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V. 
 

VYHODNOCENÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ 
  

k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě 
  
Návrh vyhlášky byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dne 15. ledna 2019 s termínem pro zaslání připomínek do 5. února 2019. 
Celkem bylo k návrhu vyhlášky uplatněno 29 zásadních připomínek, a to 11 připomínkovými místy. 
 
Zásadní připomínky uplatnily: Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo 
zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství, Akademie věd České republiky, Česká biskupská konference, Český úřad zeměměřický 
a katastrální, Hospodářská komora České republiky, Úřad pro ochranu osobních údajů a hlavní město Praha. 
 
Pouze doporučující připomínky uplatnily: Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí, Energetický regulační úřad, Národní bezpečnostní úřad, 
Nejvyšší kontrolní úřad, Správa státních hmotných rezerv a odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky. 
 
Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo spravedlnosti, Asociace malých a středních podniků a živnostníků České 
republiky, Asociace samostatných odborů České republiky, Bezpečnostní informační služba, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, Česká národní banka, Českomoravská konfederace odborových svazů, Český báňský úřad, Český statistický úřad, Český 
telekomunikační úřad, Exekutorská komora České republiky, Kancelář prezidenta republiky, Konfederace umění a kultury, Národní úřad 
pro kybernetickou a informační bezpečnost, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Svaz měst a obcí České 
republiky, Technologická agentura České republiky, Úřad Národní rozpočtové rady, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro zahraniční 
styky a informace, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad vlády České republiky, Jihočeský 
kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, 
Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj a Zlínský kraj. 
 
Připomínky v termínu pro sdělení připomínek nezaslaly: Agrární komora České republiky, Asociace krajů České republiky, Česká advokátní 
komora, Česká komora architektů, Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora, Česká stomatologická komora, Družstevní asociace České 
republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Grantová agentura České republiky, Kancelář finančního arbitra, Kancelář Poslanecké 
sněmovny, Kancelář Senátu, Kancelář veřejného ochránce práv, Komora auditorů České republiky, Komora daňových poradců České republiky, 
Komora patentových zástupců České republiky, Komora veterinárních lékařů České republiky, Konfederace zaměstnavatelských 
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a podnikatelských svazů České republiky, Nejvyšší státní zastupitelství, Notářská komora České republiky, zahraniční výbor Poslanecké 
sněmovny, zahraniční výbor Senátu, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Svaz měst a obcí České republiky, Svaz průmyslu a dopravy 
České republiky, Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, 
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, úřad zmocněnce vlády pro lidská 
práva, Ústav pro studium totalitních režimů, Ústavní soud a Kraj Vysočina.       
 
Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 
 

1. Ministerstvo financí, 
2. Ministerstvo pro místní rozvoj, 
3. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
4. Ministerstvo zahraničních věcí, 
5. Ministerstvo zemědělství, 
6. Akademie věd České republiky, 
7. Česká biskupská konference, 
8. Český úřad zeměměřický a katastrální, 
9. Hospodářská komora České republiky, 
10. Úřad pro ochranu osobních údajů, 
11. Hlavní město Praha. 

 
Připomínkové místo Zásadní připomínka Vypořádání připomínky 

1. Ministerstvo financí 1.1 
K čl. II novelizačnímu bodu 1 (navrhovaný § 4 odst. 4) 
 
Ustanovení se zabývá dokumenty v digitální podobě včetně datových zpráv. 
Není zde však řešena problematika elektronických nástrojů (např. výjimka 
z obecné povinnosti), jejichž prostřednictvím jsou podávány nabídky 
na veřejné zakázky, přičemž ústřední orgány státní správy nevystupují 
při zadávání veřejných zakázek ve vrchnostenském postavení. V této 
souvislosti proto požadujeme, aby Ministerstvo pro místní rozvoj jakožto 
gestor zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, spolu s Ministerstvem vnitra objasnily uvedenou 
problematiku elektronických nástrojů (např. v důvodové zprávě) a následně 

Neakceptováno. 
 
Elektronické nástroje, jejichž prostřednictvím jsou 
podávány nabídky na veřejné zakázky, představují 
vůči právní úpravě obsažené v zákoně 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, speciální právní úpravu. 
Úpravu, kterou připomínkové místo navrhuje, 
tudíž není možné realizovat v rámci předložené 
novely vyhlášky č. 259/2012 Sb. Předkladatel 
považuje za vhodné, aby se připomínkové místo se 
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informovaly dotčené subjekty o výsledku jednání. svým záměrem obrátilo přímo na Ministerstvo 
pro místní rozvoj, do jehož gesce problematika 
veřejných zakázek spadá, přičemž předkladatel je 
v této souvislosti připraven poskytnout součinnost. 

 1.2 
K čl. II novelizačnímu bodu 2 [navrhovaný § 4 odst. 5 písm. e)] 
 
Ustanovení stanoví povinnost veřejnoprávního původce ověřit platnost 
uznávané elektronické značky a kvalifikovaného systémového certifikátu, 
na kterém je uznávaná elektronická značka založena. Avšak po skončení 
přechodného období dne 19. září 2018 by měly být dokumenty, jimiž se 
právně jedná vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu v souvislosti s výkonem 
jeho působnosti opatřovány pouze uznávanou elektronickou pečetí.  
V odůvodnění k čl. II bodu 1 sice předkladatel objasňuje svůj záměr: „Jde-
li o příjem dokumentů, může i po uplynutí přechodného období podle § 19 
odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb. nastat situace, že bude veřejnoprávnímu 
původci doručen dokument v digitální podobě, který nebude zapečetěn 
uznávanou elektronickou pečetí podle zákona č. 297/2016 Sb. V úvahu 
přichází zejména doručení dokumentu, který bude označen uznávanou 
elektronickou značkou vydávanou do 19. září 2018, přičemž tento dokument 
bude veřejnoprávnímu původci doručen po uplynutí přechodného období, 
tj. po 19. září 2018. Ačkoliv s vydáváním elektronických značek po 19. září 
2018 právní řád nepočítá, současně nevylučuje použití dokumentů jimi 
označených před 19. zářím 2018, a proto je s eventuálním příjmem těchto 
dokumentů (obvykle jako příloh podání) nutno počítat (vizte § 19 odst. 8 
zákona č. 297/2016 Sb.).“ Vzhledem k výše uvedenému máme za to, že by 
předkladatel měl zmíněné ustanovení doplnit o stanovení přechodného 
období, po kdy je nutné ověřovat platnost uznávané elektronické značky 
a kvalifikovaného systémového certifikátu a to právě v souvislosti s jejich 
postupnou exspirací (cca 1 rok). Stejně tak, jako se již nepočítá 
s ověřováním platnosti elektronických podpisů vytvářených podle již 
zrušeného zákona č. 227/2000 Sb. 

Vysvětleno. 
 
Ze skutečnosti, že došlo k zániku právní úpravy 
elektronických značek nelze vyvozovat závěr, 
že zanikly elektronické značky samotné. Z tohoto 
důvodu je třeba počítat s použitelností 
elektronických značek i v současné době, byť 
výskyt označených dokumentů bude do budoucna 
klesat. Předkladatel proto nepovažuje za vhodné 
doplnit návrh novely vyhlášky č. 259/2012 Sb. 
o přechodné ustanovení, které by stanovilo, 
po jak dlouhou dobu je nutné ověřovat platnost 
uznávané elektronické značky a kvalifikovaného 
systémového certifikátu, na kterém je uznávaná 
elektronická značka založena, neboť předkladatel 
není schopen určit, jak dlouho bude vymizení 
elektronických značek trvat (navrhovaná doba 1 
roku je však zcela nedostačující).  
V případě, že dojde k expiraci kvalifikovaného 
systémového certifikátu, a nebude tak možné 
ověřit platnost uznávané elektronické značky, 
bude nutno postupovat stejně jako 
u elektronických podpisů s expirovaným 
certifikátem, tj. zaznamenat výsledek, zhodnotit 
dopady na použitelnost dokumentu a eventuálně si 
potvrdit validitu dokumentu jiným způsobem 
(např. kontaktováním původce). 

