. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a p'í-
jmení a o zm!n! n!kter!ch souvisejících zákon%, ve
zn!ní zákona #. 320/2002 Sb., zákona #. 578/2002 Sb.,
zákona #. 165/2004 Sb., zákona #. 422/2004 Sb., zákona
#. 499/2004 Sb., zákona #. 21/2006 Sb., zákona #. 115/
/2006 Sb., zákona #. 165/2006 Sb., zákona #. 342/2006
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Sb., zákona #. 239/2008 Sb. a zákona #. 41/2009 Sb., se
m!ní takto:

1. V § 8 se odstavce 4 a 6 zru(ují.

Dosavadní odstavec 5 se ozna#uje jako odstavec 4 a do-
savadní odstavce 7 a$ 12 se ozna#ují jako odstavce 5 a$
10.

2. Za § 8 se vkládá nov! § 8a, kter! zní:

„§ 8a

Je-li prvopis matri#ní knihy a druhopis matri#ní
knihy vedené do 31. prosince 1958 ulo$en v Národním
archivu, Vojenském historickém archivu, státním ob-
lastním archivu nebo Archivu hlavního m!sta Prahy
a) archiv, v n!m$ je ulo$en prvopis matri#ní knihy,

provede dodate#n! zápis matri#ní události, ma-
tri#ní skute#nosti, opravy #i zm!ny do tohoto
prvopisu. Zápis se opat'í datem jeho vyhotovení
a podpisem archivá'e. Listiny, na jejich$ podklad!
byl dodate#n! zápis podle v!ty první proveden,
spolu s písemn!m sd!lením se zn!ním tohoto zá-
pisu tento archiv p'edá Národnímu archivu, Vo-
jenskému historickému archivu, státnímu oblast-
nímu archivu nebo Archivu hlavního m!sta Prahy,
v n!m$ je ulo$en druhopis matri#ní knihy vedené
do 31. prosince 1958,

b) archiv, v n!m$ je ulo$en druhopis matri#ní knihy
vedené do 31. prosince 1958, provede dodate#n!
zápis matri#ní události, matri#ní skute#nosti,
opravy #i zm!ny na základ! písemného sd!lení
podle písmene a), do tohoto druhopisu. Listiny,
na jejich$ podklad! byl proveden dodate#n! zápis
podle v!ty první, se ukládají mimo p'íslu(n! dru-
hopis do samostatné slo$ky za ka$d! kalendá'ní
rok s uvedením odkazu na prvopis matri#ní knihy,
ve kterém byl dodate#n! zápis matri#ní události,
matri#ní skute#nosti, opravy #i zm!ny proveden.
Zápis se opat'í datem jeho vyhotovení a podpisem
archivá'e.“.

3. V § 87 odst. 2 se slova „§ 8 odst. 8, § 8 odst. 9
písm. a), § 8 odst. 10“ nahrazují slovy „§ 8 odst. 6, § 8
odst. 7 písm. a), § 8 odst. 8“.

'ÁST 'TVRTÁ

Zm!na zákona o elektronick!ch úkonech
a autorizované konverzi dokument$

"l. VI

Zákon #. 300/2008 Sb., o elektronick!ch úkonech
a autorizované konverzi dokument%, se m!ní takto:

1. V § 1 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:
„b) dodávání dokument% fyzick!ch osob, podnikají-

cích fyzick!ch osob a právnick!ch osob prost'ed-
nictvím datov!ch schránek,“.

Dosavadní písmena b) a c) se ozna#ují jako písmena c)
a d).

2. V § 2 se na konci odstavce 1 te#ka nahrazuje
#árkou a dopl)uje se písmeno c), které zní:
„c) dodávání dokument% fyzick!ch osob, podnikají-

cích fyzick!ch osob a právnick!ch osob.“.

