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Anotace 

Cílem práce je vyhodnotit ekonomickou výhodnost provozu elektronických 

spisových služeb Ústeckého kraje. V úvodu je uveden a popsán cíl práce, včetně popisu 

hlavních témat použitých v samotné práci. Druhá část práce popisuje základní pojmy dané 

problematiky a zhodnocení omezení definované legislativním zázemím České republiky  

v podobě zákonů a vyhlášek. V kapitole zhodnocení současného stavu je následně 

zmapován rozsah využívání produktů spisových služeb z pohledu technologického i 

ekonomického. V kapitole Ekonomické zhodnocení provozu je dle zvoleného vzorku 

provedeno ekonomické zhodnocení provozu vybraných organizací, které je následně 

aplikováno i na ostatní organizace kraje.  

 

 

Klíčová slova: legislativa, elektronické dokumenty, digitální spisovna, zaručený 

elektronický podpis 

Summary  

The aim of this master thesis is to evaluate the economic benefits of electronic 

registry services of Usti region. The introduction shows and describes the aim of the thesis, 

including a description of main themes. The second part describes the basic concepts of the 

outlined problems and constraints defined by legislative background of Czech Republic  

in form of laws and regulations. In the chapter dedicated to assessing the current state then 

there is summarized the extent of use of the e-registry services products in both 

technological and economical terms. In the chapter "Economical evaluation of operation" 

there is evaluated operation of chosen organizations according to selected sample and then 

it is applied to other organizations of the region. 
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1 Úvod, cíl práce 

Komunikace je důležitým prvkem nejen dnešní doby. Je na ní založena značná část 

našeho běžného života a s postupem času se zvyšuje její objem i nutnost jednotlivé 

informace od sebe rozdělovat, jednoznačně identifikovat a uchovávat jak pro naše potřeby, 

tak pro potřeby budoucího využití. Už v minulosti byly pomocí různých technik 

doručovány různé zprávy o událostech té doby. Ještě před několika roky byla z velké části 

komunikace zajišťována listinou (analogovou) formou. Samotný dokument v listinné 

podobě lze jednoznačně označit a s určitými obtížemi i uchovat, avšak nároky  

na manipulaci a následnou archivaci by už byly v dnešní době neúnosné. S využitím 

nejmodernějších technologií se informace přesunuly do formy elektronických dat. Ty je 

nutné dále upravovat tak, aby je bylo možné dále bezpečně uložit a znemožnit jejich 

pozměňování v budoucnu. V současnosti nabývá na významu pojem elektronické 

komunikace. Ta ve skutečnosti prezentuje zvláštní typ mezilidské komunikace, jež 

umožňuje výměnu informací i bez fyzické účasti osob na konkrétním místě. 

Jedním z druhů komunikace je komunikace s orgány veřejné správy. Každý se již 

setkal s nutností jednání na úřadu, ať už nějaké informace potřeboval, nebo je poskytoval. 

Orgány veřejné správy mají ve své pravomoci správu věcí veřejných a s tím je spojena 

nutnost komunikace s veřejností i komunikace uvnitř veřejné správy. Mezi jednu z jejich 

funkcí patří sběr a uchovávání informací o osobách, věcech a procesech, které se nacházejí 

nebo se udály v oblasti jejich působnosti. Při této činnosti vzniká nebo je přijato velké 

množství dokumentů, které je potřeba jednoznačné identifikovat a uchovat. Celý systém 

veřejné správy je jasně a přesně definován právní úpravou a jeho činnost je vymezena 

legislativními normami. 

Každý elektronický dokument je nutné z důvodu zachování právní relevantnosti 

opatřit informacemi o autorovi, čase vzniku a obsahu dat, aby bylo 

znemožněno pozměňování v budoucnosti a byla tím zaručena autenticita dokumentu. 

Elektronická komunikace je v současnosti zajišťována prostřednictvím moderních 

informačních a komunikačních technologií, k jejichž bezpečnému provozu je nutné využití 

elektronického podpisu, zaručeného elektronického podpisu a jednoznačná časová 

identifikace vzniku dokumentu a s tím související legislativně-technické řešení vydávání 

ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy.  
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Hlavním nástrojem správy dokumentů je převážně spisová služba, která spravuje 

dokumenty do doby jejich skartace. Diplomová práce je zaměřena prioritně na správu 

elektronických dokumentů a proto zde bude mít velký prostor ta část spisové služby, která 

je určena pro správu elektronické komunikace a následná archivace. 

Financování pořízení a správy systému elektronické spisové služby jednotlivých 

úřadů státní správy je závislé na finančních prostředcích přidělených z rozpočtů 

příslušných resortů a vzhledem k jejich omezenému množství je hlavním cílem dnešní 

doby úspora nákladů vznikajících při práci s dokumenty. V rámci těchto úspor však nelze 

opomíjet legislativní povinnosti stanovené právními normami pro oblast veřejné správy. 

Jednou z možností financování oblasti ICT ve veřejné správě je využití dotací v rámci 

dotačních programů  Evropské unie. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit možnosti tvorby a následného uchování 

elektronických dokumentů pomocí spisových služeb Ústeckého kraje z pohledu 

ekonomického, legislativního a technologického za pomocí využití nových technologií. 

Porovnat ekonomickou náročnost práce s elektronickými dokumenty v minulosti a nové 

možnosti využití kapacity spisové služby provozované v rámci datového centra Ústeckého 

kraje. 

V diplomové práci zmapuji současný stav práce s elektronickými dokumenty již 

vyřízenými, které je potřebné opatřit jednoznačnými identifikátory co do autorství, tak  

do časové identifikace jejich vzniku a zajistit následnou archivaci s ohledem na legislativní 

nároky uložené zákony a vyhláškami ČR. Provedu ekonomické zhodnocení nakládání 

s elektronickými dokumenty, s ohledem na legislativní omezení, technologickou náročnost 

a navrhnu možnosti využití služeb Technologického centra Ústeckého kraje pro Obce 

s rozšířenou působností. Následně navrhnu optimální varianty řešení nakládání 

s elektronickými dokumenty z pohledu ekonomické náročnosti. 

 

 

.  
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2 Vymezení základních pojmů, vybraná legislativní 

ustanovení 

Jak bylo výše uvedeno, hlavním cílovým tématem diplomové práce jsou 

elektronické dokumenty, které jsou v systému elektronické spisovny vedené jako uzavřené 

nebo jakýmkoli způsobem skončené dokumenty, jež vznikají nebo jsou součástí činnosti 

spojené s výkonem veřejné správy a je nutné je uchovat po dobu zákonem stanovené 

potřeby. Právní normy určují nejen způsob nakládání s nimi, ale i dobu jejich uchování a 

náležitosti spojené s jejich uchováním. Systémy spisové služby lze považovat mezi 

nejčastější zdroje dokumentů veřejnoprávních původců.  

2.1 Správní uspořádání státní správy a samosprávy 

Správu lze popsat jako záměrnou činnost mající za následek dosažení určitého cíle. 

Při správě soukromého majetku jde o jeho udržování a mělo by být uplatňováno takové 

řízení a péče, aby bylo dosahováno rozšíření, případně zhodnocení majetku. Touto činností 

se sleduje zájem soukromý, ke správě dochází z vlastní vůle.  

Vedle toho ovšem existuje i správa veřejná, kdy je rozhodující zájem veřejný, tedy 

zajištění veřejných záležitostí. Oproti soukromé správě je pro výkon veřejné správy 

charakteristická určitá větší provázanost s právem. Má se z toho důvodu za to, že veřejný 

zájem má vyšší hodnotu než zájem soukromý, vykonávat veřejnou správu totiž zároveň 

představuje plnění právem uložené povinnosti. Nositelé veřejné správy jsou vázáni čl. 3 

odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle kterého „státní moc může být uplatňována 

pouze v případech a v mezích stanovených zákonem, způsobem, který zákon stanoví“.[6]  

Veřejná správa se dělí na dvě části a to, na státní správu a samosprávu s ohledem  

na míru vrchnostenského působení.[2] 

2.1.1 Státní správa 

Jak již sám název napovídá, státní správa je ta část výkonné moci, kterou si stát 

ponechal a vykonává jí orgány k tomu zřízenými. Samotný výkon státní správy může stát 

přenést na jednotlivé obce a kraje, ty se potom od sebe liší mírou delegování státní správy.  

Obecně lze vycházet ze tří typů státní moci, a to moc zákonodárnou – která 

umožňuje Parlamentu ČR vydávat závazné právní normy, moc výkonnou – kterou má 
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prezident, vláda, ministerstva a ostatní ústřední orgány a moc soudní – kterou svou činností 

zastávají soudy ČR. 

Státní správu lze definovat jako výkonnou moc státu a její vztah k moci 

zákonodárné je dán parlamentním systémem. Na jedné straně jsou orgány veřejné správy 

plně vázány zákony a na straně druhé mají možnost vydávat právní akty, které umožňují 

ovlivňovat chování fyzických a právnických osob. Zároveň jsou vázáni povinností orgánů 

státní správy respektovat bez výjimky soudní rozhodnutí. Soudy ve své činnosti respektují 

obecné závazné právní normy, které orgány moci výkonné vydávají, pokud nejsou 

v rozporu s jinými právními normami. 

Státní správa reprezentuje především uplatnění zákonů v rozhodování  

o konkrétních právech a povinnostech, provádění státní politiky a sledování státních 

zájmů.[2] 

2.1.2 Samospráva 

Samospráva prezentuje určité společenství, jehož členové si řídí své záležitosti 

sami. Demokratický přístup je základem k vzniku samosprávných orgánů a řídí se jím  

i přístup k odpovědnosti ostatních samosprávných orgánů vůči základním orgánům. 

Základní samosprávný orgán je volen občany a ostatní samosprávné orgány jsou 

zpravidla voleny následně v rámci základního orgánu. Samosprávný orgán disponuje  

při svém rozhodování určitou autonomií a jeho rozhodnutí je zpravidla konečné. Orgány 

samosprávy mohou za určitých podmínek vydávat na základě Ústavy ČR normativní 

právní akty a to i tehdy, pokud dosud není v dané věci žádná právní úprava. Samospráva se 

také liší od státní správy hierarchii jednotlivých orgánů, kde funguje princip nadřízenosti 

vlády, která je nadřízena ministerstvům, ministerstva dalším úřadům atd. Vyšší 

samosprávné orgány nevystupují v nadřízené pozici k nižším samosprávným orgánům,  

i když částečný vliv vyššího samosprávného orgánu do činnosti nižšího není vyloučen.  