 1.3 
K bodu 5 obecné části důvodové zprávy 
 
Protože materiál plně nevylučuje dopady do výdajové strany státního 

Akceptováno. 
 
Do důvodové zprávy bude doplněna 
připomínkovým místem požadovaná formulace. 
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rozpočtu, požadujeme do odůvodnění doplnit výslovnou deklaraci, 
že veškeré změny spojené s přijetím navržené legislativní úpravy budou 
zabezpečeny v rámci dosavadního limitu počtu míst, objemu prostředků 
na platy a ostatní platby za provedenou práci v dotčených kapitolách 
státního rozpočtu. 

2. Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

2.1 
K čl. III (účinnost) 
 
Návrh účinnosti vyhlášky je sice sjednocen s evropskými předpisy 
o elektronické fakturaci, avšak v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který tyto předpisy 
transponuje, je stanoveno dřívější datum účinnosti.  
Ustanovení § 221 zákona č. 134/2016 Sb. má podle § 279 odst. 5 téhož 
zákona odloženou účinnost, která je vázána na zveřejnění odkazu 
na evropskou normu obsahující evropský standard elektronické faktury 
v Úředním věstníku Evropské unie. K tomuto zveřejnění došlo Prováděcím 
rozhodnutím Komise (EU) 2017/1870 ze dne 16. října 2017 o zveřejnění 
odkazu na evropskou normu pro elektronickou fakturaci a seznamu syntaxí 
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU.  Pro Českou 
republiku a Českou národní banku se tudíž stane povinným přijmout 
standardizovanou elektronickou fakturu dne 1. 4. 2019 a pro ostatní 
zadavatele dne 1. 4. 2020 
S ohledem na shora uvedené účinnost ustanovení o elektronické fakturaci 
požadujeme stanovit na 1. dubna 2019 tak, aby byla v souladu s § 279 
odst. 5 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Akceptováno. 
 
Předkladatel nicméně nemůže garantovat, že čl. II 
novelizační bod 12 (tj. změna týkající se § 23 
vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech 
výkonu spisové služby) skutečně nabude účinnosti 
dne 1. dubna 2019, a to s ohledem na skutečnost, 
že není zřejmé, kolik času si vyžádá další 
legislativní proces (zejména projednání 
navrhované vyhlášky v pracovních komisích 
Legislativní rady vlády).     
 

3. Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

3.1 
K § 6 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb. 
 
Požadujeme v odstavci 2 druhou větu nahradit větou: 
"Veřejnoprávní původce uchová doručený dokument v analogové podobě 
převedený do digitální podoby postupem podle § 69a zákona po dobu tří 
let; pokud je převedení dokumentu provedeno autorizovanou konverzí 
dokumentů, původce není povinen uchovat doručený dokument 
v analogové podobě, není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak.“.  
Současně se zrušuje poznámka pod čarou č. 25. 
 

Neakceptováno. 
 
Připomínka nesměřuje vůči úpravám obsaženým 
v předloženém návrhu vyhlášky. 
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Odůvodnění: 
Cílem je umožnit původcům, vykonávajícím spisovou službu 
v elektronických systémech spisové služby, po provedení autorizované 
konverze v režimu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, vyřadit 
bezprostředně po jejím provedení vstup konverze. Konkrétně 
podle § 22 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., má dokument, který provedením 
konverze vznikl (dále jen „výstup“), stejné právní účinky jako dokument, 
jehož převedením výstup vznikl (dále jen „vstup“)". Za tohoto právního 
stavu není nadále důvod ukládat původcům povinnost uchovávat vstup 
autorizované konverze 3 roky, nestanoví-li jiný právní předpis jinak, což je 
v návrhu úpravy explicitně vyjádřeno. Současně  navrhujeme změnit 
(změkčit) režim v případě provedení konverze podle § 69a zákona 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na režim, dopadající podle nyní 
účinného stavu na nakládání se vstupy autorizované konverze. 

 3.2 
K § 6 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb. 
 
Požadujeme v odstavci 3 vyhlášky zrušit slova “nebo převedeného 
autorizovanou konverzí dokumentů podle odstavce 2”. 
 
Odůvodnění: 
Současně se navrhuje technická úprava odstavce 3, neboť jinak by 
ve vyhlášce vznikl rozpor.  

Neakceptováno. 
 
Připomínka nesměřuje vůči úpravám obsaženým 
v předloženém návrhu vyhlášky. 
 

4. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

4.1 
K čl. I novelizačnímu bodu 3 (příloha č. 3 čl. 3 navrhované odstavce 6 
a 7) 
 
Uvedeným novelizačním bodem se do čl. 3 přílohy č. 3 vyhlášky upravující 
vzorový badatelský řád vkládá mj. nový odstavec 7, který stanoví:  
„(7) Informace získané z archiválií, které obsahují osobní údaje nebo citlivé 
osobní údaje žijící osoby, může badatel užít ve vědeckých nebo jiných 
pracích nebo zveřejnit pouze se souhlasem této osoby anebo 
v anonymizované podobě.“. 
Vložení dotčeného odstavce je v odůvodnění zdůvodněno poukazem 

Akceptováno. 
 
Úprava vzorového badatelského řádu obsažená 
návrhu vyhlášky představuje toliko reflexi závěrů, 
které ve vztahu k přístupu k archiváliím z období 
let 1938 až 1989 zaujal Ústavní soud. Ten ve svém 
nálezu sp. zn. Pl. ÚS 3/14 zdůraznil rozdíl mezi 
nahlížením do archiválie badatelem a následným 
zveřejněním obsahu archiválie. Ústavní soud 
podtrhl, že zvláštní úprava přístupu k archiváliím 
z období let 1938 až 1989 obsažená v zákonu 
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na zvýšenou ochranu osobních údajů v souvislosti s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné 
nařízení“). Z odůvodnění však není zřejmé, jaké konkrétní ustanovení 
obecného nařízení vyžaduje, aby ke zpracování veškerých 
neanonymizovaných osobních údajů z archivů docházelo výhradně 
na základě souhlasu subjektu údajů. Samo obecné nařízení totiž obsahuje 
mnohem širší okruh právních titulů pro zpracování osobních údajů, mezi 
které patří mj. oprávněný zájem správce [čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného 
nařízení] či v kontextu tzv. zvláštních kategorií osobních údajů 
např. nezbytnost zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu 
[čl. 9 odst. 2 písm. j) obecného zařízení].  
Obecné nařízení dále v čl. 85 výslovně zmocňuje členské státy, 
aby pro novinářské účely a pro účely akademického, uměleckého 
či literárního projevu přijaly zvláštní úpravu zajišťující rovnováhu mezi 
právem na ochranu osobních údajů a právem na svobodu projevu. Stejně tak 
obsahuje obecné nařízení v čl. 89 zvláštní pravidla pro zpracování osobních 
údajů za účelem vědeckého a historického výzkumu. Obecné nařízení pak 
v bodech 73 a 158 svého odůvodnění uznává mj. důležitost informování 
veřejnosti o chování konkrétních osob v bývalých totalitních režimech 
(např. § 37 odst. 11 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů).   
Zdá se tedy, že podmínění užití a zveřejnění všech osobních údajů 
pocházejících z archivů souhlasem subjektu údajů jde nad rámec toho, 
co v této souvislosti obecné nařízení vyžaduje. To vše za situace, 
kdy u některých kategorií údajů určitých osob existuje na zpracování 
a zveřejnění takových údajů jasný veřejný zájem a bezpodmínečný 
požadavek na souhlas se zpracováním tedy nelze považovat za snahu 
o dosažení spravedlivé rovnováhy mezi právem na svobodu projevu 
a právem na ochranu osobních údajů. Dotčená úprava navíc nekoresponduje 
ani s přístupem nyní projednávaného adaptačního zákona o zpracování 
osobních údajů (senátní tisk č. 25/2019), který upravuje zpracování 
osobních údajů pro účely výzkumu, novinářské účely a účely 
akademického, uměleckého či literárního projevu v § 16 a násl. a který 
takové zpracování také za všech okolností nepodmiňuje souhlasem subjektu 
údajů.  
Vzhledem k tomu, že již v souběžně doplňovaném novém odstavci 6 čl. 3 

