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odbor archivní správy a spisové služby 
Nad Štolou 3 
170 34  Praha 7 
 
Č. j. MV-152973-2/AS-2020 

Praha 30. září 2020 
 

 

Mendelova univerzita v Brně 

Zemědělská 1665 

613 00 Brno 

oddělení spisové a archivní služby a podatelna 

Mgr. Veronika Nechvátalová Aiblová 

vedoucí oddělení 
 
Mendelova univerzita v Brně - dotazy na spisovou službu 
 
 

Vážená paní magistro,  

odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra (dále jen „odbor 

AS“) bylo doručeno Vaše e-mailové podání s dotazy, které se týkají výkonu spisové 

služby na Mendelově univerzitě v Brně a správného způsobu připojování 

kvalifikovaného elektronického podpisu k dokumentům v digitální podobě 

veřejnoprávními původci. 

Dotaz č. 3 Vašeho podání: „Časovač při používání tokenu – z jaké legislativy 

to konkrétně vyplývá, že je to protiprávní“, předal odbor AS k přímému vyřízení 

odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra, který je gesčním útvarem zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podle 

platného a účinného organizačního řádu Ministerstva vnitra. 

K Vašim ostatním dotazům odbor AS sděluje: 

 

 

*MVCRX058ZKU3* 
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prvotní identifikátor 
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Ad (1) 

V případě doručení listinné zásilky na jméno zaměstnance, který v organizaci 

již nepracuje a jehož jméno je uvedeno na prvním řádku adresy – nad názvem 

veřejnoprávního původce, je třeba v souladu s čl. 13 Listiny základních práv a 

svobod (nikdo nesmí porušit listovní tajemství… s výjimkou případů a způsobem, 

které stanoví zákon….) zachovat listovní tajemství a vrátit zásilku doručovateli 

poštovních služeb jako nedoručitelnou. Pokud je jméno fyzické osoby uvedeno 

v adresním poli obálky pod názvem veřejnoprávního původce, postupuje 

veřejnoprávní původce v souladu s ust. § 5 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o 

podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„vyhláška“) „jako by údaje o fyzické osobě nebyly na obálce uvedeny.“ 

 

Ad (2) 

Na otázku, zda ponechat ve spisové službě veřejnoprávního původce 

doručené i vlastní dokumenty, kterými jsou scany dokumentů opatřené 

kvalifikovaným elektronickým podpisem a elektronickým časovým razítkem, odpovídá 

odbor AS, že v uvedené věci nemůže podat jednoznačnou odpověď z důvodu 

nedostatečných dalších informací – není zřejmé, zda u vlastních dokumentů (scanů), 

které jsou součástí spisu, je součástí takového spisu i „originál“ (bez podpisu či 

s podpisem), který posloužil k vytvoření scanu. V některých případech by neuchování 

shora popsaných scanů (zejména doručených) mohlo být přestupkem podle § 74 

odst. 6 zákona č. 499/20004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „archivní zákon“). V uvedené 

záležitosti si dovoluje odbor AS Vám doporučit věc konzultovat s příslušným 

archivem, kterým je pro Mendelovu univerzitu v Brně Moravský zemský archiv 

v Brně, Palachovo náměstí, 625 00 Brno (můžete se obrátit na paní Mgr. Hanu 

Brzobohatou, tel: 533 317 528, vedoucí oddělení předarchivní péče). 
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Ad (4) 

Ve věci užití shodné spisové značky pro spis prvoinstančního správního 

orgánu i spis odvolacího orgánu v případě vysoké školy, kdy rektor působí jako 

odvolací správní orgán pro fakulty v rámci jedné instituce, zastává odbor AS názor, 

aby odvolací správní orgán, tj. správní orgán druhé instance, vedl odvolací řízení pod 

jinou spisovou značkou, než je spisová značka správního spisu vedeného 

prvoinstančním správním orgánem. Odvolací řízení je řádným opravným (revizním) 

prostředkem a je procesně vedeno jinak a jiným správním orgánem, než je vedeno 

správní řízení v první instanci (byť jsou obě instance součástí jednoho 

veřejnoprávního původce). Analogickým příkladem z praxe je například další opravný 

prostředek, kterým je rozklad podle § 152 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), který lze podat proti rozhodnutí 