Samospráva spravuje záležitosti určitého společenství občanů, představuje jeho 

reprezentaci a hájí zájmy tohoto společenství. V rámci samosprávy jsou realizovány ty 

funkce, které nejsou realizovány státní správou např. v oblasti určité zájmové činnosti. Stát 

působí na činnost samosprávy především za účelem zabezpečit dodržování zákonů. 

Územní samospráva je rozdělena na územní samosprávu obcí a vyšších územních 

správních celků, tedy krajů a funguje na principech organizace obyvatelstva určitého 
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území. Vedle tohoto rozdělení existuje také samospráva profesní a zájmová, která 

umožňuje sdružení obyvatel na základě určitého zájmu, příkladem mohou být profesní 

komory.[2] 

2.1.3 Územní rozdělení  

Z pohledu územního se veřejná správa „člení na obce, které jsou základními 

územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky 

podle čl. 99 Ústavy České republiky“.[8] V České republice je uplatňován spojený model 

veřejné správy, to znamená, že obce a kraje si zajišťují kromě samostatné působnosti také 

části státní správy v zákonem stanovené přenesené působnosti. 

Vyšší územní samosprávné celky (kraje) jsou zřízeny ústavním zákonem  

č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního 

zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů[18]. Celkem 

je území České republiky rozděleno na 14 samosprávných krajů, které na svém území 

vykonávají samosprávu i státní správu v přenesené působnosti.  

Základní územní samosprávné celky (obce) se mezi sebou liší podle výkonu státní 

správy v přenesené působnosti (obce I., II. a III. stupně). Obce se základním rozsahem 

přenesené působnosti, těmi jsou všechny obce na území ČR. Zároveň se můžeme setkat  

s obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností. Jde o obce, které 

kromě základního rozsahu přenesené působnosti zajišťují také některé části přenesené 

působnosti pro obce náležející do jejich správního obvodu. Tyto obce jsou upraveny 

zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a o stanovení 

obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů. Jejich správní obvod je 

vymezen vyhláškou č. 388/2002 Sb, o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným 

obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších 

předpisů.[18] 

2.2 Digitalizace veřejné správy 

Jedním z hlavních cílů při realizaci efektivní veřejné správy a veřejných služeb je 

využívání moderních informačních a komunikačních technologií ke zjednodušení všech 

procesů fungujících v tomto prostředí. V současné době již řada právních předpisů 

deklaruje využití elektronické komunikace v oblasti veřejné správy a postupování 
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informací v elektronické podobě mezi orgány veřejné správy navzájem i s jinými subjekty. 

Některé z těchto právních předpisů jsou spíše obecné povahy, jiné vymezují konkrétní 

možnosti elektronické komunikace v konkrétních případech. Jedním z mnoha příkladů je 

Zákon č. 500/2004 správní řád, který v § 37 odst. 2 stanoví, že „úkon směřující vůči 

správnímu orgánu je možno učinit též v elektronické podobě podepsané zaručeným 

elektronickým podpisem“[12]. Proces nakládání s dokumenty v elektronické podobě  

od vzniku po jeho ukončení je zajištěno prostřednictvím systémů elektronických spisových 

služeb, jejichž součástí je i elektronická podatelna. Tyto „elektronické podatelny jsou 

orgány veřejné moci povinny zřídit a provozovat“[13] na základě § 11 odst. 3 Zákona  

č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu, s cílem zajistit jejich prostřednictvím přijímání a 

odesílání elektronicky podepsaných datových správ. 

Pojem eGovernment není žádnou právní úpravou jednoznačně vymezen, obecně lze 

říci, že představuje efektivnější komunikaci veřejné správy jak uvnitř, tak se svým okolím. 

Označuje se jím možnost komunikace s institucemi veřejné správy v elektronické podobě a 

veškeré procesy s ní související, zejména tvorba příslušné legislativy a přechod úřadů  

na elektronickou verzi vedení veškeré agendy. Jeho cílem je především automatizací a 

zjednodušením jednotlivých postupů usnadnit styk veřejnosti s úřady, hlavně z hlediska 

úspory času a dostupnosti jednotlivých náležitostí, potřebných při vyřizování běžné 

agendy. Zajištěním větší efektivity fungování úřadů má napomoci úspoře finančních 

prostředků potřebných na provoz jednotlivých úřadů. Další finanční prostředky, jak  

na straně veřejnosti, tak na straně úřadů, v budoucnu ušetří i možnost uchovávání veškeré 

agendy pouze v elektronické podobě.[21]  

2.3 Dokument 

„Zákon o archivnictví a spisové službě“ definuje dokument jako „písemnou, 

obrazovou, zvukovou nebo jinou zaznamenanou informaci, ať již v podobě analogové či 

digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původcem doručena“.[6] Kdy 

„původcem je každý, z jehož činnosti dokument vznikl“.[6] Všechny formy dokumentu 

zároveň pokládá za rovnocenné a nepřisuzuje některé z forem vyšší úroveň autenticity 

(pravosti, původnosti, hodnověrnosti). 

 Důležitou vlastnost dokumentů představuje neměnnost a trvalost informačního 

obsahu. Lze jimi potvrzovat nebo vyvracet určitá tvrzení a pro zachování právní 
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relevantnosti je nutné, aby splňoval jisté náležitosti. Každý dokument obsahuje určité 

informace, které lze popsat jako vyjádření skutečností ve formě, kterou lze dále přenášet 

nebo zpracovávat jak písemně, tak i například elektronicky pomocí výpočetní techniky. 

Lze tedy konstatovat, že z dat se stávají informace teprve tehdy, pokud jsme z nich schopni 

získat nějaké poznatky nebo vědomosti. Pochopením vlastností a obsahu informací a jejich 

vlastním použitím vznikají znalosti. Znalost lze popsat, jako souhrn vzájemně souvisejících 

poznatků a zkušeností z určité oblasti, k nějakému účelu a v různém čase. Znalosti dovolují 

provádět myšlenková pozorování, experimenty a předpokládat tak chování skutečné věci 

nebo vytvářet strategie dovolující s danou věcí dosáhnout určeného cíle. Dokument se 

skládá z informací tehdy, pokud jsou zaznamenány.[1]  

2.3.1 Elektronický dokument 

Elektronický dokument je označení používané pro digitálně zpracovaný dokument 

ve formátu počítačového souboru, který je možno zpracovat pomocí počítače. Není fyzicky 

na papíře, ale je virtuálně uložen v počítačové paměti. Může být tvořen jen jednoduchým 

textem nebo obsahovat další elektronická média jako audio, video, animace, grafiku nebo 

HTML linky na další informační zdroje. Možnosti distribuce takového dokumentu 

představují jeho nespornou výhodu. Může být odeslán jako příloha e-mailu, uživatel si ho 

může stáhnout z některého serveru nebo k jeho přečtení využít jakéhokoli v současné době 

dostupného zařízení určeného k zobrazení elektronického obsahu. Způsob práce 

s digitálními daty jednoznačně snižuje náklady na tvorbu, publikaci a celkovou dostupnost 

dokumentů a znamená smazání limitů na rozsah textu nebo jeho grafické zpracování. 

Zároveň dává autorovi možnost předat dokument širokému okruhu čtenářů při minimálních 

nákladech a umožňuje díky jednotnému uživatelskému prostředí rychle a podle potřeby 

dokument aktualizovat. Objem dostupných dokumentů si v dnešní době klade stále větší 

nároky na ukládání a následné vyhledávání relevantního dokumentu na různých 

uložištích.[3] 
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2.3.2 Přípustné formáty. 

Přípustné formáty elektronických dokumentů pro potřeby veřejné správy nejsou 

nijak konkrétně specifikovány. Jedním z omezení použitelných formátů je schopnost 

odeslat nebo přijmout dokument prostřednictvím datové zprávy. Vyhláška č. 194/2009 Sb. 

o užívání a provozování informačního systému datových schránek stanovuje přípustný 

formát pro datové schránky. 

I. Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou formáty  

 a) pdf (Portable Document Format), 

  b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving),  

  c) xml (Extensible Markup Language Document),  

  d) fo/zfo (602XML Filler dokument),  

 e) html/htm (Hypertext Markup Language Document),  

  f) odt (Open Document Text),  

  g) ods (Open Document Spreadsheet),  

  h) odp (Open Document Presentation),  

  i) txt (prostý text),  

  j) rtf (Rich Text Format),  

  k) doc/docx (MS Word Document),  

  l) xls/xslx (MS Excel Spreadsheet),  

  m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),  

  n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),  

  o) png (Portable Network Graphics),  

  p) tif/tiff (Tagged Image File Format), 

 q) gif (Graphics Interchange Format),  

  r) mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2), 

  s) wav (Waveform Audio Format),  

  t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3),  

 u) isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší,  

v) edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro 

elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI),  

  w) dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší,  

  x) shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile),  

  y) dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8. [15]  

Podstatně větší omezení přináší národní standard pro elektronické systémy spisové 

služby, který sice nemá běžnou zákonnou podobu, ale „zákon o archivnictví a spisové 

službě“ ukládá Ministerstvu vnitra jeho zveřejnění a je závazným dokumentem  
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pro všechny výrobce informačních systémů spisových služeb. Jako příklad přípustných 

formátů jsou v něm vyjmenovány tyto: 

a) formát Portable Document Format/Archive (PDF/A, ISO 19005), 

b) formát Portable Network Graphics (PNG, ISO/IEC 15948), 

c) formát Tagged Image File Format (TIFF, revize 6 - nekomprimovaný), 

d) formát JPEG File Interchange Format (JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918), 

e) formát Graphics Interchange Format (GIF), 

f) formát Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation (PCM), 

g) formát XML, 

h) proprietární formáty dokumentů vytvářené například kancelářskými 

aplikacemi.[20] 

Velký rozdíl mezi formáty přípustnými pro datové schránky a provoz 

elektronických spisových služeb lze přičítat záměru autorů ISDS k využití tohoto systému i 

k běžnému využití, než jen ke komunikaci s orgány veřejné správy. 

2.4 Elektronický podpis 

Elektronický podpis je nástrojem pro podepisování digitální zprávy, kdy příjemce 

musí identifikovat a ověřit původce zprávy. Dokument je podepsán s využitím veřejně 

dostupných algoritmů a privátního klíče a je ověřován odpovídajícím veřejným klíčem. 