o archivnictví a spisové službě se vztahuje výlučně 
na nahlížení do archiválií, nikoliv však již 
na zveřejňování obsahu archiválií. V nálezu se 
výslovně hovoří o tom, že pro další zpracování 
osobních údajů, zvláště pro jejich zveřejnění, jsou 
badatelé povinni opatřit si souhlas dotčených osob. 
Současně nález vybízí archivy k nastavení 
podmínek nahlížení v badatelském řádu způsobem 
vylučujícím neoprávněné zpracování osobních 
údajů. Veden právě zmíněnými závěry Ústavního 
soudu navrhl předkladatel změnu vzorového 
badatelského řádu tkvící v deklaraci povinného 
chování badatele při dalším nakládání s obsahem 
archiválií. Je třeba zdůraznit, že jde o pouhé 
připomenutí povinnosti vyplývající z právních 
předpisů upravujících ochranu osobních údajů, 
potvrzených autoritativním výkladem Ústavního 
soudu, nikoliv o založení povinnosti nové 
(k čemuž ani vzorový badatelský řád není 
oprávněn). Smysl ustanovení je tak pouze 
instruktivní, má jednoduchou formou upozornit 
badatele na limity, které jim ve vztahu k získaným 
osobním údajům vyplývají z jiné právní úpravy, 
a ani v nejmenším nemění postavení badatelů.  
 
Aby však bylo zabráněno mylným závěrům 
a desinterpretacím, předkladatel upustil od ambice 
upozornit badatele na povinnosti vyplývající jim 
z jiných právních předpisů v badatelském řádu, 
neboť není nutné regulovat danou otázku 
v archivní vyhlášce. 
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přílohy č. 3 vyhlášky se navrhuje stanovit, že k používání údajů 
chráněných podle jiných právních předpisů má docházet v souladu s těmito 
předpisy (a tudíž že ke zpracování osobních údajů má docházet v souladu 
s obecným nařízením a příslušnou vnitrostátní právní úpravou), navrhuje 
MZV nově doplňovaný odstavec 7 z návrhu vyhlášky vypustit nebo vyjasnit 
jeho vztah k § 37 odst. 11 zákona č. 499/2004 Sb., který obsahuje výjimku 
z možnosti nahlížet do spisu obsahujícího osobní údaje žijící osoby pouze 
s jejím souhlasem, resp. v případě, pokud nevznese tato osoba proti tomu 
písemně námitky. 

5. Ministerstvo 
zemědělství 

5.1 
K čl. II novelizačnímu bodu 2 [navrhovaný § 4 odst. 5 písm. e)] 
 
Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s navrhovaným zněním § 4 odst. 5 
písm. e), které ukládá veřejnoprávnímu původci i po 19. září 2019 nadále 
ověřovat platnost uznávané elektronické značky. 
Jsme toho názoru, že ani zdůvodnění ověřování uznávané elektronické 
značky tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě k bodu 1, neobstojí, neboť 
v případě doručení dokumentů, které byly opatřeny uznávanou 
elektronickou značkou, lze předpokládat, že uznávaná elektronická značka 
již bude expirovaná, neboť platnost uznávané elektronické značky je 12 
měsíců. Lze tedy dojít k závěru, že po 19. září 2019 již výsledkem ověření 
takto označeného dokumentu bude vždy skutečnost, že značka není platná.  
Na základě uvedeného nepovažujeme za žádoucí požadovat 
po veřejnoprávních původcích ověření platnosti uznávané elektronické 
značky, a proto požadujeme s účinností od 19. září 2019 vypuštění § 4 
odst. 5 písm. e). 

Připomínka byla změněna na doporučující. 
 
Ze skutečnosti, že došlo k zániku právní úpravy 
elektronických značek nelze vyvozovat závěr, 
že zanikly elektronické značky samotné. Z tohoto 
důvodu je třeba počítat s použitelností 
elektronických značek i v současné době, byť 
výskyt označených dokumentů bude do budoucna 
klesat. Předkladatel proto nepovažuje za vhodné 
doplnit návrh novely vyhlášky č. 259/2012 Sb. 
o přechodné ustanovení, které by stanovilo, 
po jak dlouhou dobu je nutné ověřovat platnost 
uznávané elektronické značky a kvalifikovaného 
systémového certifikátu, na kterém je uznávaná 
elektronická značka založena, neboť předkladatel 
není schopen určit, jak dlouho bude vymizení 
elektronických značek trvat.  
V případě, že dojde k expiraci kvalifikovaného 
systémového certifikátu a nebude tak možné ověřit 
platnost uznávané elektronické značky, bude 
nutno postupovat stejně jako u elektronických 
podpisů s expirovaným certifikátem, 
tj. zaznamenat výsledek, zhodnotit dopady 
na použitelnost dokumentu a eventuálně si 
potvrdit validitu dokumentu jiným způsobem 
(např. kontaktováním původce). 

6. Akademie věd České 6.1 Akceptováno. 
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republiky K čl. I novelizačnímu bodu 3 (příloha č. 3 čl. 3 navrhovaný odstavec 7) 
 
Požadujeme upravit pojmy používané v návrhu novely vyhlášky v souladu 
v souladu s nařízením č. 2016/679, které rozlišuje pouze osobní údaje, 
zvláštní kategorie osobních údajů a údaje týkající se rozsudků v trestních 
věcech a trestných činů. Dále požadujeme odlišit užití osobních údajů 
a zvláštních kategorií osobních údajů, ev. údajů o trestných činech. 
 
Odůvodnění:  
i) Dle obecného nařízení č. 2016/679 a rovněž návrhu zákona 

o zpracování osobních údajů jsou rozlišovány pouze osobní údaje, 
zvláštní kategorie osobních údajů a údaje týkající se rozsudků 
v trestních věcech a trestných činů. Pojem „citlivé údaje“ obsahuje 
pouze zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který bude 
ale okamžikem nabytí účinnosti zákona o zpracování osobních údajů 
zrušen. S ohledem na to, že nařízení č 2016/679 má aplikační přednost 
před zákonem č. 101/2000 Sb., by ale bylo vhodné tyto pojmy upravit 
v souladu s nařízením č. 2016/679. To se týká také pojmu „citlivé 
osobní údaje“ uvedeném v zákoně č. 499/2004 Sb. 

ii) Dále by se mělo odlišit užití osobních údajů a zvláštních kategorií 
osobních údajů, ev. údajů o trestných činech. Souhlas a anonymizaci je 
možné pochopit u zvláštních kategorií osobních údajů nebo u údajů 
o trestných činech, u standardních osobních údajů se jeví tato opatření 
jako nepřiměřeně přísná. Zejména je nutno zohlednit ustanovení § 37 
zákona č. 499/2004 Sb., který upravuje souhlas pouze u „citlivých“ 
osobních údajů. Je třeba zvážit, aby takovýto postup nebyl v rozporu 
s ústavně zaručeným právem na informace a rovněž s ustanoveními 
§§ 16 a 17 vládního návrhu zákona o zpracování osobních údajů 
(tj. zpracování osobních údajů prováděné za účelem vědeckého nebo 
historického výzkumu nebo pro statistické účely a zpracování 
pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo 
literárního projevu). 

iii) Navíc, pokud jde o archiválie týkající se žijící osoby, co se týče 
získávání souhlasu u standardních osobních údajů, může být toto v praxi 
těžko proveditelné. Zejména u osob nemohoucích, nemocných, které 
pobývají dlouhodobě například v zahraničí, v léčebnách, nemocnicích 
nebo u osob, které již nejsou schopny plně pochopit význam uděleného 
souhlasu. 