3. Za § 5 se vkládá nov! § 5a, kter! zní:

„§ 5a

Vykonává-li fyzická nebo právnická osoba p%sob-
nost v oblasti ve'ejné správy, ministerstvo jí na $ádost
umo$ní, aby její datová schránka plnila rovn!$ funkci
datové schránky podle § 6. V $ádosti podle v!ty první
fyzická nebo právnická osoba osv!d#í, $e vykonává p%-
sobnost v oblasti ve'ejné správy. Po$ádá-li o to fyzická
nebo právnická osoba podle v!ty první nebo pozbyla-li
tato fyzická nebo právnická osoba p%sobnost v oblasti
ve'ejné správy, ministerstvo dále neumo$ní, aby její
datová schránka plnila rovn!$ funkci datové schránky
podle § 6. O skute#nosti, $e pozbyla p%sobnost v ob-
lasti ve'ejné správy, fyzická nebo právnická osoba po-
dle v!ty první bezodkladn! informuje ministerstvo. Mi-
nisterstvo z'ídí právnické osob! uvedené ve v!t! první
na její $ádost bezplatn! dal(í datové schránky právnické
osoby plnící rovn!$ funkci datové schránky podle § 6.
Ustanovení § 6 odst. 2 a$ 4 se pou$ijí obdobn!.“.

4. § 6 v#etn! nadpisu zní:

„§ 6
Datová schránka orgánu ve&ejné moci

(1) Datovou schránku orgánu ve'ejné moci z'ídí
ministerstvo bezplatn! orgánu ve'ejné moci, a to bez-
odkladn! po jeho vzniku a v p'ípad! notá'% a soudních
exekutor% bezodkladn! poté, co obdr$í informaci o je-
jich zapsání do zákonem stanovené evidence.

(2) Dal(í datové schránky orgánu ve'ejné moci
z'ídí ministerstvo orgánu ve'ejné moci bezplatn! na
$ádost tohoto orgánu do 3 pracovních dn% ode dne
podání $ádosti. Datová schránka podle v!ty první se
z'izuje zejména pro pot'ebu vnit'ní organiza#ní jed-
notky orgánu ve'ejné moci.

(3) Nále$itosti $ádosti o z'ízení dal(í datové
schránky orgánu ve'ejné moci jsou
a) název orgánu ve'ejné moci a název vnit'ní organi-
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za#ní jednotky orgánu ve'ejné moci, pro její$ po-
t'ebu se datová schránka z'izuje,

b) identifika#ní #íslo ekonomického subjektu, bylo-li
p'id!leno,

c) adresa sídla,
d) jméno, pop'ípad! jména, p'íjmení, datum narození

a adresa pobytu osoby, jí$ mají b!t zaslány p'í-
stupové údaje.

(4) Spl)uje-li $ádost o z'ízení dal(í datové
schránky orgánu ve'ejné moci po$adavky stanovené
v odstavci 3, z'ídí ministerstvo dal(í datovou schránku
orgánu ve'ejné moci a za(le p'ístupové údaje k této
datové schránce osob! podle odstavce 3 písm. d) do
vlastních rukou, jinak orgán ve'ejné moci po p'edchozí
marné v!zv! k odstran!ní nedostatk% $ádosti vyrozumí
o tom, $e dal(í datovou schránku orgánu ve'ejné moci
nelze z'ídit.

(5) Orgánu ve'ejné moci se z'izuje pouze datová
schránka orgánu ve'ejné moci.“.

5. V § 7 odstavce 1 a 2 zn!jí:
„(1) Pro orgány územního samosprávného celku

se z'izuje jedna datová schránka orgánu ve'ejné moci,
nepo$ádá-li územní samosprávn! celek o z'ízení dal(í
datové schránky orgánu ve'ejné moci.

(2) Pro orgány m!stské #ásti hlavního m!sta Prahy
se z'izuje jedna datová schránka orgánu ve'ejné moci,
nepo$ádá-li m!stská #ást hlavního m!sta Prahy o z'ízení
dal(í datové schránky orgánu ve'ejné moci. Pro orgány
m!stské #ásti nebo m!stského obvodu územn! #len!-
ného statutárního m!sta se z'izuje jedna datová
schránka orgánu ve'ejné moci, nepo$ádá-li územn! #le-
n!né statutární m!sto o z'ízení dal(í datové schránky
orgánu ve'ejné moci.“.

6. V § 10 odst. 1 se slova „ , p'ípadn! administrá-
torovi,“ zru(ují.

7. V § 10 odst. 2 se slova „nebo administrátora“
zru(ují.

8. V § 10 odst. 3 se slova „ , p'ípadn! adminis-
trátorovi, jinak se zasílají osob! uvedené v § 8 odst. 1
a$ 4“ zru(ují.

9. V § 11 odstavec 4 zní:
„(4) Ministerstvo znep'ístupní datovou schránku

fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické
osoby nebo orgánu ve'ejné moci rovn!$ na $ádost oso-
by nebo orgánu ve'ejné moci, jim$ byla datová
schránka z'ízena, nebo administrátora, jde-li o datovou
schránku, kterou ministerstvo z'izuje na $ádost.“.

