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odbor legislativy a koordinace předpisů 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j. MV-154216-2/LG-2020 

Praha 12. října 2020 
 
 
 
 
odbor archivní správy a spisové služby 
Nad Štolou 3 
170 34 Praha 7 
 
 
 
Stanovisko k problematice vedení spisu dle § 17 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád 
K č. j. MV-152973-4/AS-2020 ze dne 1. 10. 2020 
 
 Odbor legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra obdržel Vaši 
žádost o stanovisko k problematice vedení spisu dle § 17 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen „správní řád“), konkrétně k možnosti pokračování ve vedení 
spisu prvoinstančního správního orgánu odvolacím správním orgánem a k výkladu 
pojmu „každá věc“ ve smyslu § 17 odst. 1 správního řádu. K Vaší žádosti uvádíme 
z hlediska naší působnosti následující: 

 Podle § 17 odst. 1 správního řádu se v každé věci zakládá spis. Každý spis 
musí být označen spisovou značkou. Spis tvoří zejména podání, protokoly, záznamy, 
písemná vyhotovení rozhodnutí a další písemnosti, které se vztahují k dané věci. 
Přílohou, která je součástí spisu, jsou zejména důkazní prostředky, obrazové 
a zvukové záznamy a záznamy na elektronických médiích. Spis musí obsahovat 
soupis všech svých součástí, včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu 
vloženy. Při vedení spisu a nakládání s dokumenty je dále třeba vycházet zejména 
z příslušných ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o archivnictví“) a z příslušných 
prováděcích předpisů. 
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K dotazu č. 4 - možnost pokračování ve vedení spisu prvoinstančního 
správního orgánu odvolacím orgánem 

 Jak je uvedeno výše, dle § 17 odst. 1 správního řádu se v každé věci zakládá 
spis, který musí být označen spisovou značkou. V § 88 odst. 1 správního řádu 
upravujícím postup v rámci odvolacího řízení je pak stanoveno, že správní orgán, 
který napadené rozhodnutí vydal, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu 
správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení odvolání, případně mu předá pouze 
část spisu, pokud je napaden jen některý z výroků rozhodnutí a příslušnou část spisu 
je možné oddělit. Správní řád přitom výslovně neupravuje otázku, zda má odvolací 
správní orgán pokračovat ve spisu správního orgánu prvního stupně, či zda má 
založit a vést samostatný spis. K zodpovězení této otázky je proto nutný výklad 
příslušných ustanovení zákona o archivnictví a příslušných prováděcích předpisů.  

Domníváme se přitom, že správným postupem je založení nového spisu, 
resp. sběrného archu u odvolacího správního orgánu pod novou spisovou značkou. 
V této souvislosti lze ke konkrétnímu provedení odkázat na Metodiku evidence spisů 
ve správním řízení  a způsob předávání spisů mezi správními orgány zpracovanou 
odborem legislativy a koordinace předpisů,1 ve které je uvedeno následující: 
„Odvolací správní orgán opatří spis otiskem podacího razítka, do něhož vepíše svoje 
číslo jednací, a založí sběrný arch. Spisová značka v odvolacím řízení je svou 
podobou shodná s číslem jednacím sběrného archu odvolacího správního orgánu.“  

Stejný závěr se pak dle našeho názoru uplatní i u správních orgánů, které jsou 
součástí jednoho veřejnoprávního původce, neboť zde není relevantní důvod pro 
odlišný postup při vedení spisu. 

Pro úplnost pak považujeme za vhodné uvést, že ačkoli je odvolací řízení 
skutečně vedeno jiným správním orgánem a jeho účelem je přezkum 
prvostupňového rozhodnutí, je v obecné rovině nutné řízení v prvním i druhém stupni 
chápat jako jeden celek, což však dle našeho názoru nemá žádný vliv na závěry 
uvedené výše. 

 

 K dotazu č. 5 - výklad pojmu „každá věc“ ve smyslu § 17 odst. 1 
správního řádu 

Pojem „každá věc“ ve smyslu § 17 odst. 1 správního řádu je nutné vykládat 
zejména jako každé správní řízení, neboť předmětem správního řízení je vždy určitá 
                                                 
1 Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/spravni-rad-metodicke-pomucky-ke-spravnimu-radu-
metodicke-pomucky-ke-spravnimu-radu.aspx. 
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věc.2 O každé žádosti zahajující správní řízení je tak nutné vést samostatný spis 
(obdobně se pak domníváme, že by se samostatný spis musel zásadně vést i pro 
každou žádost o vydání úkonu podle části čtvrté správního řádu). U případných 
žádostí nespadajících do režimu správního řádu se však předmětné ustanovení 
z povahy věci nepoužije a je nutné postupovat pouze dle zákona o archivnictví a 
příslušných prováděcích právních předpisů. 

Nelze tak obecně konstatovat, že by bylo možné vést jeden spis na studenta 
po dobu jeho studia, neboť pro každou žádost v režimu správního řádu, resp. pro 
každé správní řízení je nutné vést samostatný spis. 

 

 
 

JUDr. Vít Šťastný 
ředitel odboru 

 
v z. Mgr. Věra Ondračková 

vedoucí oddělení správního řízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Lenka Mazouchová 
tel. č.: 974 817 347 
e-mail: lenka.mazouchova@mvcr.cz 
 

                                                 
2 Viz Vedral, Josef. Správní řád - komentář. 2. vydání. Praha: Bova Polygon, 2012. K § 17, str. 217. 
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