Úprava vzorového badatelského řádu obsažená 
návrhu vyhlášky, představuje toliko reflexi závěrů, 
které ve vztahu k přístupu k archiváliím z období 
let 1938 až 1989 zaujal Ústavní soud. Ten ve svém 
nálezu sp. zn. Pl. ÚS 3/14 zdůraznil rozdíl mezi 
nahlížením do archiválie badatelem a následným 
zveřejněním obsahu archiválie. Ústavní soud 
podtrhl, že zvláštní úprava přístupu k archiváliím 
z období let 1938 až 1989 obsažená v zákonu 
o archivnictví a spisové službě se vztahuje výlučně 
na nahlížení do archiválií, nikoliv však již 
na zveřejňování obsahu archiválií. V nálezu se 
výslovně hovoří o tom, že pro další zpracování 
osobních údajů, zvláště pro jejich zveřejnění, jsou 
badatelé povinni opatřit si souhlas dotčených osob. 
Současně nález vybízí archivy k nastavení 
podmínek nahlížení v badatelském řádu způsobem 
vylučujícím neoprávněné zpracování osobních 
údajů. Veden právě zmíněnými závěry Ústavního 
soudu navrhl předkladatel změnu vzorového 
badatelského řádu tkvící v deklaraci povinného 
chování badatele při dalším nakládání s obsahem 
archiválií. Je třeba zdůraznit, že jde o pouhé 
připomenutí povinnosti vyplývající z právních 
předpisů upravujících ochranu osobních údajů, 
potvrzených autoritativním výkladem Ústavního 
soudu, nikoliv o založení povinnosti nové 
(k čemuž ani vzorový badatelský řád není 
oprávněn). Smysl ustanovení je tak pouze 
instruktivní, má jednoduchou formou upozornit 
badatele na limity, které jim ve vztahu k získaným 
osobním údajům vyplývají z jiné právní úpravy, 
a ani v nejmenším nemění postavení badatelů.  
 
Aby však bylo zabráněno mylným závěrům 
a desinterpretacím, předkladatel upustil od ambice 
upozornit badatele na povinnosti vyplývající jim 
z jiných právních předpisů v badatelském řádu, 
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neboť není nutné regulovat danou otázku 
v archivní vyhlášce. 

7. Česká biskupská 
konference 

7.1 
K čl. I novelizačnímu bodu 3 (příloha č. 3 čl. 3 navrhovaný odstavec 7) 
 
Bod 3 zní:  
 
V příloze č. 3 čl. 3 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 
 
„(6) Informace získané z archiválií, které obsahují některý z údajů 
chráněných podle jiného právního předpisu, užívá badatel v souladu s tímto 
právním předpisem. 
 
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. 
 
Odůvodnění:  
Navrhujeme vypuštění návrhu nového odstavce 7, jenž v návrhu vyhlášky 
zní takto: „(7) Informace získané z archiválií, které obsahují osobní údaje 
nebo citlivé osobní údaje žijící osoby, může badatel užít ve vědeckých nebo 
jiných pracích nebo zveřejnit pouze se souhlasem této osoby anebo 
v anonymizované podobě.“. 
 
V důvodové zprávě k návrhu vyhlášky se uvádí, že: „Zavedení nových 
odstavců do uvedeného článku souvisí se zvýšenou ochranou osobních 
údajů vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Nová 
právní úprava především zdůrazňuje, že odpovědnost za neoprávněné užití 
informací získaných z archiválií, které obsahují osobní údaje, nese badatel, 
kterému bylo umožněno nahlédnutí do těchto archiválií.“ 
 
Navrhovaný odstavec 7 je nadbytečný, neboť nutnost užívání osobních 
údajů získaných z archiválií v souladu s právními předpisy upravujícími 
ochranu osobních údajů, vyplývá již z těchto právních předpisů.  
Dále je navrhovaný odstavec 7 v rozporu se samotným zněním obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen „GDPR“), konkrétně pak se 

Akceptováno. 
 
Úprava vzorového badatelského řádu obsažená 
návrhu vyhlášky, představuje toliko reflexi závěrů, 
které ve vztahu k přístupu k archiváliím z období 
let 1938 až 1989 zaujal Ústavní soud. Ten ve svém 
nálezu sp. zn. Pl. ÚS 3/14 zdůraznil rozdíl mezi 
nahlížením do archiválie badatelem a následným 
zveřejněním obsahu archiválie. Ústavní soud 
podtrhl, že zvláštní úprava přístupu k archiváliím 
z období let 1938 až 1989 obsažená v zákonu 
o archivnictví a spisové službě se vztahuje výlučně 
na nahlížení do archiválií, nikoliv však již 
na zveřejňování obsahu archiválií. V nálezu se 
výslovně hovoří o tom, že pro další zpracování 
osobních údajů, zvláště pro jejich zveřejnění, jsou 
badatelé povinni opatřit si souhlas dotčených osob. 
Současně nález vybízí archivy k nastavení 
podmínek nahlížení v badatelském řádu způsobem 
vylučujícím neoprávněné zpracování osobních 
údajů. Veden právě zmíněnými závěry Ústavního 
soudu navrhl předkladatel změnu vzorového 
badatelského řádu tkvící v deklaraci povinného 
chování badatele při dalším nakládání s obsahem 
archiválií. Je třeba zdůraznit, že jde o pouhé 
připomenutí povinnosti vyplývající z právních 
předpisů upravujících ochranu osobních údajů, 
potvrzených autoritativním výkladem Ústavního 
soudu, nikoliv o založení povinnosti nové 
(k čemuž ani vzorový badatelský řád není 
oprávněn). Smysl ustanovení je tak pouze 
instruktivní, má jednoduchou formou upozornit 
badatele na limity, které jim ve vztahu k získaným 
osobním údajům vyplývají z jiné právní úpravy, 
a ani v nejmenším nemění postavení badatelů.  
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zněním čl. 89, který upravuje možnost členských států zúžit nebo omezit 
vyjmenovaná práva subjektů osobních údajů, pokud je to pro účely 
vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely nezbytné. 
Naproti tomu návrh nového odstavce 7 tato práva subjektu údajů 
nepřiměřeně rozšiřuje, čímž zakládá nerovnost subjektů údajů žijících 
v různých členských státech a povinností správců, přičemž tato skutečnost 
odporuje samotnému účelu přijímání GDPR, tj. sjednocení práv 
a povinností subjektů údajů a správců napříč členskými státy. 
Nadto navrhovaný odstavec 7 nepřiměřeně zasahuje do vědecké 
a novinářské činnosti. Návrh zákona o zpracování osobních údajů upravuje 
zpracování osobních údajů pro novinářskou činnost v ustanovení § 16 
odst. 1 a 2, podle kterých je titulem pro zpracování osobních údajů ochrana 
oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) 
GDPR. Návrh vyhlášky přitom počítá s tím, že by zpracování osobních 
údajů probíhalo z titulu souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu 
čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.  
Ochrana poskytnutá novinářské činnosti by tedy byla anulována 
a novinářská činnost v této oblasti prakticky znemožněna. Řada archivních 
dokumentů obsahujících údaje o dosud žijících osobách je přitom zásadním 
zdrojem poznání minulosti a je zde dán veřejný zájem na zveřejnění 
takových dokumentů vyplývající z práva na informace.  
Důvodovou zprávou deklarovaný přenos odpovědnosti za užívání osobních 
údajů získaných z archivních dokumentů z archivu na badatele je dostatečně 
zajištěn navrhovaným zněním odstavce 6, dle nějž badatel užívá informace 
získané z archiválií v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu 
osobních údajů. 

Aby však bylo zabráněno mylným závěrům 
a desinterpretacím, předkladatel upustil od ambice 
upozornit badatele na povinnosti vyplývající jim 
z jiných právních předpisů v badatelském řádu, 
neboť není nutné regulovat danou otázku 
v archivní vyhlášce. 
 