10. V § 11 odstavec 6 zní:
„(6) Znep'ístupn!nou datovou schránku fyzické

osoby, podnikající fyzické osoby, právnické osoby
nebo orgánu ve'ejné moci ministerstvo zp'ístupní na
$ádost osoby nebo orgánu ve'ejné moci, jim$ byla da-
tová schránka z'ízena, nebo administrátora do 3 pra-
covních dn% od podání $ádosti. Byla-li datová schránka
na $ádost znep'ístupn!na dvakrát za poslední rok, lze ji
zp'ístupnit nejd'íve uplynutím 1 roku od jejího posled-
ního znep'ístupn!ní.“.

11. V § 12 odst. 2 se slovo „znep'ístupnilo“ na-
hrazuje slovem „zneplatnilo“ a slovo „znep'ístupn!ní“
slovem „zneplatn!ní“.

12. V § 12 odst. 3 poslední v!t! se slova „ , p'í-
padn! administrátorovi“ zru(ují.

13. V § 14 se na konci odstavce 2 dopl)uje v!ta
„Náklady spojené s provozováním informa#ního sy-
stému datov!ch schránek hradí stát z prost'edk% stát-
ního rozpo#tu vy#len!n!ch podle návrhu ministerstva
pro stanoven! ú#el v kapitole v(eobecná pokladní sprá-
va5a).“.

Poznámka pod #arou #. 5a zní:

„5a) § 10 zákona #. 218/2000 Sb., ve zn!ní pozd!j(ích p'edpis%.“.

14. V § 14 odst. 4 se slova „orgán%m ve'ejné
moci“ zru(ují.

15. V § 15 odstavec 8 zní:
„(8) Správní orgán vedoucí evidenci podnikajících

fyzick!ch osob nebo právnick!ch osob bezodkladn!
informuje ministerstvo o zápisu podnikající fyzické
osoby nebo právnické osoby do této evidence, o údajích
veden!ch o podnikající fyzické osob! nebo právnické
osob! v této evidenci nezbytn! nutn!ch pro z'ízení
datové schránky a jejich zm!nách a o v!mazu podni-
kající fyzické osoby nebo právnické osoby z této evi-
dence.“.

16. V § 15 se dopl)uje odstavec 9, kter! zní:
„(9) Informace podle odstavc% 2 a$ 8 jsou minis-

terstvu poskytovány zp%sobem umo$)ujícím dálkov!
p'ístup.“.

17. Za § 18 se vkládá nov! § 18a, kter! v#etn!
nadpisu zní:

„§ 18a
Dodávání dokument$ fyzick!ch osob, podnikajících

fyzick!ch osob a právnick!ch osob

(1) Ministerstvo umo$ní na $ádost fyzické osoby,
podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby dodá-
vání dokument% z datové schránky jiné fyzické osoby,
podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby do
datové schránky této osoby.
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(2) Ustanovení § 17 odst. 3 a 4 se na dokument
dodan! podle odstavce 1 nevztahuje. Dokument podle
odstavce 1 je doru#en okam$ikem, kdy jeho p'evzetí
potvrdí odesílateli adresát prost'ednictvím své datové
schránky; toto potvrzení je bezplatné.

(3) Za dodání dokumentu podle odstavce 1 nále$í
provozovateli informa#ního systému datov!ch schrá-
nek odm!na, kterou hradí fyzická osoba, podnikající
fyzická osoba nebo právnická osoba, z její$ datové
schránky byl dokument odeslán. Odm!na podle v!ty
první se stanoví podle cenov!ch p'edpis%5).“.

18. V § 19 odst. 1 se slovo „a“ za slovem
„schránky“ nahrazuje #árkou a za slova „moci pro-
st'ednictvím datové schránky“ se vkládají slova „a do-
kumenty fyzick!ch osob, podnikajících fyzick!ch osob
a právnick!ch osob dodávané prost'ednictvím datové
schránky“.

