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Dne: 27.12.2022 Č. j.: NA-  5248-2/05-2022 Vyřizuje/tel.: Šimůnková / 974 847 351 
Vaše č. j.: 0 

Dotaz podle zákona 106/1999 Sb. na povinnosti samosprávy    

Národnímu archivu jako povinnému subjektu podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 23. 12. 2022 doručena Vaše 
žádost o poskytnutí informací. V podané žádosti žádáte o poskytnutí informace k Vámi zaslaným 
dotazům:  
a) mají povinnost orgány veřejné moci a to konkrétně orgány samosprávy – obce – vést skartační 
řád? Odpověď: ANO 
b) z jakého právního předpisu tato povinnost vyplývá? Odpověď:  Ze zákona 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě. 
c) mají povinnost orgány veřejné moci a to konkrétně orgány samosprávy – obce – vést spisový 
řád? Odpověď: ANO 
d) z jakého právního předpisu tato povinnost vyplývá? Odpověď:  Ze zákona 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě. 
 
Pro úplnost doplňujeme:  
Vaše otázky a) – c)  směřují za dvěma interními předpisy, ale podle stávající právní úpravy i praxe 
se jedná nikoliv o dva interní předpisy, ale o předpis jediný. Odpovědi jsou tedy totožné. 
 
Spisový řád je interní norma, jejíž nedílnou součástí je popis procesu oběhu dokumentů uvnitř 
původce (spisová služba) včetně procesu vyřazování dokumentů (skartační řízení) a podpisová 
pravidla (§ 17 odst. 1 vyhlášky 259/2012 Sb.).   
 
Srv. § 2 písm. p) zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě (dále jen „AZ“) 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499#p2   
a § 66 AZ https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499#p66  
 
K vydání spisového řádu jsou povinné dle § 66 odst. 1 AZ subjekty vyjmenované v § 63 odst. 1 AZ 
a dále subjekty uvedené v § 63 odst. 2 AZ. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499#p63 
Mezi subjekty v odstavci jedna § 63 AZ jsou uvedeny z  Vašeho pojmu „orgány samosprávy“ 
zejména 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 
působnosti obce s pověřeným obecním úřadem nebo působnosti obce se stavebním nebo 
matričním úřadem; v odstavci druhém téhož ustanovení pak výslovně „obce neuvedené v 
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odstavci 1“, čímž se množina obcí zcela vyčerpá a všechny obce mají tedy povinnost vydat spisový 
řád.  
 
    S pozdravem 
 
 

PhDr. Eva Drašarová, CSc. 
ředitelka  
Národního archivu 
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