8. Český úřad 
zeměměřický 
a katastrální 

8.1 
K čl. II novelizačnímu bodu 2 (navrhovaný § 4 odst. 5) 
 
Požaduji na konec textu ustanovení § 4 odst. 5 vložit následující text: 
„ , a to k okamžiku rozhodnému pro ověření. Okamžikem rozhodným 
pro ověření je okamžik doručení dokumentu v digitální podobě nebo 
nejčasnější okamžik, ve kterém již prokazatelně existoval uznávaný 
elektronický podpis, uznávaná elektronická pečeť, uznávaná elektronická 
značka nebo kvalifikované elektronické časové razítko, jehož platnost je 
ověřována.“ 
V minulosti bylo ve vyhlášce č. 212/2012 Sb. stanoveno, ke kterému 

Po vysvětlení připomínka změněna 
na doporučující. 
 
Z čl. 32 (upravujícím požadavky na ověřování 
platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu 
a o zrušení směrnice 1999/93/ES (tzv. nařízení 
eIDAS) vyplývá, že platnost kvalifikovaného 
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okamžiku má být platnost příslušných elektronických prvků ověřována. 
Jelikož tato vyhláška již neplatí, je namístě využít této možnosti a převzít 
toto pravidlo do vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby. 

elektronického podpisu se ověřuje vůči okamžiku 
podpisu. Ustanovení § 12 zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, pak stanoví, že se čl. 32 odst. 1 písm. a) 
až e), g) a h) nařízení eIDAS použije na ověřování 
platnosti zaručeného elektronického podpisu 
založeného na kvalifikovaném certifikátu 
pro elektronický podpis a na ověřování platnosti 
zaručené elektronické pečetě založené 
na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické 
pečetě obdobně. 
Předkladatel vykládá okamžik podpisu jako 
nejčasnější okamžik, ve kterém již elektronický 
podpis či elektronická pečeť existovala (viz 
metodický pokyn Ministerstva vnitra1). 
Doplnění § 4 odst. 5 vyhlášky č. 259/2012 Sb. 
předkladatel vnímá jako problematické, a to z toho 
důvodu, že by představovalo doplnění právní 
úpravy k úpravě obsažené v nařízení eIDAS, což 
z jeho pohledu nařízení eIDAS neumožňuje. 

 8.2 
K čl. II novelizačnímu bodu 4 (navrhovaný § 4 odst. 7) 
 
Požaduji do ustanovení § 4 odst. 7 vložit nová písmena d) a e), která zní: 
„d) údaj o tom, zda se jedná o kvalifikovaný nebo zaručený elektronický 
podpis nebo kvalifikovanou nebo zaručenou elektronickou pečeť, 
e) datum a čas rozhodný pro ověření elektronického podpisu nebo 
elektronické pečetě,“. 
Právní úprava umožňuje, aby byly různé typy písemností opatřovány 
různými typy elektronických podpisů – viz zejm. § 5 a 6 zákona 
č.297/2016 Sb. Aby mohlo být řádně posouzeno, zda má příslušná 
písemnost náležitosti stanovené zákonem, je nezbytným výstupem 
z procesu ověření i informace o tom, zda se jedná o elektronický podpis 
kvalifikovaný či pouze zaručený. V návaznosti na předchozí připomínku je 
rovněž třeba do záznamu o ověření doplnit okamžik rozhodný pro ověření 

Akceptováno. 
 
Navrhovaná písmena budou doplněna do § 4 
odst. 7. 

                                                 
1 https://www.mvcr.cz/clanek/metodicky-navod-pro-overovani-platnosti-uznavanych-elektronickych-podpisu-a-elektronickych-peceti.aspx 
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platnosti. 

 8.3 
K čl. II novelizačnímu bodu 4 (navrhovaný § 4 odst. 7) 
 
Požaduji v navrhovaném ustanovení § 4 odst. 7 písm. e) v případech, 
kdy nebyl k ověření platnosti užit seznam zneplatněných certifikátů, 
namísto informace o čísle seznamu zneplatněných certifikátů uvést způsob 
ověření platnosti certifikátu.  A dále doporučuji alespoň v odůvodnění 
uvést, v jakých případech nemusí být užit seznam zneplatněných certifikátů 
k ověření platnosti certifikátu. 

Akceptováno. 
 
Navrhovaný § 4 odst. 7 písm. e) bude upraven tak, 
aby se v případě, kdy nebude použito metody CRL 
(tj. seznamu zneplatněných certifikátů), 
zaznamenal ten způsob, který byl k ověření 
platnosti použit. 
Do důvodové zprávy bude dále doplněno 
doporučení, aby se za situace, kdy jsou k dispozici 
obě metody ověření platnosti, upřednostnila 
metoda OCSP (on-line zjišťování stavu 
certifikátu), a to za předpokladu, že spoléhající se 
strana tento způsob ověření platnosti podporuje. 

9. Hospodářská komora 
České republiky 

9.1 
K čl. II novelizačnímu bodu 2 [navrhovaný § 4 odst. 5 písm. e)] 
 
Požadujeme dotčené písmeno upravit následovně: „e) elektronické značky 
a kvalifikovaného systémového certifikátu, na kterém je elektronická 
značka založena či elektronické značky a systémového certifikátu, 
na kterém je elektronická značka založena“. 
 
Odůvodnění: 
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu, na kterém je uznávaná 
elektronická značka založena, lze pouze pro dobu, kdy takový typ 
certifikátu existoval (zákon č. 227/2000 Sb.). V přechodném období daném 
zákonem č. 297/2016 Sb. bylo možné k zapečetění použít i elektronickou 
značku, založenou na systémovém certifikátu, nyní již pouze pečeť. 

Vysvětleno. 
 
Ze skutečnosti, že došlo k zániku právní úpravy 
elektronických značek nelze vyvozovat závěr, 
že zanikly elektronické značky samotné. Z tohoto 
důvodu je třeba počítat s použitelností 
elektronických značek i v současné době, byť 
výskyt označených dokumentů bude do budoucna 
klesat. Předkladatel nepovažuje za vhodné ani 
doplnění návrhu novely vyhlášky č. 259/2012 Sb. 
o přechodné ustanovení, které by stanovilo, 
po jak dlouhou dobu je nutné ověřovat platnost 
uznávané elektronické značky a kvalifikovaného 
systémového certifikátu, na kterém je uznávaná 
elektronická značka založena, neboť předkladatel 
není schopen určit, jak dlouho bude vymizení 
elektronických značek trvat.  
V případě, že dojde k expiraci kvalifikovaného 
systémového certifikátu a nebude tak možné ověřit 
platnost uznávané elektronické značky, bude 
nutno postupovat stejně jako u elektronických 
podpisů s expirovaným certifikátem, 
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tj. zaznamenat výsledek, zhodnotit dopady 
na použitelnost dokumentu a eventuálně si 
potvrdit validitu dokumentu jiným způsobem 
(např. kontaktováním původce). 
Po dohodě s připomínkovým místem bude 
aktualizována metodika Ministerstva vnitra 
týkající se spisové služby, ve které budou 
doplněny postupy pro veřejnoprávní původce, 
kteří se ocitnou v situaci, kdy nebude možné 
technologicky ověřit platnost certifikátu. 

 9.2 
K čl. II novelizačnímu bodu 4 (navrhovaný § 4 odst. 7) 
 
Stanovený rozsah zaznamenávaných položek o ověření platnosti certifikátů 
není v souladu s výčtem, obsaženým v § 25, odst. 2, písm. f) zák. 
č. 300/2000 Sb. Ověřovací postupy a rozsah zaznamenávaných údajů by 
měl být standardizován napříč právními předpisy. Návrh dále nepočítá 
s tím, že k podpisu může být použit certifikát vystavený na pseudonym (tato 
skutečnost by rovněž měla být ověřovacími postupy zaznamenána) či 
postup v případě, kdy vyhodnocovaný certifikát nebyl revokován, nýbrž 
došlo „jen“ k pozastavení jeho platnosti. To však neřeší ani článek 32 
eIDAS, který požadavky na ověřování platnosti certifikátů stanovuje. 
Obecně by však vyhodnocovací postupy pro ověření otisků certifikátů, 
vydaných dle eIDAS, měly v maximálním rozsahu respektovat nařízením 
stanovené postupy a rozsah evidovaných údajů. Za chybu zák. 
č. 297/2016 Sb. lze v této souvislosti považovat fakt, že podepisování 
„pseudonymními“ certifikáty nebylo pro podání vůči veřejné správě 
zakázáno. Rozsah zaznamenávaných údajů nicméně musí korespondovat 
s výčtem pod bodem 1 článku eIDAS. 
Za chybu návrhu lze rovněž považovat skutečnost, že nepočítá s možností 
ověření s využitím OCSP služeb či kvalifikované služby dle článku 33 
eIDAS. Číslo ověřovacího protokolu / ID dávky služby by rovněž mělo být 
zaznamenáno, stejně jako identita poskytovatele služby. 