19. V § 20 odst. 1 písm. c) se slovo „ministerstva“
zru(uje.

20. V § 20 odst. 1 se na konci textu písmene e)
dopl)ují slova „ ; to neplatí, jde-li o dokument podle
§ 18a“.

21. V § 20 se na konci odstavce 1 te#ka nahrazuje
#árkou a dopl)uje se písmeno j), které zní:

„j) zve'ejní zp%sobem umo$)ujícím dálkov! p'ístup
seznam orgán% ve'ejné moci, fyzick!ch a právnic-
k!ch osob podle § 5a a organiza#ní struktury
orgán% ve'ejné moci a právnick!ch osob podle
§ 5a; orgány ve'ejné moci a právnické osoby podle
§ 5a bezodkladn! informují ministerstvo o sv!ch
organiza#ních strukturách a jejich zm!nách.“.

22. V § 20 odst. 3 se v!ta druhá nahrazuje v!tou
„Ministerstvo stanoví vyhlá(kou technické nále$itosti
u$ívání datov!ch schránek, p'ípustné formáty datové
zprávy, maximální velikost datové zprávy a dobu ulo-
$ení datové zprávy v datové schránce.“ a na konci od-
stavce 3 se dopl)uje v!ta „Ministerstvo zve'ejní zp%so-
bem umo$)ujícím dálkov! p'ístup seznam mo$n!ch
technick!ch prost'edk% pro vyrozum!ní o dodání da-
tové zprávy do datové schránky.“.

23. V § 22 odst. 1 písm. a) se za slovo „zpráv!“
vkládají slova „nebo datovém souboru (dále jen „do-
kument obsa$en! v datové zpráv!“)“.

24. V § 24 odst. 1 se na konci textu písmene a)
dopl)ují slova „ , je-li jím vstup opat'en“.

25. V § 24 odst. 5 se písmena f), g) a i) zru(ují.

Dosavadní písmena h), j) a k) se ozna#ují jako písme-
na f), g) a h).

26. V § 24 odst. 5 písm. h) se slova „obsa$en!
v datové zpráv!“ zru(ují.

27. V § 25 odst. 2 se na konci textu písmene g)
dopl)ují slova „ , byl-li vstup kvalifikovan!m #asov!m
razítkem opat'en“.

28. Za § 26 se vkládají nové § 26a a$ 26c, které
v#etn! nadpisu zn!jí:

„Správní delikty

§ 26a

(1) Fyzická osoba se dopustí p'estupku tím, $e
u$ije datovou schránku k (í'ení
a) nevy$ádan!ch obchodních #i jin!ch obt!$ujících

sd!lení,
b) po#íta#ového programu, kter! m%$e po(kodit in-

forma#ní systém datov!ch schránek, údaj v n!m
obsa$en! nebo v!po#etní techniku dr$itele datové
schránky.

(2) Za p'estupek lze ulo$it pokutu do
a) 10 000 K#, jde-li o p'estupek podle odstavce 1

písm. a),
b) 20 000 K#, jde-li o p'estupek podle odstavce 1

písm. b).

§ 26b

(1) Podnikající fyzická osoba nebo právnická
osoba se dopustí správního deliktu tím, $e u$ije dato-
vou schránku k (í'ení
a) nevy$ádan!ch obchodních #i jin!ch obt!$ujících

sd!lení,
b) po#íta#ového programu, kter! m%$e po(kodit in-

forma#ní systém datov!ch schránek, údaj v n!m
obsa$en! nebo v!po#etní techniku dr$itele datové
schránky.

(2) Za správní delikt lze ulo$it pokutu do
a) 10 000 000 K#, jde-li o správní delikt podle od-

stavce 1 písm. a),
b) 20 000 000 K#, jde-li o p'estupek podle odstavce 1

písm. b).

§ 26c

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestli$e proká$e, $e vynalo$ila ve(keré úsilí, které bylo
mo$no po$adovat, aby poru(ení právní povinnosti za-
bránila.

(2) P'i ur#ení v!m!ry pokuty právnické osob! se
p'ihlédne k záva$nosti správního deliktu, zejména ke
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zp%sobu jeho spáchání, jeho následk%m a k okolnostem,
za nich$ byl spáchán.