Podepsání zprávy nepozměňuje její vlastnosti, ale vytvoří řetězec znaků elektronického 

podpisu, neboli hash a tento řetězec znaků může být následně připojen ke zprávě, nebo 

může být poslán samostatně. Elektronický podpis představuje malý objem dat, která jsou 

zašifrována privátním klíčem odesílatele. Při rozšifrování dat se použije veřejný klíč 

odesílatele, který zaručí, že data byla zašifrována odesílatelem, jak je zobrazeno  

na obrázku č. 1.  
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Obrázek 1 - Princip elektronického podpisu  

zdroj [vlastní zpracování] 

Proces elektronického podpisu se skládá ze dvou základních kroků. V prvním kroku 

je z vlastního dokumentu zjištěna hodnota funkce hash. Tato výsledná hodnota je následně 

zašifrována s využitím privátního klíče odesílatele. Proces podepisování ve skutečnosti 

představuje zašifrování hodnoty hash privátním klíčem. Ve druhém kroku při vlastní 

kontrole podpisu je potřeba mít k dispozici vlastní zprávu a elektronický podpis. Ze zprávy 

je zjistěna hodnota funkce hash stejným postupem, jako při vytváření elektronického 

podpisu. Veřejným klíčem odesílatele se rozšifruje hodnota funkce hash v elektronickém 

podpisu. V případě, že první hodnota funkce hash je totožná s rozšifrovanou hodnotou, má 

se za to, že zpráva nebyla pozměněna a odpovídá té, kterou odesílatel podepsal.[23] 

2.4.1 Zaručený elektronický podpis 

Pokud má být uznána právní relevantnost elektronicky podepsaného dokumentu, je 

zákonem požadována jednoznačná identifikace autora podpisu. Tuto zákonnou podmínku 

lze splnit pomoci certifikátu, který je vydán konkrétní osobě po doložení totožnosti. 

V praxi to znamená, že se uznávaná certifikační autorita vydáním certifikátu zaručuje,  

že vlastníkem zaručeného elektronického podpisu je konkrétní osoba.  
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2.4.2 Časové razítko 

Časové razítko je elektronickou značkou, která přiřazuje aktuální časový údaj  

k existujícím datům, informacím, souborům atd. Tím se jedná o elektronický důkaz, že 

určitý dokument existoval v daném čase a spojení nezpochybnitelného časového údaje a 

konkrétních dat je potřebné zejména při jejich zpětném ověřování. Jde tedy o jednoznačné 

určení času vzniku nebo přijetí dokumentu, které má vliv na vznik určitého životního cyklu 

dokumentu. Často se toto datum také stává určující pro začátek běhu lhůt určených  

pro vyřízení dokumentu nebo k případnému uplatnění opravných prostředků přípustných  

v řízení ve věci týkající se obsahu dokumentu. 

Kvalifikovaná časová razítka vytváří důvěryhodná autorita, na základě žádosti, 

jejichž součástí je otisk dat, pro která má být kvalifikované časové razítko vytvořeno. 

Pokud žádost obsahuje všechny požadované náležitosti, časová autorita vytvoří odpověď, 

která obsahuje stejný otisk dat doplněný o aktuální doložitelný časový údaj a zašle ji zpět 

žadateli.  

Absence časového razítka neříká, že dokument je nepravý. Jeho účelem je 

odstraňovat problémy s omezenou časovou platností zaručeného elektronického podpisu.  

V případě přítomnosti kvalifikovaného časového razítka na dokumentu obsaženém  

v datové zprávě lze použít domněnku pravosti po celou dobu platnosti certifikátu. Je také 

důkazem platnosti zaručeného elektronického podpisu v okamžiku podepsání dokumentu. 

Pravost dokumentu znamená v tomto případě, že dokument nebyl pozměněn od okamžiku, 

kdy byl opatřen elektronickým podpisem a kvalifikovaným časovým razítkem.  

2.4.3 Certifikační autorita 

K potvrzení právní relevantnosti elektronického dokumentu je zapotřebí 

nezpochybnitelně identifikovat autora. K tomu slouží již výše zmíněný elektronický 

podpis. K jednoznačnosti a nezpochybnitelnosti elektronického podpisu je dle Zákona č. 

227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (dále jen 

„Zákon o elektronickém podpisu“) stanoven „kvalifikovaný poskytovatel certifikačních 

služeb, který vydává kvalifikované certifikáty nebo kvalifikovaná časová razítka nebo 

prostředky pro bezpečné vytváření elektronických podpisů“.[13] Ten se stává Certifikační 

autoritou. 
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Certifikační autorita je subjekt, který zajišťuje vydávání digitálních certifikátů, což 

představuje ve skutečnosti elektronicky podepsané veřejné šifrovací klíče, obsahující 

identifikační údaje majitele, jejichž pravdivost certifikační autorita potvrzuje. Na základě 

principu přenosu důvěry se dá důvěřovat údajům nacházejícím se v digitálním certifikátu 

za podmínky, že samotné certifikační autoritě lze plně důvěřovat. Důvěra, kterou má  

ve svém okolí certifikační autorita je tedy z hlediska vlastní hodnoty klíčová a z tohoto 

důvodu si musí odpovídajícím způsobem svoji důvěryhodnost budovat, jinak by nešlo 

použít principu přenosu důvěry.  

Majitel veřejného klíče musí z toho důvodu důvěryhodným způsobem certifikační 

autoritě doložit, že jím předložené údaje jsou pravdivé a shodují se s údaji, které jsou 

součástí veřejného klíče. Na základě potvrzení uvedených údajů vystaví certifikační 

autorita digitální certifikát, obsahující tyto údaje.  

Kvalifikovaná certifikační autorita je v rámci České republiky určena „Zákonem  

o elektronickém podpisu“ a seznam akreditovaných certifikačních autorit, které jsou 

oprávněni vydávat kvalifikované certifikáty je na základě povinnosti z tohoto zákona 

zveřejněn Ministerstvem vnitra České republiky. Akreditovaná certifikační autorita vydává 

kvalifikované certifikáty, které zákon akceptuje jako přípustné v rámci komunikace 

s orgány veřejné správy. [13] 

2.5 Informační systém datových schránek 

Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“) je provozován na základě 

Zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon o elektronických úkonech“). Jeho správcem je 

Ministerstvo vnitra ČR a provozovatelem je držitel poštovní licence, Česká pošta, s. p. 

ISDS patří mezi informační systémy veřejné správy ve smyslu Zákona č. 365/2000 

Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. Informační 

systém datových schránek představuje bezpečnou a hodnověrnou elektronickou 

komunikaci mezi orgány veřejné správy na straně jedné a fyzickými či právnickými 

osobami na straně druhé, jakož i mezi nimi navzájem.[14] 
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2.5.1 Datová schránka 

Datová schránka (dále též DS) patří mezi základní části ISDS a můžeme jí 

charakterizovat jako elektronické úložiště, tedy datový prostor, který je ze zákona zřízen 

pro subjekty veřejné správy, právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, popřípadě 

fyzickou osobu pakliže o to požádá. Do tohoto datového úložiště jsou subjektům veřejné 

správy doručovány datové zprávy, zároveň i realizovány úkony vůči nim ze strany 

veřejnosti i mezi nimi samotnými.  

Orgánům veřejné správy a právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku a 

právnickým osobám zřízeným ze zákona byla datová schránka založena automaticky.  

O založení datové schránky se mohou na základě žádosti ucházet i ostatní fyzické osoby a 

právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku. Všechny způsoby přihlášení, které 

nabízí Portál datových schránek, je možné též aplikovat i pomocí externích aplikací třetích 

stran, což v praktickém využití znamená přímé napojení elektronické spisové služby  

do DS. Nejvhodnějším řešením přihlášení aplikace třetí strany je identifikace za pomoci 

systémového certifikátu, a to zejména s ohledem na bezpečnost připojení a akce vyvolané 

systémem spisové služby jsou pak v ISDS správně zapsány jako akce externího systému a 

nikoli konkrétní fyzické osoby, která svěřila své přístupové údaje aplikaci. 

2.5.2 Datová zpráva 

Datovou zprávou můžeme nazvat dokumenty ve formě elektronických dat, které lze 

doručovat prostředky pro elektronickou komunikaci a ukládat na záznamových médiích, 

vhodných k použití při zpracování a přenosu dat elektronickou formou v mezích Zákona  

č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. V obecném 

pohledu lze samotnou Datovou zprávu popsat, jako elektronickou obálku s popisnými daty 

a obsah zprávy uvnitř obálky. 

Vyhláška č. 1 4/200  Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování 

informačního systému datových schránek upravuje pouze přípustné formáty příloh datové 

zprávy vkládaných do DS. Datovou zprávou se dle § 1  „Zákon o elektronických úkonech“ 

rozumí dokument orgánů veřejné moci a úkon prováděný vůči orgánu veřejné moci 

prostřednictvím datové schránky.[14] „Zákon o elektronických úkonech“ předpokládá a  

v některých případech dokonce přímo nařizuje, elektronicky podepsané datové zprávy a 

případnou jednoznačnou časovou identifikaci ve formě časového razítka. Z tohoto důvodu 
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ISDS umožňuje vedle přenosu původních dokumentů i přenos určených formátů 

elektronických podpisů a časových razítek. 

2.5.3 Autorizovaná konverze 

Termín „autorizovaná konverze dokumentů“ zavádí „zákon o elektronických 

úkonech“. Technické podmínky vážící se k autorizované konverzi dokumentů podrobněji 

specifikuje Vyhláška č. 1 3/200 , o stanovení podrobností provádění autorizované 

konverze dokumentů. 

Autorizovaná konverze znamená ve své podstatě úplnou přeměnu dokumentu  

v listinné podobě do elektronické podoby se všemi požadovanými náležitostmi nebo úplné 

převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě za stejných 

podmínek. Dokument, který provedením autorizované konverze vznikl, disponuje stejnou 

právní váhou jako dosud používaná ověřená kopie. Konverze ve své podstatě neřeší 

pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy, zajišťuje pouze 

skutečnost, že dokument na vstupu do procesu autorizované konverze je stejný jako 

dokument na výstupu. Ke změně došlo pouze ve formě dokumentu z analogové na digitální 

nebo naopak. 

Autorizovanou konverzi lze rozdělit podle funkce a to na autorizovanou konverzi 

na žádost a autorizovanou konverzi z moci úřední. Obecně lze říci, že principem rozdělení 

je skutečnost, zda o konverzi žádá konkrétní subjekt nebo si její využití vyžádá zákon. 