Částečně akceptováno/Vysvětleno. 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu 
a o zrušení směrnice 1999/93/ES (tzv. nařízení 
eIDAS) neumožňuje zakázat pseudonymní 
certifikáty. Navrhovaný § 4 odst. 7 bude upraven 
tak, že dojde k rozšíření položkové skladby. 
Dalším ze zaznamenávaných údajů bude údaj 
o tom, že certifikát je pseudonym, dále se bude 
uvádět identifikační číslo certifikátu. 
Pokud jde o možnost ověření platnosti metodou 
OCSP (on-line zjišťování stavu certifikátu), 
předkladatel počítá rovněž s touto metodou 
ověření. Navrhovaný § 4 odst. 7 písm. e) bude 
upraven tak, aby se v případě, kdy nebude použito 
metody CRL (tj. seznamu zneplatněných 
certifikátů), zaznamenal ten způsob, který byl 
k ověření platnosti použit. 
Do důvodové zprávy bude dále doplněno 
doporučení, aby se za situace, kdy jsou k dispozici 
obě metody ověření platnosti, upřednostnila 
metoda OCSP, a to za předpokladu, že spoléhající 
se strana tento způsob ověření platnosti podporuje. 
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 9.3 
K čl. II novelizačnímu bodu 5 (navrhovaný § 4 odst. 8) 
 
Požadujeme stanovit statut „zprávy o potvrzení doručení“. 
 
Odůvodnění: 
Mělo by být stanoveno, v jaké podobě se vytváří, jak se zabezpečuje 
(preferujeme pečeť) a zda / jak se eviduje. Jinak hrozí, že každý původce 
bude mít vlastní představy o zajištění této povinnosti. 
Striktním výkladem návrhem uložených povinností pak lze dojít k postupu, 
že se má samostatně potvrzovat doručení každého jednotlivého dokumentu, 
nikoli datové zprávy jako celku. 

Vysvětleno. 
 
Předkladatel není toho názoru, že by mělo dojít 
k unifikaci ohledně evidování zprávy o potvrzení 
doručení. Předkladatel se domnívá, že zprávu 
o potvrzení doručení není nutné evidovat (jde-li 
o informační systém datových schránek, jedná se 
o součást metadat), naopak se jedná o záležitost 
každého určeného původce (tj. ze strany určeného 
původce může dojít jak k nastavení, kdy zprávy 
o potvrzení doručení budou evidovány, tak 
k nastavení, kdy zprávy o potvrzení doručení 
evidovány nebudou). Podle názoru předkladatele 
řeší uvedený problém dostatečně § 4 odst. 2 
vyhlášky č. 259/2012 Sb. 

 9.4 
K čl. III (účinnost) 
 
Povinnost vést evidenci dle § 17, odst. 4, doporučujeme vést co nejdříve, 
například v textu zmíněnému datu 18. 4. 2019, případně datu vydání. 

Neakceptováno. 
 
Podle názoru předkladatele je nezbytné ponechat 
adekvátní legisvakanční lhůtu pro to, aby se 
adresáti předkládaného návrhu vyhlášky měli 
možnost seznámit se změnami, které návrh 
vyhlášky přinese. 

 9.5 
K § 4 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb. 
 
Ponechání nezměněné formulace beze změny nereaguje ne reálný stav. 
Dokumenty obsahující škodlivý kód nejsou v rozhodném počtu případů 
dostupné podatelně. Likvidují je již antivirové programy na síťových 
prvcích či poštovním serveru. Skladba datové (a zejména emailové) zprávy, 
se kterou podatelna následně pracuje, tak neodpovídá tomu, co bylo 
odesílatelem vypraveno – a příjemce to fakticky nemá šanci zjistit. Je-li část 
(infikovaných) komponent datové zprávy antivirem původce eliminována, 
pracuje podatelna fakticky s nekompletním podáním. Podání, jejichž část 
byla eliminována antivirovými programy, by proto měla být právní úpravou 
jednoznačně definována jako nedoručená. 
 

Vysvětleno. 
 
V případě dokumentu, jehož část vykazuje 
škodlivý kód, se dokument nezpracovává jako 
celek. Nebude-li dokument zlikvidován jako celek, 
bude se jednat o neúplné podání, které je řešeno 
§ 4 odst. 3 (v návaznosti na § 4 odst. 2) vyhlášky 
č. 259/2012 Sb. Podle uvedeného ustanovení 
vyrozumí veřejnoprávní původce odesílatele 
dokumentu o zjištěné vadě (je-li schopen 
odesílatele dokumentu určit) a stanoví další postup 
pro její odstranění. Tato připomínka byla 
s připomínkovým místem řešena v rámci 
připomínky 9.3 a bylo dosaženo shody na tom, že 
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Odůvodnění:  
Řešení tohoto stavu (mj. faktického ohrožení systémů původce 
odesílatelem) postupy dle vyhlášky (stávající i navrhované znění je fakticky 
identické) pro příjemce znamená zbytečnou administrativní zátěž, 
odesílatel, který situaci fakticky způsobil (minimálně nedbalostí) je dotčen 
minimálně. 

§ 4 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb. představuje 
dostačující právní úpravu. 

 9.6 
K § 4 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb. 
 
S ohledem na rozlišování definice dokumentu (dle eIDAS x dle zák. 
č. 499/2004 Sb.) je nešťastné i ponechání možnosti „globálního podpisu“ 
na úrovni obálky datové zprávy. Právně je tak otisk certifikátu (tedy 
případně i pečeti) na obálce fakticky povoleno uznávat jako DeFacto 
aplikovaný na všechny komponenty podání – tedy fakticky i na cizí 
dokumenty, což je minimálně v případě pečeti v rozporu s eIDAS (viz čl. 3, 
bod 25). 
Podpisy / pečeti by tedy měly být striktně vyžadovány na podání, případně 
všech jeho součástech (přílohách), kterými se právně jedná. 
 
Odůvodnění: 
Ošetřil by se tím v praxi řadu let přetrvávající rozpor, kdy zejména úřadům 
je v řadě případů posíláno „souhrnné podání“ obsahující nepodepsané 
dokumenty k více věcem. Po vyjmutí z obálky datové zprávy se tak 
dokument, zařazený do spisu, stává fakticky „nepodepsaným“. Případné 
zavedení „autorizované změny datového formátu“ po vzoru autorizované 
konverze by sice tento stav mohlo vyřešit, neúměrně by však původce 
administrativně zatěžovalo.  
Za nezbytné proto považujeme jednoznačnou definici požadavků na podání 
a přílohu podání, kterou se právně jedná. 

Vysvětleno. 
 
Uvedená problematika je řešena judikátem 
Ústavního soudu (vizte II. ÚS 3042/12 ze dne 
27. srpna 2013). Ústavní soud ve svém rozhodnutí 
vystoupil proti přehnaně formalistickému postupu 
soudů nižších instancí. V uvedeném případě 
považoval Nejvyšší soud podání stěžovatele 
opatřené zaručeným elektronickým podpisem 
a přílohu tohoto podání (dovolání ve formátu 
PDF) za dvě samostatná podání. Podle Ústavního 
soudu však pro takové rozlišování neexistoval 
žádný relevantní (zákonný) důvod a podání 
i přílohu tohoto podání bylo třeba pokládat 
za jeden nedělitelný celek. 
Účinky elektronických podpisů se vždy řídí 
postavením podepisujícího (z tohoto důvodu tedy 
například v situaci, kdy bude přílohu podání tvořit 
osvědčení vydané správním orgánem, nebude 
možné podpis podatele vztáhnout také na toto 
osvědčení). 
 