(3) Odpov!dnost za správní delikt zaniká, jestli$e
správní orgán o n!m nezahájil 'ízení do 2 let ode dne,
kdy se o n!m dozv!d!l, nejpozd!ji v(ak do 10 let ode
dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projed-
nává v prvním stupni ministerstvo.

(5) Na odpov!dnost za jednání, k n!mu$ do(lo p'i
podnikání fyzické osoby nebo v p'ímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpov!dnosti
a postihu právnické osoby.“.

29. V § 29 se na konci odstavce 1 dopl)uje v!ta
„P'ístup do datové schránky prost'ednictvím elektro-
nického systému spisové slu$by nebo jiné elektronické
aplikace t'etí osoby je mo$né #init rovn!$ prost'ednic-
tvím systémového certifikátu za podmínek stanoven!ch
v provozní dokumentaci informa#ního systému dato-
v!ch schránek; v takovém p'ípad! se ustanovení o po-
v!'en!ch osobách nepou$ijí, p'ístup prost'ednictvím
systémového certifikátu zahrnuje i p'ístup k dokumen-
t%m ur#en!m do vlastních rukou adresáta.“.

30. V § 30 se na konci textu odstavce 1 dopl)ují
slova „ ; slo$ení zkou(ky se nevy$aduje, spl)uje-li za-
m!stnanec po$adavky pro provád!ní vidimace a legali-
zace9)“.

Poznámka pod #arou #. 9 zní:

„9) § 14 odst. 1 zákona o ov!'ování.“.

31. V § 30 odst. 4 se slova „provád!cím právním
p'edpisem“ nahrazují slovem „vyhlá(kou“.

32. V § 31 se na konci odstavce 1 dopl)ují v!ty
„Datová schránka podle v!ty první je zp'ístupn!na
prvním p'ihlá(ením osoby uvedené v § 8 odst. 1 a$ 4.
Nep'ihlásí-li se osoba uvedená v § 8 odst. 1 a$ 4 do
datové schránky, datová schránka se zp'ístupní dnem
1. listopadu 2009. Ustanovení § 24 odst. 1 a 2 správního
'ádu se p'i doru#ení prvních p'ístupov!ch údaj% ne-
pou$ijí; lh%ta stanovená v § 23 odst. 4 správního 'ádu
#iní v tomto p'ípad! 90 dn%.“.

33. V § 31 odst. 2 se #íslo „9“ nahrazuje #íslem „8“.

"l. VII
P&echodná ustanovení

Po dobu (esti m!síc% ode dne, kdy nabudou ú#in-
nosti #l. VI body 1, 2, 17, 18 a 20 tohoto zákona, mo-
hou fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a práv-
nické osoby dodávat do datové schránky jiné fyzické
osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické oso-
by pouze faktury nebo obdobné $ádosti o zaplacení.

'ÁST PÁTÁ

Zm!na zákona o informa"ních systémech
ve&ejné správy

"l. VIII

Zákon #. 365/2000 Sb., o informa#ních systémech
ve'ejné správy a o zm!n! n!kter!ch dal(ích zákon%, ve
zn!ní zákona #. 517/2002 Sb., zákona #. 413/2005 Sb.,
zákona #. 444/2005 Sb., zákona #. 70/2006 Sb., zákona
#. 81/2006 Sb., zákona #. 110/2007 Sb., zákona #. 269/
/2007 Sb. a zákona #. 130/2008 Sb., se m!ní takto:

1. V § 5 odst. 2 písm. d) se slovo „provozova-
ného“ nahrazuje slovem „spravovaného“, slovo „pro-
vozovatele“ se nahrazuje slovem „správce“ a slovo
„provozovan!mi“ se nahrazuje slovem „spravova-
n!mi“.

2. V § 5 odst. 2 písm. e) se slovo „provozovaném“
nahrazuje slovem „spravovaném“.

3. V § 8a odst. 3 se za slovem „správy“ vkládají
slova „nebo jiného správního úkonu sv!'eného jim
zvlá(tním zákonem“.

'ÁST )ESTÁ

Ú'INNOST

"l. IX

Tento zákon nab!vá ú#innosti dnem 1. #ervence
2009, s v!jimkou #l. VI bod% 1, 2, 17, 18 a 20, které
nab!vají ú#innosti dnem 1. ledna 2010.

Vl"ek v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

Sbírka zákon% #. 190 / 2009Strana 2772 "ástka 57