Výstup autorizované konverze dokumentů vykazuje stejné právní účinky jako původní 

konvertovaný dokument, jehož přeměnou daný výstup vznikl. 

 „Zákon o elektronických úkonech“, stanovil podmínky využití elektronických 

úkonů orgánů veřejné správy vůči fyzickým a právnickým osobám, stejně tak opačným 

směrem a v neposlední řadě i mezi orgány veřejné moci vzájemně pomocí datových 

schránek.[14] 

2.6 Spisová služba 

Spisová a archivní služba jsou spolu nerozlučně spojeny, a dá se říci, že bez kvalitní 

spisové služby nemůže archivnictví správně fungovat. Toto spojení představuje celý 

životní cyklus dokumentu od jeho přijetí přes jeho vyřízení, uložení až do jeho zničení. 

Samotný název spisová služba je odvozen od slova spis, kterým se rozumí soubor 



Bc. Tomáš Budín: Zhodnocení ekonomické náročnosti tvorby a uložení elektronických 

dokumentů 

 

2014  15 

dokumentů vztahujících se k jedné věci ať už vzniklých u původce nebo doručených, tak 

jak přicházejí v procesu jeho vyřizování. Spisová služba dokumentuje písemnost v jeho 

živé fázi, tedy od jejího vstupu až po následné vyřízení. Každé písemnosti je v rámci 

spisové služby přiděleno číslo jednací nebo spisový znak a ve složitějších případech, kdy je 

předem jasné, že k jedné věci bude doručeno nebo u původce vznikne větší množství 

dokumentů k téže věci, je využíván systém spisové značky. Veškeré události související 

s procesem vyřizování dokumentu jsou zaznamenány v rámci spisové služby do spisového 

deníku.[1] 

Ve smyslu „zákona o archivnictví a spisové službě“ jsou “veřejnoprávní původci 

mimo jiné povinni vést evidenci spisů buď písemnou formou, nebo elektronickou formou za 

použití výpočetní techniky.“[7]. V § 3 odstavce 1, kterým je stanovena skupina subjektů 

souborně označených jako veřejnoprávní subjekty, a to jako nositelů povinností uchovávat 

dokumenty a umožnit výběr archiválií.  

„Veřejnoprávními subjekty jsou: 

f) územní samosprávné celky, 

g) organizační složky územních samosprávných celků, vytvářejí-li dokumenty 

uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k zákonu, 

h) právnické osoby zřízené nebo založené územními samosprávnými celky, 

vytvářejí-li dokumenty uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k zákonu,“[7] 

přičemž přílohy č. 1 a 2 tohoto zákona obsahuje podrobný výčet subjektů, kterých 

se povinnost je uchovávat a umožnit z nich výběr archiválií týká a zároveň poskytuje výčet 

typů dokumentů, při jejichž správě jsou tyto subjekty touto povinností vázány. 

První odstavec § 63 „zákona o archivnictví a spisové službě“, obsahuje popis 

skupiny subjektů definovaných jako určení původci, kteří mají povinnost vykonávat 

spisovou službu v plném rozsahu, tedy umožňovat plnou správu dokumentů pocházejících 

z činnosti původce, obsahující jejich celý životní cyklus od řádného příjmu, přes evidenci, 

oběh, vyřizování, podepisování, ukládání a na konci vyřazování ve skartačním řízení.  

Pro potřeby této práce jsou důležité body, které vymezují subjekty veřejné správy, a to 

„kraje, hlavní město Praha, obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním nebo 

matričním úřadem, městská část nebo městský obvod územně členěného statutárního města 

a městská část hlavního města Prahy, na něž byla statutem přenesena alespoň část 
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působnosti obce s pověřeným obecním úřadem nebo působnosti obce se stavebním nebo 

matričním úřadem.“[7] 

V dalších částech „zákona o archivnictví a spisové službě“ jsou podrobně popsány 

povinnosti subjektů, vykonávajících podle tohoto zákona spisovou službu, při správě 

dokumentů jako je „příjem, označování, evidence a rozdělování dokumentů, vyřizování a 

podepisování dokumentů, vydání spisového řádu, odesílání dokumentů, ukládání 

dokumentů, úprava spisové rozluky, zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální 

podobě.“[7] 

2.6.1 Elektronická spisová služba 

V dnešní době vstupuje systém elektronické spisové služby do celého procesu 

aplikace spisové služby a pomáhá tyto dílčí úkony automatizovat. Systém elektronické 

spisové služby patří mezi subsystémy informačních systémů veřejné správy, kdy společně 

s ostatními subsystémy, jako například ISDS, Ekonomické systémy, Geografické 

informační systémy, Informační systém základních registrů a jiné, zabezpečují efektivní 

chod veřejné správy. 

Jestliže spisová služba funguje na principu spisového deníku, elektronická spisová 

služba doplňuje tento princip o metadata připojená k původně přijatému dokumentu. 

Metadata lze volně popsat jako data o datech, kdy k původnímu elektronickému 

dokumentu, formou doplňujících dat, připojujeme informace o nakládání s dokumentem a 

tyto informace jej provázejí po celou dobu jeho života. Takto se zaznamenávají události 

vážící se k předmětu obsahu původního dokumentu, k původci, osobám, které 

s dokumentem nakládaly, k veškerým časovým údajům rozhodným pro životní cyklus 

dokumentu. Dokument vzniklý v analogové podobě je pro potřeby elektronické spisové 

služby pomocí autorizované konverze převeden do formy elektronických dat, opatřen 

metadaty a evidován v rámci elektronické spisové služby. Jako jednoznačný identifikátor 

dokumentu slouží číslo jednací, spisový znak nebo označení v rámci systému spisové 

značky. 

Pomocí definovaného rozhraní ISDS je umožněno přímé propojení SSL a tím 

zajišťuje komunikaci orgánu veřejné správy s okolím v elektronické podobě a to 

přípustným způsobem z pohledu hodnověrnosti obsahu dokumentu i subjektu, který 

dokument pomocí datové schránky odeslal. [3] 
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2.7 Archivace dokumentů 

Archiv lze definovat jako vybraný soubor pramenů obsahujících informace 

dokumentární povahy, které je potřeba uchovat. Zákon o archivnictví a spisové službě 

popisuje archiválii jako „dokument, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, 

vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, 

kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrán ve veřejném zájmu k trvalému 

uchování a byl vzat do evidence archiválií; archiváliemi jsou i pečetidla, razítka a jiné 

hmotné předměty související s archivním fondem či s archivní sbírkou, které byly vzhledem 

k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, 

hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem 

vybrány a vzaty do evidence“[7], a samotný archiv jako „zařízení podle tohoto zákona, 

které slouží k ukládání archiválií a péči o ně.“[7] 

Pomineme li ostatní typy archiválií, pro účely této práce jsou podstatné archiválie, 

které tvoří dokumenty vzniklé z činnosti subjektů veřejné správy. Jedná se o dokumenty 

z pohledu spisové služby vyřízené a uzavřené, které ale nesou určité informace dokladující 

konkrétní stav věci. Z tohoto důvodu je kladen velký důraz na výběr dokumentů určených 

k archivaci. Archivní služba na rozdíl od spisové je orientována na veškeré činnosti 

související se správou a využíváním dokumentů převzatých pro jejich trvalou 

dokumentární hodnotu. 

Naproti tomu skartací jsou míněny veškeré činnosti související s tzv. skartačním 

řízením. Skartační řízení můžeme definovat jako proces, při kterém dochází k vyřazení 

dokumentů, jimž uplynuly skartační lhůty a jež jsou nadále nepotřebné pro činnost 

původce. Účelem skartačního řízení je výběr dokumentů, u kterých je možno provést 

likvidaci. 
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3 Zhodnocení současného stavu zpracování 

elektronických dokumentů 

3.1 Ústecký kraj 

Ústecký kraj vznikl spolu s ostatními samosprávnými kraji 1. ledna 2000 a samotné 

území Ústeckého kraje je vymezeno územími okresů Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, 

Teplice, Louny, Most a Chomutov. Území kraje se od té doby pro účely veřejné správy 

dělí na správní obvody obcí s rozšířenou působností. Kromě okresních měst vykonávají 

rozšířenou působnost státní správy na území kraje ještě obce Rumburk, Varnsdorf, Kadaň, 

Lovosice, Roudnice nad Labem, Bílina, Litvínov, Žatec, Podbořany. (viz obrázek č. 2) 

 

 

Obrázek 2 - Správní rozdělení Ústeckého kraje  

zdroj [25] 
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3.1.1 Krajský úřad Ústeckého kraje 

Pro zajištění výkonu veřejné správy na území kraje byl zřízen Krajský úřad 

Ústeckého kraje (dále jen KUÚK). Do současnosti zajišťuje potřeby spisové služby KUÚK 

elektronický systém spisové služby EZOP (dále jen SSL). V tabulce č. 1 jsou zobrazeny 

počty zpracovaných písemností v období let 2010 – 2013. 

 

Tabulka 1 - Písemnosti v rámci KUUK  

  2010 2011 2012 2013 

Analogová písemnost 99 640 96 551 113 972 111 193 

Digitální písemnost 22 147 35 244 32 194 39 348 

Celkem 121 787 131 795 146 166 150 541 
 

zdroj [SSL KUUK + vlastní zpracování] 

SSL zajišťuje kompletní správu elektronických dokumentů po celou dobu jejich 

života, tedy od vstupu do systému po samotné uložení do spisovny, která představuje 

datové uložiště určené k ukládání elektronických dokumentů se zajištěním řízeného 

přístupu k nim. KUUK má v systému SSL zřízeny příruční spisovny pro každý odbor a 

jednu centrální spisovnu. Příruční spisovny plní čistě funkci příručních registratur, jsou 

tedy určeny pro dokumenty či spisy, do kterých je třeba častěji nahlížet. Zpravidla jsou zde 

uloženy po dobu jednoho roku, v případě správních řízení jsou spisy ukládány do centrální 

spisovny až po uplynutí 3 až 50 let od nabytí právní moci správního rozhodnutí.  

Po věcném vyřízení dokumentu nebo spisu je proveden záznam o vyřízení 

dokumentu nebo spisu v SSL a zároveň jsou zkontrolovány a doplněny veškeré povinné 

údaje uvedené ve Spisovém a skartačním řádu, tedy spisový znak, skartační znak, skartační 

lhůta a rok zařazení dokumentu do skartačního řízení. Vyřízený analogový dokument nebo 

spis je následně fyzicky zkompletován a založen do archivních krabic, které jsou řádně 

označeny štítky. V SSL jsou dokumenty a spisy vloženy do virtuálních kontejnerů. Obsah 

virtuálního kontejneru musí mít vždy stejnou věcnou skupinu a shodný skartační režim. Za 

přípravu dokumentů a spisů odpovídá zpracovatel, samotné předání do spisovny je 

realizováno pomocí sekretariátu příslušného útvaru. 