 9.7 
K § 4 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb. 
 
Formulace „dokument se dále nezpracovává“ je nešťastná. Fakticky se 
tak otevírá možnost takový dokument zničit mimo skartační řízení, 
což teoreticky lze účelově zneužít. A to za situace, kdy odesílatel má v řadě 
případů potvrzené doručení zásilky. 

Vysvětleno. 
 
Předkladatel má za to, že by evidence a další 
„vyřizování“ dokumentu stiženého „technickými“ 
vadami představovala nedůvodnou zátěž 
veřejnoprávních původců. S připomínkovým 
místem byla tato problematika prodiskutována 
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Takový dokument musí být zaevidován a standardními prostředky i vyřízen. 
Není-li adresáta možné identifikovat, měl by být k zaevidovanému 
dokumentu pořízen vyřizující dokument, který by sumarizoval realizované 
operace. Z hlediska skartace by takový záznam mel být v režimu S3 
(analogie se skartací převedených dokumentů). 
 
Odůvodnění: 
Ošetřil by se tím rozpor mezi procesy, zajistila by se kontrolovatelnost 
postupů příjemce. 

a vysvětlena.   

 9.8 
K § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb. 
 
Znění odst. 3 předpokládá, že podatelně jsou doručené/dostupné dokumenty 
obsahující škodlivý kód. V praxi k tomu fakticky dochází zcela výjimečně. 
Eliminace potenciálně nebezpečných komponent podání probíhá již dříve 
(viz připomínka k § 4, odst. 1). Historicky přetrvávající formulace je tak 
pro praxi nepoužitelná mj. i proto, že neexistují standardy pro komunikaci 
mezi antivirovými programy a elektronickými podatelnami. Za systémové 
řešení proto považujeme považovat podání, jehož část byla eliminována 
ochranným SW, jako nedoručené. Současně musí být řešen režim 
potvrzovacích zpráv. Ty by měl odesílatel fakticky obdržen dvě: 

- Zprávu o doručení (v rozsahu předmět, čas) 
- Zprávu o výsledku vyhodnocení / zaevidování (doporučujeme definovat 

minimální rozsah údajů) 
U zavirovaných zpráv by podatelna zprávy negenerovala. Obě zprávy by 
měly být původcem zapečetěny (viz § 8 zák. č. 297/2016 Sb.). 
 
Odůvodnění: 
Nezbytné pro standardizaci potvrzovacích zpráv. Kompletní vyhodnocení 
doručené zprávy a jejích komponent (dokumentů) nelze v řadě případů 
realizovat automaticky (zejména u starších elektronických dokumentů je 
zapotřebí zajistit odpovídající revokační listy). V praxi běžný následek 
absence potřebných podkladů pro vyhodnocení v podobě informace 
„Platnost podpisu (značky…) nelze ověřit“ fakticky relativizuje smysl 
procesu ověření. 

Neakceptováno. 
 
Vizte odůvodnění k připomínce 9.5. 

 9.9 Vysvětleno. 
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K § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb. 
 
Za chybu předložené úpravy pak lze považovat skutečnost, že nerozlišuje 
mezi podáním a přílohou. Podání by mělo být specifikováno jako statický 
dokument, odpovídající pravidlům definovaným v §§ 5 – 10 zák. 
č. 297/2016 Sb. (tedy vždy podepsané nebo zapečetěné, příp. souběh), 
pro přílohy by již mohla být vyhláškou definována základní sada 
(např. formáty open/office + další formáty, akceptované původcem). 
V samotném podání by pak měla být striktně zakázána makra. 

 
S ohledem na skutečnost, že příloha podání je 
rovněž dokumentem, platí pro ni stejné požadavky 
jako pro podání. Podle názoru předkladatele není 
důvod vyžadovat ve všech možných případech 
podpis (vizte zákon č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 
Podle předkladatele je právní úprava v § 64 odst. 1 
zákona č. 499/2004 Sb. dostačující. 

 9.10 
K § 4 odst. 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb. 
 
Návrh úpravy fakticky znamená, že původce nemá v rámci příjmu 
povinnost detekci užití jiných typů certifikátů, než v návrhu uvedených. 
Pokud bude tato formulace ponechána, bude řada historických a v souladu 
s tehdejší právní úpravou (zák. č. 227/2000 Sb.) podepsaných dokumentů 
v procesu ověření vyhodnocena jako nepodepsaný dokument, což v řadě 
případů může znamenat nesprávné rozhodnutí s následným dopadem 
do průběhu řízení. Kritickou vadou navržené úpravy tak je prostá aplikace 
ověřovacích procesů dle eIDAS a zák. č. 297/2016 Sb. na všechny 
elektronické dokumenty, která je tak fakticky v důsledku retroaktivní. 
Neřešení odlišností mezi původními (dle zák. č. 227/2000 Sb.) a novými 
pravidly vyhodnocování (dle eIDAS) je nicméně přetrvávajícím problémem 
implementace eIDAS zákonem č. 297/2016 Sb. 
Certifikáty, vydané dle původní právní úpravy (zák. č. 227/2000 Sb.) nemá 
postupy dle eiDAS smysl ověřovat. Je nezbytné nadále postupovat dle 
původních procesů, které jsou ve spisových službách implementovány. 
Z eIDAS je nicméně nezbytné převzít definici okamžiku, ke kterému má 
být kontrola realizována, a to bez ohledu na skutečnost, zda byl otisk 
certifikátu opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. 
Aplikace „rozhodného okamžiku“ na dokument, podepsaný např. v roce 
2008, je logickým nesmyslem. 
Dále navržená úprava fakticky vylučuje z ověřování otisky Uznávaných 
el. podpisů, vydaných v souladu s § 11, odst. 3 zák. č. 227/2000 Sb. 

Vysvětleno. 
 
Ověřovací procesy podle nařízení eIDAS se 
vztahují i na „staré“ elektronické podpisy, tudíž 
nelze hovořit o tom, že by u těchto elektronických 
podpisů nebyla zajištěna metoda jejich ověřování. 
Může sice nastat situace, že nebude možné ověřit 
technickou platnost elektronického podpisu, tato 
skutečnost však sama o sobě neznamená, že by byl 
dokument nepodepsaný. Ověřovací procesy podle 
nařízení eIDAS je třeba použít i zpětně (jedná se 
o nepřímou retroaktivitu), a to z důvodu, 
že nařízení eIDAS neobsahuje přechodné 
ustanovení, které by řešilo úpravu, která existovala 
před nařízením eIDAS.  
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Zároveň je však (zcela nesystémově) ponechána povinnost ověřovat 
platnost uznávané elektronické značky, která je postupy dle článku 32 
eIDAS fakticky neověřitelná. Vyloučení původních Uznávaných 
elektronických podpisů z ověřování je nesystémové a rizikové – 
do prostředí původce se tak mohou dostat i kolizní dokumenty. Za nezbytné 
proto považujeme jasné řešení této situace. Fakticky jsou k dispozici pouze 
2 možnosti: 

1. Vyloučit certifikáty, vydané dle zák. č. 227/2000 Sb. z ověřování 
(nedoporučujeme) 

2. Zachovat pro certifikáty, vydané dle zák. č. 227/2000 Sb., původní 
postup ověřování. Rozhodným pro stanovení formy ověření by byl údaj 
o časovém intervalu platnosti certifikátu, přesněji okamžik vydání 
(„platnost od“).  

Ověřovat uznávané značky a zároveň neověřovat el. podpisy, vydané dle 
zák. č. 227/2000 Sb. považujeme za nesystémový návrh. 
Mění-li se § 4 odstavec (4) vyhlášky č. 259/2012 Sb., bylo by vhodné 
změnit formulaci „včetně datové zprávy“. Při výkladu textu odstavce je 
často diskutována otázka, zda se předpokládá ověření doručeného 
dokumentu a zároveň zprávy, což v praxi není používáno (podepsán bývá 
buď dokument, nebo zpráva). Navíc nelze vyloučit možnost příjmu 
doručeného dokumentu bez datové zprávy (osobní předání / předání 
na podatelnu na datovém nosiči, případně podání přes webové rozhraní). 

