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Prosba o odpověď na následující dotazy: 

(1) Listovní tajemství – postup v případě zaměstnance, který už v organizaci nepůsobí? 

V souvislosti s přípravou nového Spisového řádu diskutujeme v organizaci téma listovního 
tajemství. Rádi bychom nastavili procesně správně řešení situace, kdy je doručena zásilka na 
jméno zaměstnance, který již v organizaci není. Má pak organizace právo takovou zásilku otevřít? 
Nebo ji navrátí doručovateli poštovních služeb jako nedoručitelnou? Jsou nějaké případy, kdy 
může instituce otevřít obálku na jméno?  

(2) Opatřování elektronickým podpisem scan dokumentu – důsledky takového jednání? Je to 
přípustné?  

V praxi nám vyvstaly situace, kdy byl kvalifikovaným elektronickým podpisem a časovým razítkem 
opatřen scan dokumentu. Jedná se jak o dokumenty příchozí, tak vlastní. Lze takovýto dokument 
ponechat (např. v elektronické spisové službě) a dále s ním procesně nakládat? 

(3) Časovač při používání tokenu – z jaké legislativy to konkrétně vyplývá, že je to protiprávní? 

Při online školení, pořádaného spol. Exponet zazněla informace, že užívání pomocných funkcí, 
které obcházejí nastavení důvěryhodného nosiče kvalifikovaného elektronického podpisu, kdy 
podepisující osoba musí vždy zadat pin svého podpisu pro každý podpis jednotlivě, je protiprávní. 
Je možné nám sdělit, z jakých konkrétních předpisů protiprávnost takového aktu vyplývá? 
Případně zda jsou za něj nějaké postihy nebo důsledky takového jednání pro organizaci? 

(4) Výklad užití spisové značky v případě vysoké školy, kdy rektor působí jako odvolací 
správní orgán pro fakulty v rámci instituce. 

V souvislosti s přípravou nového Spisového řádu, zde zavádíme konkrétně níže uvedené 
ustanovení pro vedení spisu: 

„V eSSL je možné předávat také celé spisy a nechat je v rámci součinnosti obíhat. Pracoviště, 
které přebírá spis od jiného pracoviště, pokračuje dále ve vedení spisu pod číslem spisu, které 
bylo přiděleno při jeho založení, aniž by se dokumenty z něj přeřazovaly. Spisy není možné 
předávat v rámci eSSL na podatelny.“ 

Tento postup jsem chtěla uplatnit metodicky při vedení spisu sběrným archem i při výkonu studijní 
agendy, na kterou se vztahuje Správní řád, v platném znění a Zákon o vysokých školách, 
v platném znění.  

V rámci interního připomínkového řízení bylo oponováno, že tento způsob není pro tuto agendu 
možný, protože fakulta a rektorátní pracoviště, i když pod hlavičkou jedné VŠ jsou dvěma 
správními orgány. Prosím o stanovisko k uvedenému. Zda je uvedený postup uplatnitelný i na 
agendu vedenou dle výše uvedených předpisů nebo má být spisu postoupenému do odvolacího 
řízení na rektorát přiděleno jiné číslo spisu.  

(5) Výklad Správního řádu - § 17, odst.1. Zde se uvádí, že: 

„(1) V každé věci se zakládá spis. Každý spis musí být označen spisovou značkou. Spis tvoří 
zejména podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení rozhodnutí a další písemnosti, které se 
vztahují k dané věci…..“ 

Existuje nějaké upřesnění nebo výklad, co přesně je myšleno „každou věcí“? V případě, že máme 
záměr vést jeden spis na studenta po dobu jeho studia, je to procesně správný krok? Nebo je 
přesnější zakládat spis a samostatnou spisovou značku pro každou žádost studenta podanou vůči 
univerzitě?  
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Předem velice děkuji za Vaše odpovědi 

Mgr. Veronika Nechvátalová Aiblová 
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