Digitální dokumenty a spisy jsou ukládány dle Vyhlášky č. 25 /2012 Sb., 

 o podrobnostech výkonu spisové služby. V rámci SSL se každý došlý a odeslaný 

dokument opatří kvalifikovaným časovým razítkem. Za ověření certifikační autority, 

platnosti uznávaného elektronického podpisu a formátu odpovídá vyřizující referent. 
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Elektronická podání a odeslané datové zprávy včetně potvrzení doručení elektronického 

podání odesílaného úřadem, pokud jsou podepsána zaručeným elektronickým podpisem 

nebo elektronickou značkou, jsou uloženy do spisovny a zde jsou také uloženy i 

kvalifikované certifikáty a seznamy zneplatněných certifikátů. A to vše striktně  

dle věcných skupin podle spisového plánu, který je nedílnou součástí Spisového řádu.  

Zapůjčování a nahlížení do uložených dokumentů a spisů je umožněno až  

do uplynutí skartační lhůty na základě žádosti. Zaměstnanci se vždy předá kompletní 

archivní krabice. U dokumentů v digitální podobě je evidence přístupů vedena v SSL. 

Půjčování mimo úřad, k němuž dochází na žádost centrálního orgánu státní správy, 

finančního úřadu, soudních, vyšetřujících a jiných orgánů se povoluje v těch případech, 

kdy nestačí předložení ověřeného opisu nebo fotokopie.  

Do skartačního řízení spadají všechny dokumenty, kterým skončila skartační lhůta. 

Žádné dokumenty, s výjimkou osobních poznámek, reklamních materiálů a tiskovin, 

nesmějí být zničeny bez posouzení ve skartačním řízení. Po uplynutí skartačních lhůt 

pracovník centrální spisovny připraví seznam dokumentů navržených k vyřazení. 

Dokumenty, popřípadě spisy v digitální podobě zařazené do skartačního řízení se ukládají 

ve výstupních datových formátech stanovených legislativou a opatří se metadaty.  

Na základě předloženého skartačního seznamu provede odpovědný zaměstnanec 

Státního oblastního archivu v Litoměřicích odbornou archivní prohlídku dokumentů 

navrhovaných k vyřazení. Na jejím základě sepíše skartační protokol a ten se uloží u úřadu 

pro evidenci, dohledání a kontrolu předaných a vyřízených dokumentů. KUÚK má  

k dispozici trvalé skartační povolení pro dokumenty, které jsou označeny skartačním 

znakem "S". Do Státního oblastního archivu v Litoměřicích jsou v rámci jednoho 

skartačního řízení předány k trvalému uložení jedna až tři archivní krabice za rok. Zbytek 

dokumentů je odborně a bezpečně zlikvidován. 
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3.2 Statutární město Děčín 

Děčín je okresní město v Ústeckém kraji na soutoku řek Labe a Ploučnice a  

od 1. července 2006 je statutárním městem. Působnost obce s rozšířenou působností a 

pověřeným úřadem vykonává ve svém správním obvodu na území obcí Arnoltice, Benešov 

nad Ploučnicí, Bynovec, Česká Kamenice, Děčín, Dobkovice, Dobrná, Dolní Habartice, 

Františkov nad Ploučnicí, Heřmanov, Horní Habartice, Hřensko, Huntířov, Janov, Janská, 

Jetřichovice, Jílové, Kámen, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Ludvíkovice, Malá Veleň, 

Malšovice, Markvartice, Merboltice, Růžová, Srbská Kamenice, Starý Šachov, Těchlovice, 

Valkeřice, Velká Bukovina, Verneřice, Veselé.[11] (viz obrázek č. 3) 

 

 

Obrázek 3 - Správní rozdělení ORP Děčín  

zdroj [26] 
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3.2.1 Magistrát města Děčín 

Pro zajištění výkonu veřejné správy ve správním obvodu Statutárního města Děčín 

byl zřízen Magistrát města Děčín. 

Magistrát města Děčín používá systém spisové služby T-WIST. Jedná se  

o komplexní webové řešení pro správu dokumentů v elektronické podobě s napojením  

na informační systém datových schránek. Přehled počtu písemností zpracovaných 

Magistrátem města Děčín v letech 2010 – 2013 poskytuje tabulka č. 2. 

 

Tabulka 2 - Písemnosti v rámci MmD  

  2010 2011 2012 2013 

Analogová písemnost 111 334 119 327 84 794 68 497 

Digitální písemnost 16 430 20 939 18 418 15 942 

Celkem 127 764 140 266 103 212 84 439 
 

zdroj [SSL MmD + vlastní zpracování] 

Při vstupu je dokument zapsán do SSL a je mu přiřazen spisový znak a skartační 

lhůta, které jsou doplněny evidenčním číslem písemnosti a označením odboru kterému je 

přiřazen. Tento postup je proveden bez rozdílu, zda se jedná o elektronický nebo 

analogový dokument. Problematika zaručeného elektronického podpisu je řešena formou 

ověření platného certifikátu původce při vstupu dokumentu do SSL nebo při podpisu 

dokumentu nově vzniklého. Samotný spis je veden jak v elektronické podobě, tak i 

souběžně v analogové podobě. Dokumenty se do spisů řadí tak, aby každý spis odpovídal 

jedné kauze nebo jednomu klientovi. Jakmile úředník danou záležitost vyřídí, zadá datum a 

způsob vyřízení k příslušné písemnosti a celý spis následně uzavře. Jelikož tento systém 

spisové služby neobsahuje elektronickou spisovnu, zůstávají uzavřené spisy stále  

v prostředí SSL, případně jsou přesunuty do historie a nezobrazují se mezi „živými“ spisy. 

Analogová podoba spisu je zařazena do příruční spisovny a po uplynutí jednoho roku, 

v některých případech i déle je uzavřený analogový spis předán do spisovny odboru. 

V něm dochází ke kontrole úplnosti spisu vzhledem k zápisu částí dle SSL, je zapsán  

do archivního seznamu a uložen k archivaci. K archivaci do fyzické spisovny se tedy 

předávají pouze analogové spisy, u nichž se dále řeší jejich skartace. 

 Po skončení lhůty k archivaci jsou spisy v rámci archivačního řízení posouzeny, a 

je proveden výběr archiválií určených k dalšímu dlouhodobějšímu uchování a archiválií 

určených k bezpečné likvidaci. Je vypracován skartační protokol, který je po kontrole 
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ve Státním okresním archivu Děčín a po jeho souhlasném stanovisku podkladem ke 

skartaci dokumentů určených k likvidaci.  

3.3 Město Litoměřice 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Litoměřice se rozkládá podél řek Labe 

a Ohře. Litoměřice jsou okresním městem a také obcí s rozšířenou působností a pověřeným 

obecním úřadem. Působnost obce s rozšířenou působností a pověřeným úřadem vykonává 

ve svém správním obvodu na území obcí „Bohušovice nad Ohří, Brňany, Brozany nad 

Ohří, Býčkovice, Dolánky nad Ohří, Drahobuz, Hlinná, Chudoslavice, Kamýk, Křešice, 

Libochovany, Litoměřice, Malíč, Michalovice, Miřejovice, Mlékojedy, Oleško, Píšťany, 

Ploskovice, Polepy, Rochov, Staňkovice, Terezín, Travčice, Trnovany, Třebušín, Velké 

Žernoseky, Vrutice, Žalhostice, Žitenice“[11](viz obrázek č. 4) 

 

 

Obrázek 4 - Správní rozdělení ORP Litoměřice  

zdroj [27] 
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3.3.1 Městský úřad Litoměřice 

Výkon veřejné správy ve správním obvodu města Litoměřice zajišťuje Městský 

úřad Litoměřice. Ke správě a evidenci dokumentů využívá spisovou službu, která je 

součástí modulárního systému „Munis“, to umožňuje obousměrnou komunikaci s okolím i 

za pomoci napojení na informační systém datových schránek. Modularitou a otevřeností 

tohoto systému, postaveného na jádru „Munis“, je zajištěna možnost připojení aplikací 

třetích stran, které tento systém doplňují o chybějící části potřebné pro veřejnou správu. 

Příkladem je modul pro správní agendu, který je řešen aplikaci dodanou společností Vita 

software. Počty písemností řešených v rámci Městského úřadu v Litoměřicích ukazuje 

tabulka č. 3. 

Tabulka 3 - Písemnosti v rámci MúL  

  2010 2011 2012 2013 

Analogová písemnost 88 497 75 111 60 531 58 147 

Digitální písemnost 12 929 26 298 26 631 28 660 

Celkem 101 426 101 409 87 162 86 807 

 

zdroj [SSL MúL + vlastní zpracování] 

Veškeré dokumenty, ať už doručené nebo vzniklé z činnosti úřadu jsou 

zaznamenány do SSL. Ta slouží jako nástroj veškeré evidence dokumentů bez rozdílu zda 

se jedná o analogovou nebo elektronickou formu dokumentu. Po vstupu dokumentu  

do systému je přiděleno číslo jednací a doplněna všechna metadata, známá při vstupu a 

v případě elektronické podoby dokumentu je ověřen zaručený elektronický podpis. 

Dokument je následně předán na příslušné odbory k vyřízení. Více písemností náležejících 

k jedné věci je sdružováno do spisů, které jsou označeny spisovým a skartačním znakem. 

V průběhu řízení jsou elektronické dokumenty převedeny do analogové podoby běžnou 

nebo autorizovanou konverzí, v závislosti na legislativních požadavcích daného řízení a  

po dobu jeho trvání je veden prioritně analogový spis. Po dořešení spisu je tento v SSL 

označen jako „vyřízený“ a tím je případné nakládání se spisem omezeno na k tomu 

oprávněné osoby. V případě potřeby nahlédnutí do spisu v době běhu skartační lhůty je 

oprávněna tato osoba na žádost v systému SSL spis zpřístupnit. Analogová část spisu je  

po vyřízení případu předána do spisovny úřadu a je dále evidována na základě spisového 

znaku, čísla jednacího a skartačního znaku doplněného o nejdelší skartační lhůtu 

dokumentu ve spisu. Po skončení skartační lhůty jsou analogové spisy předány ze spisovny 

do Národního oblastního archivu a je proveden výběr archiválií určených k dlouhodobému 
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uložení. Dokumenty, neoznačené jako archiválie, jsou na základě skartačního protokolu 

zlikvidovány. Elektronická spisovna není součástí systému SSL, takže elektronická podoba 

spisu zůstává ve znepřístupněném stavu v systému spisové služby a nedochází k její 

bezpečné skartaci ani ke krokům zajišťujícím ověřování platnosti certifikátů autora. 

