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Asociace pro veřejné zakázky 

Husitská 344/63 

130 00 Praha 3 

 
 
Asociace pro veřejné zakázky - elektronické zadávání veřejných zakázek 
 
 

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

AS“) bylo doručeno Vaše podání týkající se stanoviska k problematice“ archivace“ 

spisů zadávacího řízení. 

Odbor AS na úvod k výše uvedené záležitosti sděluje, že oblast elektronických 

nástrojů pro zadávání veřejných zakázek patří, v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

do věcné působnosti Ministerstva pro místní rozvoj, nikoliv do gesce Ministerstva 

vnitra. 

Dále odbor AS upozorňuje na nesprávně užívaný termín „archivace“ ve 

Vašem podání. Termíny „archivovat, archivace“ nejsou stanoveny v právních 

předpisech z oblasti výkonu spisové služby. Z obsahu Vašeho podání se správně 

jedná o ukládání dokumentů podle § 68 ve spisovně veřejnoprávních původců, 

nikoliv o péči o vybrané archiválie prostřednictví skartačního (příp. mimo skartačního) 

řízení v archivech.  

Ad i) Z hlediska výkonu spisové služby jsou elektronické nástroje pro zadávání 

veřejných zakázek (§ 213 zákona; dále jen „elektronický nástroj“), spravované 
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veřejnoprávními původci (např. NEN Ministerstva pro místní rozvoj), samostatné 

evidence dokumentů vedené v elektronické podobě podle § 8 odst. 2 vyhlášky č. 

259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „vyhláška č. 259/2012 Sb.“), které musí být v souladu s požadavky 

stanovenými v národním standardu pro elektronické systémy spisové služby (platné 

znění ve Věstníku MV částka 57/2017; dále jen „NSESSS“). Vzhledem ke 

skutečnosti, že vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek 

týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných 

zakázek a certifikátu shodu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

260/2016 Sb.“) je v postavení „lex specialis“ vůči právním předpisům z oblasti 

spisové služby a má tudíž aplikační přednost i před povinnostmi stanovenými v § 8 

odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb. Elektronické nástroje musí splňovat požadavky 

stanovené ve vyhlášce č. 260/2016 Sb., ale pro ty okruhy výkonu spisové služby, 

které citovaná vyhláška neupravuje, by mělo být postupováno v souladu s NSESSS 

(např. skartační řízení, jmenné resjtříky…). 

Ve svém podání dále popisujete nejednotný způsob nakládání s 

dokumenty/spisy, které jsou v některých případech evidovány současně v eSSL či 

jiných elektronických systémech. V případě, že paralelní evidence dokumentů/spisů 

v eSSL je popsaná ve spisovém řádu původce, nepovažuje tuto skutečnost odbor AS 

za nesprávnou, neboť spisový řád je vnitřním předpisem stanovícím základní pravidla 

pro manipulaci s dokumenty konkrétního veřejnoprávního původce dle § 2 písm. p) 

zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

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

procesní postupy při evidenci dokumentů/spisů v elektronickém nástroji, musí 

nastavit věcně příslušný správní orgán, jímž je v uvedené záležitosti Ministerstvo pro 

místní rozvoj. 

Ad ii) K otázce datových formátů dokumentů v digitální podobě používaných 

v elektronickém nástroji, sděluje odbor AS, že některé Vámi uváděné datové formáty 

digitálních dokumentů používaných správně v souladu s vyhláškou č. 260/2016 Sb., 
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nejsou souladné s výstupními datovými formáty stanovenými v § 23 vyhlášky č. 

259/2012 Sb., tzn. že se jedná o datové formáty nevhodné k trvalému uložení a 

z důvodu provedení výběru dokumentů za archiválie zákonným způsobem je 

nezbytné, z hlediska působnosti vyhlášky č. 259/2012 Sb., převést nesprávné datové 

formáty digitálních dokumentů do výstupních datových formátů dle § 23 vyhlášky č. 

259/2012 Sb. 

 

Ad iii) Další velký problém shledáváte v oblasti zpracování osobních údaj, 

neboť elektronický nástroj nedisponuje technickým nástrojem „pro anonymizaci 

osobních údajů nebo prosté smazání konkrétních evidovaných veřejných zakázek.“ 

K této části Vašeho podání odbor AS sděluje, že je povinností správce 

elektronického nástroje plnit povinnosti stanovené jinými právními předpisy.  

Odbor AS dále sděluje, že veřejnoprávní původci, kteří vedou část své agendy 

v samostatných evidencích dokumentů v elektronické podobě (tj. např. 

elektronických nástrojů), mají v souladu s § 64 odst. 4 a následující archivního 

zákona, povinnost vést jako samostatnou funkční část evidenční pomůcky jmenný 

rejstřík, přičemž osobní údaje o fyzické osobě v něm obsažené, lze vymazat 

nejpozději po uplynutí tří let ode dne řádného ukončení skartačního či mimo 

skartačního řízení.  

Na závěr odbor AS konstatuje, že případné změny vyhlášky č. 260/2016 Sb., 

které jsou z hlediska spisové služby potřebné (např. problematika datových formátů), 

náleží do věcné působnosti Ministerstva pro místní rozvoj.  

 

 
PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. 

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



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Typ vstupního dokumentu: .DOCX
Otisk souboru: F655D6F5DF96F4D29E06B3135891F38952BDA8C17B5F1DFE160786F645533F63
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:
Ministerstvo vnitra,  Nad Štolou 3,  17034 Praha 7

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
7.4.2022

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Kršková Lucie
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