ústředního správního orgánu. Ministerstvo vnitra je např. prvoinstančním správním 

orgánem ve věci svobodného přístupu k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb., a 

proti jeho rozhodnutí je možno podat k ministru vnitra rozklad (obdobná situace jako 

na vysoké škole – dvě instance jednoho veřejnoprávního původce). Ministerstvo 

vnitra má v oblasti výkonu spisové služby pro každou svoji organizační součást 

přiděleno nepovinné specifické označení v rámci struktury čísla jednacího a spisové 

značky (označení organizační součásti původce je povinným evidenčním údajem 

v eSSL dle § 10 odst. 1 písm. g) vyhlášky, ale nepovinným údajem ve struktuře čísla 

jednacího či spisové značky dle § 11 odst. 1 vyhlášky), přičemž všechny odbory 

„čerpají“ pořadové číslo pro spisovou značku i číslo jednací z jediné číselné řady 

v souladu s § 10 odst. 1 písm. a) vyhlášky. Např. odbor AS vede spis o poskytnutí 

informace podle zák. č. 106/1999 Sb. pod spis. zn. MV – XXXX/AS-2020 („MV“ je 

povinná zkratka označení veřejnoprávního původce dle § 11 odst. 1 vyhlášky, 

„XXXX“ je povinné pořadové číslo zápisu dokumentu v evidenci eSSL, „AS“ je 

nepovinná zkratka organizační součásti původce, „2020“ je povinný časový úsek-zde 

kalendářní rok, dle § 11 odst. 1 vyhlášky). 
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Ve věci rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ve výše popsané 

záležitosti připravuje podklady rozkladová komise ministra, jejíž činnost zajišťuje 

odbor správní Ministerstva vnitra. Rozhodnutí ministra o rozkladu je součástí spisu, 

jehož spisová značka je odlišná od spisové značky prvoinstančního správního 

orgánu; konkrétně má podobu: MV-XXXX/SO-2020 („SO“ ve struktuře značky je 

označení správního odboru). Spisové značky přidělované spisům prvoinstančním i 

druhoinstančním správním orgánem Ministerstva vnitra ve věci odvolání/rozkladu ve 

správním řízení se liší ve své struktuře používáním zkratky označení organizačních 

součástí uvedeného veřejnoprávního původce. Tento nástroj zajišťuje odlišné 

spisové značky spisů (týká se také čísel jednacích dokumentů ve spisech). 

Odbor AS míní, že by měly správní orgány ve věci odvolání postupovat 

shodně i ve věci různých spisových značek pro spis prvoinstančního správního 

orgánu i pro spis druhoinstančního správního orgánu jsou-li oba orgány součástí 

jednoho veřejnoprávního původce.  

Výše uvedené je názorem odboru AS, který není, v souladu s platným a 

účinným organizačním řádem Ministerstva vnitra, gesčním útvarem pro výklad 

ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto 

útvarem je odbor legislativy a koordinace předpisů, jemuž odbor AS zašle žádost o 

stanovisko v dotčené věci. Po obdržení stanoviska Vám jej odbor AS bezodkladně 

zašle na vědomí. 

 

Ad (5)  

Poslední dotaz je nazván „výklad Správního řádu - § 17 odst. 1“a souvisí se 

žádostí o vysvětlení, co je míněno „každou věcí“ z  citovaného ustanovení správního 

řádu a následuje návrh Vašeho záměru vést spis na studenta po dobu jeho studia, 

přičemž se tážete, zda by nebylo přesnější zakládat spis a samostatnou spisovou 

značku pro každou žádost studenta podanou vůči univerzitě. 

První část dotazu mířící do výkladu § 17 správního řádu předáme k vyřízení 

odboru legislativy a koordinace předpisů. 



  

 5 

Druhá část Vašeho dotazu souvisí se spisovými znaky, které označují a 

zařazují dokumenty/spisy do věcných skupin v rámci spisového a skartačního plánu 

a umožňují jejich vyhledávání, ukládání a následné vyřazování ve skartačním 

(případně mimo skartačním) řízení. Pro optimální sestavení spisových znaků do 

spisového a skartačního plánu je třeba být dobře obeznámem s agendou 

jednotlivých organizačních součástí původce a věcné skupiny nevytvářet příliš 

obecně (např. „korespondence“ či do jednoho spisu konkrétního studenta ukládat 

úplně všechny dokumenty, které se ho týkají po celou dobu studia), není vhodné 

vytvářet ani příliš podrobné věcné skupiny. V této souvislosti upozorňuje odbor AS na 

metodické doporučení Národního archivu, zveřejněné v Informačním listu Národního 

archivu částka 1/2018, číslo 3. Doporučení se týká konfliktu skartačních režimů spisu 

a v něm začleněných dokumentů. V souladu s požadavkem č. 3.1.34 Národního 

standardu pro elektronické systémy spisové služby je třeba, aby všechny dokumenty 

ve spisu měly shodný spisový znak (i skartační režim) se spisovým znakem a 

skartačním režimem spisu. 

Vážená paní magistro, ve věci konzultace konkrétních spisových znaků z Vaší 

poslední otázky Vám odbor AS doporučuje obrátit se telefonicky na Mgr. Květu 

Hrnčířovou (T: 974 847 612, M: 731 670 534), případně na již uváděný Moravský 

zemský archiv v Brně. 

 
 
 

PhDr. Jiří Úlovec 
ředitel 

 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Květa Hrnčířová 
tel. č.: 974 847 612 
e-mail: kveta.hrncirova@mvcr.cz  
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