3.4 Organizace zřízené Ústeckým krajem  

Ústecký kraj k naplnění svých úkolů v rámci veřejné správy zřizuje příspěvkové 

organizace (dále PO) a to pro takové činnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž 

rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. Jedná se o úkoly 

v oblasti vzdělávání, kultury, sociální péče, správy majetku a jiných. Jejich činnost je 

pevně spjata s účelem, ke kterému byly zřízeny na základě zřizovacích dokumentů a 

hospodaří s prostředky získanými hlavní činností a s finančními prostředky z rozpočtu 

svého zřizovatele. ÚK, jak vyplývá z Výroční zprávy Ústeckého kraje za rok 2012, je 

zřizovatelem 140ti PO, jejichž seznam je součástí této zprávy.[17]  

PO jsou také z pohledu „Zákona o archivnictví a spisové službě“ původci 

dokumentů, na které se vztahuje povinnost vést evidenci dokumentů. V současné době je 

v těchto organizacích vedení spisové agendy prováděno v analogové podobě a záznam  

o existenci dokumentu pouze na úrovni elektronické evidence. Z tohoto důvodu není 

možné stanovit přesný počet písemností vzniklých z činnosti PO, pro účely této práce byl 

použit odhad provedený v rámci studie proveditelnosti k Žádosti dle výzvy č. 08.[19] 

Součástí diplomové práce není porovnání a zhodnocení zpracování dokumentů 

zřizovaných organizací kraje, avšak je nutné pro výpočet jednotkové hodnoty nákladů  

pro ORP zjistit počet dokumentů příspěvkových organizací tak, aby bylo možné zjistit 

váhu objemu dokumentů zpracovávaných PO organizacemi. Odhadnuté počty PO 

znázorňuje tabulka č. 4.  

Tabulka 4 - Písemnosti v rámci PO – odhad  

  2010 2011 2012 2013 

Analogová písemnost 1 200 1 100 800 600 

Digitální písemnost 0 100 400 600 

Celkem 1 200 1 200 1 200 1 200 
 

zdroj [19] 
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3.5 Typová obec s rozšířenou působností 

Vzhledem k rozdílnému přístupu k nakládání s dokumenty v procesu archivace a 

skartace, který je patrný z popisu vzorových organizací uvedených v předchozích částech, 

bylo nutné k provedení relevantních výpočtu použít typovou ORP. K tomuto kroku také 

přispěla skutečnost, že doba pořízení většiny prostředků pro provoz systému spisové 

služby je přibližně v letech 2000-2003. Funkcionalita těchto systémů odpovídá době jejich 

pořízení a ve většině případů postrádá jakékoli řešení pro středně a dlouhodobé ukládání 

dokumentů v elektronické podobě. Výpočet objemu písemností pro typovou organizaci 

jsem provedl v tabulce č. 5 a jako podklad sloužil objem písemností vzorových organizací. 

 

Tabulka 5 - Průměrná hodnota počtu písemností ORP  

  2010 2011 2012 2013 

MmD 127 764 140 266 103 212 84 439 

MúL 101 426 101 409 87 162 86 807 

Průměr 114 595 120 838 95 187 85 623 
 

zdroj [vlastní zpracování] 

V tabulce č. 6 jsem provedl výpočet nákladů na pořízení a provoz lokálního 

systému spisové služby a negarantovaného datového archivu v případě pořízení nového 

řešení.  Ve studii proveditelnosti k žádosti dle výzvy č. 08 se uvádí jako maximální cena 

k pořízení v případě SSL 8 000 000 Kč a v případě DA 15 000 000 Kč. Dle dostupných 

zdrojů na internetu z vyhraných výběrových řízení a mých vlastních zkušeností je reálná 

hodnota pořízení SSL pro ORP cca kolem 1 500 000 Kč a provozní náklady tvoří 25 % 

z ceny pořizovací. Reálná hodnota pořízení DA je cca kolem 5 000 000 Kč a provozní 

náklady tvoří 15 % z ceny pořizovací. Tyto ceny jsou včetně pořizovací hodnoty licencí, 

dále zahrnují implementaci systému i práce spojené se supportem dodavatele a to včetně 

úprav, které si vyžádají budoucí případné legislativní změny. Z těchto informací jsem 

vycházel při výpočtu pořizovacích a provozních nákladů na provoz SSL a DA typové 

organizace ORP v horizontu pěti let.  

 

Tabulka 6 – Celkové náklady typové ORP na 5 let [Kč] 

Rok 1 = pořízení 2 3 4 5 

SSL 1 500 000 375 000 375 000 375 000 375 000 

DA 5 000 000 750 000 750 000 750 000 750 000 

Celkem 6 500 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 

Kumulativní 

součet 
6 500 000 7 625 000 8 750 000 9 875 000 11 000 000 

 

zdroj [[19]+ vlastní zpracování] 
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4 Ekonomické zhodnocení nakládání s elektronickými 

dokumenty 

Ústecký kraj se v roce 2010 zapojil do výzvy č. 08 v rámci Integrovaného 

operačního programu „Zavádění ICT v územní veřejné správě“. Hlavní náplní projektu je 

vytvoření Technologického centra kraje, které má posílit infrastrukturu Ústeckého kraje a 

zajistit transparentnost výkonu a modernizaci chodu veřejné správy.  

Obecně lze cíl projektu definovat jako zefektivnění činnosti úřadu veřejné správy 

za účelem snížení finančních nároků na administrativu, zajištění transparentnosti, 

přiblížení veřejné služby občanovi a zajištění její maximální dostupnost a kvalitu a to vše 

při naplnění legislativních nároků ČR.  

Vybudováním nového technologického centra a řešením jednotlivých klíčových 

systémů bude dosaženo výrazných socioekonomických přínosů. 

Cílové skupiny, kterým bude Ústecký kraj v rámci technologického centra 

zajišťovat služby: 

 vlastnímu Krajskému úřadu Ústeckého kraje, 

 krajem zřizovaným a zakládaným organizacím, 

 městům, obcím a jimi zřizovaným a zakládaným organizacím v Ústeckém kraji, 

 veřejnosti (občanům, podnikatelům) v Ústeckém kraji. 

Projekt Technologického centra je uskutečňován mimo jiné pro naplnění 

legislativních povinností vyplívajících ze „Zákona o archivnictví a spisové službě“, 

„Zákona o elektronických úkonech“ a Zákona č. 11/200  Sb. o základních registrech a 

dalších. V jeho rámci dojde k realizaci několika technologických částí, které umožní 

organizacím v rámci Ústeckého kraje naplnění potřebných legislativních nároků a zajištění 

efektivního výkonu veřejné správy. Jde o spisovou a archivní službu pro potřeby KUUK, 

hostovanou spisovou a archivní službu, realizaci krajského garantovaného úložiště 

elektronických dokumentů (KDS) a negarantovaného úložiště provozovaného jako archiv 

kulturního dědictví kraje a jiných (KDR), výkonné krajské digitalizační skenovací 

pracoviště (KDJ) určené pro potřeby organizací v rámci Ústeckého kraje.  
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Obrázek 5 - Schéma technoligického centra  

zdroj[ ICZ] 

 

4.1 Spisová služba 

V rámci Technologického centra Ústeckého kraje bude realizována jak spisová 

služba určená pro KUUK, tak i hostovaná spisová služba určená pro další výše jmenované 

subjekty v rámci Ústeckého kraje. Systém spisové služby řeší příjem dokumentů  

od externích subjektů, vyřizování dokumentů uvnitř organizace, zakládání spisů, vytváření 

dokumentů a odesílání těchto dokumentů externím subjektům. Uzavřené spisy nebo jejich 

části budou předávány prostřednictvím otevřeného komunikačního rozhraní krajské 

digitální spisovny pro vstup dokumentů a jejich metadat.  
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4.2 Krajská digitální spisovna 

Krajská digitální spisovna je v zjednodušené formě garantované uložiště 

elektronických dokumentů a spisů vzniklých z činnosti původce a zajišťuje hodnověrné a 

dlouhodobé uložení při splnění podmínek: 

 Trvalá garance neměnnosti obsahu uložených archivních informačních 

balíčků AIP a jejich zajištění proti pozměnění obsahu třetí osobou, 

 vytváření minimálně 2 identických kopií AIP a jejich periodická kontrola na 

kontrolní součet přímo SW KDS pracujícím nad úložištěm,   

 automatické ověřování platnosti formátu včetně řešení převodu do nového 

formátu, 

 automatické ověřování platnosti certifikátů včetně řešení nového podepsání 

v případě jejich vypršení,  

 automatické ověřování platnosti časových razítek včetně jejich 

přerazítkování      

 zajištění správy úředních dokumentů v době od uzavření do vyřazení, 

 upozornění obsluhy na problém při identifikaci poškozeného balíčku, 

KDS je cílově systém určený pro předarchivní péči s garancí dlouhodobého uložení 

a bude poskytovat služby vůči dalším subjektům v oblastech příjmu elektronických 

dokumentů od původců ve stanoveném formátu a struktuře, dlouhodobé a důvěryhodné 

uchování dat, transparentností vůči okolním subjektům a zpřístupňování uložených 

elektronických dokumentů pouze oprávněným uživatelům.  

KDS umožní uložit ukončené spisy a ostatní dokumenty určeného původce po dobu 

trvání skartační lhůty. Po dobu uložení digitálního dokumentu musí být garantována  

v souladu se „zákonem o archivnictví a spisové službě“ ochrana uložených dat  

před ztrátou, důvěryhodnosti a čitelnosti uložených dat v budoucnosti.  

Uložené dokumenty musí splňovat podmínky autenticity (že byl vytvořen nebo 

odeslán danou osobou a v daný čas), hodnověrnosti (na dokument se můžeme spolehnout, 

neboť jeho obsah je důvěryhodný), integrity (dokument je kompletní a nezměněný), 

použitelnosti (dokument může být dohledán, získán, prezentován a interpretován). 
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Úložiště KDS ukládá dokumenty a spisy ve formě balíčků, obsahujícím předmětná 

data a současně jejich metadata za účelem dlouhodobého uložení. Podle fáze jejich 

životního cyklu se jedná o vstupní (SIP), archivní (AIP) a výstupní (DIP) balíčky. 

Vstupní balíček – SIP obsahuje uzavřené dokumenty, které jsou nejprve upraveny 

do vhodného formátu pro uložení a přes aplikační rozhraní jsou přeneseny do KDS. 

Obsahují kromě souborů s uzavřenými dokumenty také určená popisná metadata. V rámci 

skartačního řízení se budou ověřovat vzájemné vazby dokumentů a spisů s ohledem  

na jejich skartační znaky a lhůty.  

Archivní balíček – AIP představuje soubor dokumentů převzatých k archivaci, 

které jsou ověřeny na integritu, neškodnost, validitu, kvalitu apod. Jsou doplněny 

technickými metadaty zajišťujícími procesy řízení, uchovávání a zpřístupňování a vše je 

zabaleno do AIP a uloženo. 

Na základě žádosti mohou být ze spisovny vyzvednuty dokumenty či spisy  

ve formě výstupního balíčku DIP, který představuje komprimovanou podobu jednotlivých 

obálek s obsahem datových souborů ke všem dokumentům, které jsou v něm zahrnuty. 

Do spisovny se budou předávat pouze uzavřené dokumenty a spisy. Stávající 

systém elektronické spisovny je primárně zaměřen na příjem, uložení, zpřístupnění a 

vyřazování dokumentů v digitální podobě, může také přijímat SIP balíčky i analogových 

dokumentů a spisů, tedy obsahujících pouze jejich metadata a nad nimi společně s 

elektronickými daty provádět skartační řízení.  

Životnost dokumentů a spisů uložených v elektronické spisovně je řízena spisovým 

plánem organizace. Uložené dokumenty a spisy zde čekají na skartační řízení. Po uplynutí 

skartační lhůty dojde buď ke skartaci dokumentů, nebo dojde k výběru archiválií, které se 

předávají do nadřízeného digitálního archivu. Je třeba počítat s tím, že některé dokumenty 

mohou v KDS zůstávat po velmi dlouhou dobu, aniž by se skartovaly či předávaly.  

Po vypršení skartační lhůty může být dokument ze systému vyřazen. Proces 

skartačního řízení je několikafázový proces, který zahrnuje výběr dokumentů k vyřazení, 

sestavení skartačního návrhu, schválení skartačního návrhu a vlastní vyřazení. Vyřazením 

se rozumí zničení obsahu skartovaných dokumentů nebo export dokumentů a jejich 

metadat do formátu vhodného pro přenos do nadřazeného archivu.  
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4.3 Skutečné náklady na vybudování Systému spisové služby  

v rámci Technologického centra Ústeckého kraje.  

Pro výpočet skutečných nákladů spojených se zavedením a provozem SSL a DA 

v rámci Technologického centra Ústeckého kraje jsem využil skutečné náklady na pořízení 

celého centra Ústeckého kraje. To je dimenzováno pro potřeby organizací Ústeckého kraje 

uvedených v tabulce č. 7.  

Tabulka 7 - Počet dokumentů organizací kraje v roce 2013 

  Počet organizací 
Počet dokumentů 

dokumenty/úřad 

Počet dokumentů 

celkem/rok 

% váha objemu 

dokumentů 

KUUK 1 150 541 150 541 9 

ORP 16 85 623 1 369 968 81 

PO 140 1 200 168 000 10 

Celkem 157 237 364 1 688 509 100 
 

 zdroj [vlastní zpracování] 

Ke zjištění jednotkové ceny částí systému pro jednotlivé organizace jsem v první 

fázi provedl výpočet podílu množství řešených dokumentu na celkové kapacitě  

pro jednotlivé typy organizací. Jednotlivé podíly jsou obsaženy v tabulce č. 7. 

Pro výpočet skutečných nákladů jsem použil data z vyhraného výběrového řízení 

Ústeckého kraje, publikované na portálu společnosti Gordion s.r.o., která je správcem 

Profilu veřejných zakázek zadavatele Ústeckého kraje. Dle zjištěných informací byla 

celková soutěž vyhodnocena ve prospěch společnosti ScanService s.r.o. v celkové hodnotě 

díla 111 523 042 Kč včetně DPH. Na obrázku č. 3 je cenový rozklad celkových nákladů  

na realizaci z nabídky vítězné společnosti ScanService s.r.o. strana 200, který je součástí 

vítězného návrhu na realizaci Technologického centra Ústeckého kraje.[22]  
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Obrázek 6 - Výřez z výtězné nabídky realizace TCUK  

zdroj [22] 

Z důvodu přehlednosti jsem v tabulce č. 8 provedl sumarizaci pořizovacích nákladů 

jednotlivých částí potřebných pro evidenci a archivaci dokumentů a ročních provozních 

nákladů, použitých pro pozdější výpočty. 

 

Tabulka 8 - Reálné pořizovací a provozní náklady[Kč] 

Pořizovací náklady rok 2013 

položka z nabídky Popis cena bez DPH cena s DPH 

1.1 SSL Dodávka SW a HW 1 318 938 1 582 726 

1.2 SSL Implementace a integrace 1 402 960 1 683 552 

2.1 DA dodávka SW a HW 10 653 896 12 784 675 

2.2 DA Implementace a integrace 5 540 483 6 648 580 

Celkem   18 916 277 22 699 533 

Provozní náklady rok 2013 

položka z nabídky Popis cena bez DPH cena s DPH 

1.3 SSL cena za provoz/rok 325 351 390 421 

2.3 DA cena za provoz/rok 2 785 235 3 342 282 

Celkem   3 110 586 3 732 703 
 

zdroj [ScanService s.r.o. + vlastní zpracování] 
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Při výpočtu jednotkové ceny systému pro organizace připojené v rámci TCUK jsem 

vycházel ze skutečných celkových nákladů na pořízení uvedených v tabulce č. 8 a následně 

pomocí poměru počtu dokumentů, kterými se jednotlivé organizace podílejí na využití 

kapacity TCUK, jsem v tabulce č.   vypočítal celkovou hodnotu investice vynaložené  

pro jednotlivé typy organizací. Stejný postup jsem aplikoval při výpočtu ročních 

provozních nákladů podle typu organizace a obě tyto hodnoty byly poděleny počtem 

organizací podílejících se na využití kapacity centra a zjistil jsem tak hodnotu potřebné 

investice pro pořízení a nákladů pro roční provoz systému spisové služby a datového 

uložiště pro jednotlivé OP, ORP a samotný Krajský úřad. 

Tabulka 9 - Výpočet jednotkové ceny SSL + DA pro organizace Ústeckého kraje [Kč]  

  
KUUK ORP PO Celkem 

Počet organizací 1 16 140 157 

% váha objemu 

dokumentů 
9 81 10 100 

Hodnota 

investice celkem 

[Kč] 
22 699 533 22 699 533 22 699 533 22 699 533 

Pořizovací cena 

dle typu 

organizace [Kč] 
2 042 958 18 386 622 2 269 953 22 699 533 

Celkové provozní 

náklady/rok [Kč] 
3 732 703 3 732 703 3 732 703 3 732 703 

Provozní náklady 

dle typu org./ rok 

[Kč] 
335 943 3 023 489 373 270 3 732 703 

Hodnota 

investice na 

organizaci [Kč] 
2 042 958 1 149 164 16 214 3 208 336 

Provozní náklady 

na org./rok [Kč] 
335 943 188 968 2 666 527 578 

 

zdroj [ScanService s.r.o. + vlastní zpracování] 

Vzhledem k tomu, že tato práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické náročnosti 

tvorby a ukládání elektronických dokumentů z pohledu provozních nákladů s tímto 

spojených se zaměřením na ORP, jsem v tabulce č. 10 provedl výpočet kumulativního 

součtu celkových nákladu pro systém spisové služby včetně důvěryhodného ukládání  

na dobu pěti let. 
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Tabulka 10 – Celkové náklady ORP na 5 let [Kč]  

Rok 1 = pořízení 2 3 4 5 

ORP 1 149 164  188 968  188 968  188 968  188 968  

Kumulativní 

součet 1 149 164  1 338 132  1 527 100  1 716 068  1 905 036  
 

zdroj [vlastní zpracování]
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5 Návrhy a doporučení 

Realizací Technologického centra poskytl Ústecký kraj Obcím s rozšířenou 

působností několik možností jak uvést vlastní proces tvorby a následného důvěryhodného 

uchování elektronických dokumentů do souladu s platnou legislativou České republiky, tak 

i nařízeními v rámci Evropské unie. Samotné financování realizace je zajištěno na základě 

schváleného projektu podaného Ústeckým krajem v rámci Výzvy 08 - Rozvoj služeb 

eGovernmentu v krajích, která je součástí Integrovaného operačního programu.   

Na základě toho jsou celkové náklady s realizací TCUK financovány z fondů Evropské 

unie se spoluúčastí Investora, ve výši 15 %.  Cílovou skupinou tohoto projektu je Ústecký 

kraj a jim zřizované a zakládané organizace, dále obce s rozšířenou působností, které  

o zajištění přístupu k elektronické spisové službě projeví zájem. Právě k těmto obcím jsou 

směřovány návrhy a doporučení této práce. 

5.1 Realizace vlastního systému spisové služby a systému 

digitálního archivu    

Obce s rozšířenou působností spadajících dle územního dělení do správní oblasti 

Ústeckého kraje mohou vlastní SSL neodpovídající současnému znění „zákona  

o archivnictví a spisové službě“ nahradit systémem novým, který umožní požadovaný 

postupný přechod od vedení analogového spisu k plně digitalizovanému, za naplnění 

podmínky následného důvěryhodného uložení dat. Předpokládanou pořizovací cenu 

společně s předpokládanými provozními náklady SSL a DA pro ORP jsem vyčíslil 

v tabulce č. 6. Skutečná cena je závislá na aktuálních požadavcích obce, na podmínkách  

na trhu v době poptávky a v neposlední řadě na způsobu financování. Tento rozdíl je 

patrný z tabulky č. 11, ve které je srovnání předpokládané ceny realizace typové 

organizace a jednotkové ceny realizace pro organizaci v rámci řešení TCUK. Cenový 

rozdíl v sobě odráží fakt, že zakázka TCUK je komplexním řešením zajišťujícím i jiné 

části výkonu veřejné správy než je provoz Úřadu. Jedná se mimo jiné o řešení Krajské 

digitalizační jednotky, Krajského digitálního repositáře, Digitální mapy veřejné správy a 

jiných. 
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 Tabulka 11 - Porovnání celkových nákladů SSL a DA na 10 roků [Kč] 

  1. rok 3. rok 5. rok 10. rok 

Typová ORP 6 500 000 8 750 000 11 000 000 16 625 000 

ORP v TCUK 1 149 164 1 527 100 1 905 036 2 849 877 

Rozdíl 5 350 836 7 222 900 9 094 964 13 775 123 
  

zdroj [vlastní zpracování] 

  Dalším faktorem ovlivňujícím nabídkovou cenu je momentální stav v tomto 

segmentu trhu, kde produkty SSL dodává velké množství dodavatelů v různé kvalitě. 

Jednotlivé firmy jsou nuceny v rámci konkurenčního boje ve svých nabídkách  

do veřejných soutěží snižovat ceny jednotlivých řešení.  

Z tohoto porovnání je také patrné velké finanční zatížení rozpočtu obce s rozšířenou 

působností a případné spolufinancování z prostředků Evropské unie nebo státního rozpočtu 

podléhá splnění určitých podmínek vyhlašovaných v rámci dotačních programů a tento 

způsob řešení je vhodný hlavně v případě nutnosti řešení komplexního zajištění ICT  

pro správu obce.  

5.2 Připojení na hostovanou spisovou službu s využitím krajské 

digitální spisovny 

Další možností využití služeb spisové služby Technologického centra Ústeckého 

kraje je využití systému hostované spisové služby a následného ukládání dokumentů  

do krajské digitální spisovny. Jedná se o službu, která je zpoplatněna licenčním poplatkem 

vázaným zpravidla na počet oprávněných přístupů a době platnosti. V době vzniku této 

práce nebyla dosud známa výše ceny tohoto licenčního poplatku ani podmínky jeho využití 

v rámci technologického centra Ústeckého kraje. Každý připojený subjekt má v případě 

umožnění přístupu zajištěn vlastní datový prostor a vlastní řadu identifikačních znaků.  

Samotný systém hostované SSL je navržen tak, že umožňuje dvě varianty přístupu. 

První možností je přístup přes webové rozhraní, ve kterém je zajištěn přímý vstup  

do systému a umožněna práce s dokumentem uloženým v zařízení TCUK. Samotný systém 

potom dokument po dobu jeho živé fáze opatřuje potřebnými metadaty a po jeho uzavření 

se postará o správné zařazení do archivačního balíčku, který je následně uložen v KDS  

po dobu vyznačené archivační lhůty.  
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Druhou možností je automatizovaný přístup samotné lokální SSL provozované 

v rámci ORP do systému hostované SSL. Tento způsob je založen na postupu, kdy 

dokumenty jsou vyřizovány v rámci vlastní SSL a v hostované SSL jsou pouze evidovány 

a jsou jim připravena technická metadata se zřetelem na eliminaci možné duplikace 

jednotlivých kroků. Po uzavření dokumentu nebo spisu je následně odeslán do uložiště 

hostované SSL, jsou mu přidána dříve pořízená metadata, je převeden do archivního 

balíčku a následně uložen do KDS po dobu skartační lhůty. 

Tyto způsoby řešení souladu s legislativními nároky na nakládání s elektronickými 

dokumenty jsou, vzhledem k objemu dokumentů spravovaných v lokálních spisových 

službách ORP a počtu osob oprávněných vstupovat do SSL na těchto úřadech, jak 

z pohledu ekonomického, tak z pohledu technického řešení nevýhodné.  

 

5.3 Přímé připojení vlastního systému spisové služby  

do krajské digitální spisovny    

Toto řešení předpokládá existenci SSL plně v souladu s legislativou, co se týká 

práce s dokumenty v živém stavu, tedy ve fázi před jejich dokončením a uzavřením, není jí 

tedy potřeba řešit. Pokud také tato SSL splňuje nároky ORP z pohledu funkcionality a 

zároveň splňuje požadavky na kapacitu zpracování dokumentů a postrádá pouze část 

systému určeného k důvěryhodnému ukládání vyřízených dokumentů a spisu. V tomto 

případě lze využít způsob přímého přístupu lokální SSL do Krajské digitální spisovny a 

následné využívání služeb všech nástrojů ke správě uložených dat na garantovaném 

uložišti, včetně samotného bezpečného skartování dokumentů, u kterých uběhla skartační 

lhůta. Všechny ORP v rámci Ústeckého kraje mají zajištěn v případě zájmu potřebný 

datový prostor zdarma, jediným omezením tak zůstává technologické řešení výstupů SSL 

posílaných do KDS. Jak již bylo výše zmíněno, využívají ORP různé systémy spisové 

služby od velkého množství výrobců a systém KDS vyžaduje příjem dat v podobě jasně 

specifikovaných archivačních balíčků opatřených metadaty potřebnými k bezpečnému 

uložení. Tento nesoulad mezi výstupy a vstupy lze vyřešit přidáním aplikace k tvorbě 

archivačních balíčků a doplnění potřebných metadat, přímo do lokální SSL dané 

organizace. Vzhledem k rozdílnosti řešení velkého počtu výrobců lokálních SSL 

v současné době neexistuje již hotové univerzální řešení aplikace, které by bylo možné 

finančně ohodnotit. Každý jednotlivý případ připojení by si vyžádal samostatné řešení 
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formou doplňku původní aplikace SSL ze strany výrobce a cenu tohoto řešení není možné 

dopředu odhadnout. Technologické řešení doplňkové aplikace je plně závislé  

na technologickém řešení původní lokální SSL a v konečném důsledku má rozhodující vliv 

na určení konečné ceny řešení. I přes tyto náklady se jedná, při splnění technologických i 

legislativních požadavku o nejvhodnější řešení pro ORP po stránce ekonomické náročnosti 

i po stránce technologické, neboť vyžaduje nejmenší zásahy do samotného systému práce 

s elektronickými dokumenty dané ORP a zároveň plně splňuje legislativní nároky dané 

zákony ČR i legislativou Evropské unie. 
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zmapování současného stavu práce s elektronickými 

dokumenty již vyřízenými, které vyžaduje důvěryhodné uložení až do doby jejich skartace 

s ohledem na legislativní nároky uložené zákony a vyhláškami ČR. Dále vyčíslení 

provozních nákladů na úrovni obcí s rozšířenou působností, návrh možného využití 

prostředků Technologického centra Ústeckého kraje a provedení porovnání variant 

možného řešení z pohledu ekonomické náročnosti.  

V teoretické části jsem vysvětlil hlavní pojmy v oblasti veřejné správy a to 

z pohledu rozdělení a samotného fungování, zároveň jsem vysvětlil základní pojmy 

v procesu nakládání s dokumenty ve veřejné správě s ohledem na legislativní nároky, tak i 

po stránce technické. 

V praktické části jsem v počátku pro účely práce provedl výběr vzorových 

organizací a popsal samotný proces nakládání s elektronickými dokumenty po celou dobu 

jejich života, stejně tak technologické prostředky využívané v tomto procesu. Z tohoto 

popisu a ze studia interních dokumentů organizací, například spisový a skartační řád, je 

zřejmé, že jednotlivé organizace přistupují k práci s písemnostmi nejednotným způsobem a 

zároveň vybavení technologickými prostředky neodpovídá požadavkům dnešní doby ani 

plánovanému postupnému přechodu od analogové formy vedení spisu k plné digitalizaci. 

Z tohoto důvodu byla pro potřeby možného porovnání doplněna typová organizace, která 

splňuje všechny legislativní nároky na práci s dokumenty a zároveň splňuje požadavky 

s výhledem k budoucímu přechodu na plnou digitalizaci procesu nakládání s dokumenty. 

Nositelem technologie, která je plně v souladu s legislativou a technickými požadavky 

dnešní doby je Ústecký kraj. Ten za podpory z fondů Evropské unie buduje technologické 

centrum jak pro své potřeby, tak pro potřeby subjektů ve svém správním obvodu. Obce 

s rozšířenou působností jsou samostatné subjekty, hospodařící ve svém správním obvodu 

s vlastním rozpočtem, které se mohou samostatně rozhodnout, zda budou služeb 

technologického centra Ústeckého kraje využívat a v jakém rozsahu.  

 Jak vyplývá z předchozích částí této práce, samotný proces nakládání 

s elektronickými dokumenty je, vzhledem k legislativním povinnostem, pro obce 

s rozšířenou působností nesnadným úkolem. Naplňování zákonných nařízení si v čím dále 
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větším rozsahu vynucuje využití moderních prostředků výpočetní techniky a tento krok 

klade čím dále větší nároky na jejich rozpočty, ty tak hledají efektivnější možnosti provozu 

svých úřadů. Tato práce je nástrojem pro rozhodování Obcí s rozšířenou působností jak 

zajistit nakládání s dokumenty plně v souladu s legislativními nároky při dodržení 

technických požadavků na zpracování a bezpečné ukládání stále se zvětšujícího objemu dat 

a zároveň možným vodítkem při posuzování vlastních potřeb a finanční náročnosti 

požadovaného řešení.  

Jako první variantu možného řešení jsem navrhl pořízení vlastního systému  

pro správu a ukládání dat. Tato varianta je vhodná pro organizace se značně zastaralým a 

nevyhovujícím vybavením nebo pro organizace, které chtějí najednou řešit i ostatní části, 

jako je například mapová agenda nebo digitalizace dokumentů kulturního významu. 

Realizace této varianty na sebe váže nutnost vynaložení velkých investic a zatěžuje vlastní 

rozpočet organizace. Jednou z možností snížení investiční náročnosti je využití finančních 

prostředků z dotačních programů, ať již ze státního rozpočtu nebo z fondů Evropské unie. 

Určitá investiční náročnost však zůstává ve formě povinné spoluúčastí, jejichž výše je 

závislá na podmínkách konkrétního dotačního programu. Druhá varianta možného řešení 

připojením na hostovanou SSL je z pohledu technického i ekonomického vhodná spíše  

pro menší subjekty. Pro ORP je s ohledem na množství zpracovávaných dokumentů a 

potřebnému počtu oprávněných pracovníku, při běžném provozu využitelná jen s velkými 

obtížemi. Třetí variantou je přímé napojení lokální spisové služby na KDS. Toto řešení 

vyžaduje z pohledu zákona plně funkční systém spisové služby a pro důvěryhodné 

ukládání je využito technických prostředků TCUK. Řešení je technologicky snadno 

proveditelné a nese sebou jen mírnou zátěž pro rozpočet organizace.  
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