 9.11 
K § 16 odst. 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb. 
 
Z hlediska vlastností elektronického dokumentu je sporná faktická realizace 
požadavku dle odst. 2, písm. c). Rozhodná většina vlastních dokumentů již 
je před vyřízením elektronicky podepsána nebo zapečetěna, fakticky tak 
na ně nepůjde již nic vyznačit, aniž by došlo k narušení integrity. Obdobný 
problém mohou působit i přežívající funkční požadavky zvláštních právních 
předpisů (např. požadavek na vyznačená data vydání rozhodnutí na jeho 
originál). Do podepsaného / zapečetěného dokumentu nesmí být nijak 
zasahováno. Tato připomínka nicméně směřuje zejména do zvláštních 
právních předpisů, např. vůči procesům dle §§ 71 a 75 zák. č. 500/2004 Sb. 

Vysvětleno. 
 
Vydání rozhodnutí se pojí s okamžikem, kdy 
dokument podepíše oprávněná úřední osoba. 
Od tohoto okamžiku nemůže dojít k narušení 
integrity příslušného dokumentu. Je však třeba 
rozlišovat mezi dokumentem v analogové podobě 
a dokumentem v digitální podobě. Pokud jde 
o doložku právní moci na dokumentu 
v elektronické podobě, již od roku 2010 je tato 
problematika metodicky vyřešena (vyhotovením 
samostatného dokumentu, který obsahuje 
identifikační údaje rozhodnutí, k němuž se 
vztahuje, a vyznačení doložky právní moci). 
Do budoucna lze zvážit úpravu zákona 
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č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, která by spočívala v tom, že by se na 
dokumentu (typicky rozhodnutí) vyznačoval den, 
kdy byl dokument vypraven. 

 9.12 
K § 17 vyhlášky č. 259/2012 Sb. 
 
Pečetící osobou je ve smyslu platné právní úpravy vždy původce. V jeho 
zájmu je proto zjistit, aby se pečeť k dokumentům v maximální možné míře 
připojovala automaticky, po splnění předem stanovených podmínek 
a schvalovacích / kontrolních procesů. V evidenci dle čl. 4 by proto 
v případech, kdy původce výjimečně dokumenty pečetí neautomatizovaně 
s využitím čipových karet, mělo být uvedeno, které fyzické osobě byla karta 
s pečetí vydána, resp. k jakému dni / času ji bylo právo pečeť používat 
odňato. Určení operátoři by pak měli evidovat, které dokumenty zapečetili. 
I za splnění této podmínky lze tuto formu pečetění považovat za velmi 
rizikovou a považujeme za chybu, že nebyla právní úpravou vyloučena. 
Za chybu návrhu rovněž považujeme skutečnost, že nestanovuje, v jaké 
podobě a po jakou minimální dobu je původce povinen požadovanou 
evidenci vést. 

Vysvětleno. 
 
Podle navrhovaného § 17 odst. 4 jsou zde uvedené 
údaje vedené v evidence certifikátů pouze 
minimálním rozsahem vedených údajů („ , do 
které zaznamená alespoň“). Vedení údaje o tom, 
které fyzické osobě byla karta s pečetí vydána, 
případně k jakému okamžiku bylo této osobě 
právo pečeť používat odňato, je tedy ponecháno 
na uvážení konkrétního původce. Pro účely 
předkladatele je relevantní údaj o tom, zda byl 
dokument zapečetěn a kterým úřadem. Dojde-li 
v rámci určité organizace k nějakému excesu 
(například na straně fyzické osoby, které byla 
vydána karta s pečetí), bude tato záležitost řešena 
interně. 

 9.13 
K § 23 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb. 
 
Ponechání původní definice Výstupního datového formátu statických 
textových dokumentů a statických kombinovaných textových a obrazových 
dokumentů považujeme za jednu z největších chyb novely. V důsledku je 
tak veřejné správě znemožněno vytvářet dlouhodobě ověřitelné elektronicky 
podepsané / zapečetěné dokumenty (lze až u verzí pdf, založených na ISO 
32 000). Předkladatelem potvrzený formát preferující potřeby 
dlouhodobého ukládání dokumentu je tak fakticky limitem pro další rozvoj 
řešení, postavených nad principy eIDAS. 

Vysvětleno. 
 
Předkladatel preferuje dlouhodobou udržitelnost 
dokumentů vytvářených ve veřejné správě. 
Z tohoto důvodu byl pro tento typ dokumentů 
zvolen datový formát „Portable Document 
Format“ (PDF) se specifikací pro dlouhodobé 
uchovávání, tj. Portable „Document Format the 
Long-term Archiving“ (PDF/A, ISO 19005). 
Tento datový formát existuje ve více 
specifikacích, minimálně ve verzi PDF/A-2 (ISO 
19005 -2) jsou podporovány standardy 
elektronických podpisů v souladu s normou 
PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures). 
Tento formát elektronických podpisů je jedním 
z formátů předepsaných nařízením eIDAS. 
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PDF/A-2 (ISO 19005 -2) vychází z normy ISO 
32000, ale omezuje použití některých prvků, které 
neumožnují dlouhodobou udržitelnost 
(např. šifrování, odkazy na externí fonty písma). 
Jelikož vyhláška č. 259/2012 Sb. blíže 
nespecifikuje verzi ISO 19005, připouští se 
všechny varianty ISO 19005 od verze ISO 19005-
1 do verze ISO 19005-3, tj. PDF/A-1 až PDF/A-3. 

 9.14 
K § 24 vyhlášky č. 259/2012 Sb. 
 
Návrh původce neukládá povinnost blíže specifikovat povahu „viditelného 
prvku“. Vyžadována je pouze povinnost uvést, že na dokumentu „něco“ 
bylo. Doporučujeme alespoň základní kategorizaci typu prvku (hologram, 
embossing, vodotisk… shodně s úpravou procesu autorizované konverze). 
V „ověřovací doložce“ o převodu digitálního dokumentu na analogový 
a doložce o změně datového formátu nejsou návrhem požadovány 
informace o ověření, zda jsou předmětné dokumenty opatřeny otiskem 
certifikátu a o následném ověření platnosti. Má to znamenat, že se v těchto 
případech otisky certifikátů neověřují? K vyloučení pochybností 
považujeme za nezbytné sjednotit rozsah doložek o: 

- Autorizované konverzi 
- Převodu 
- Změně datového formátu 

Vysvětleno. 
 
Jde-li o požadavek na bližší specifikaci 
viditelných prvků, předkladatel odkazuje 
na sněmovní tisk 301 zahrnující novelu zákona 
č. 300/2008 Sb., ve kterém se od kategorizace 
jednotlivých viditelných prvků ustupuje. Důvodem 
je i skutečnost, že se viditelné prvky často 
překrývají (někdo může vyhodnotit určitý 
viditelný prvek jako hologram, jiný nikoliv).  
 
Pokud je o doplnění obsahu „ověřovací doložky“ 
o informace o ověření, zda jsou předmětné 
dokumenty opatřeny otiskem certifikátu 
a o následném ověření platnosti, prováděný zákon 
v § 69a odst. 3 ukládá údaje o výsledku ověření 
zaznamenat a uchovat je spolu s dokumentem 
vzniklým převedením nebo změnou datového 
formátu. Nedává tak prostor řešit věc v „ověřovací 
doložce“. 

10. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

10.1 
Obecně 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů odmítá návrh vyhlášky jako celek. Tato 
připomínka je zásadní. Důvody: 
 

1.  Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“) zní: „Návrh vyhlášky 

Akceptováno. 
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reflektuje požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů, čímž 
dochází ke zvýšení stupně ochrany osobních údajů, které jsou obsaženy 
v archiváliích a k nimž se umožňuje přístup badatelů.“ Je tedy pouhou 
prázdnou proklamací a nesplňuje požadavky na DPIA ani podle LPV 
(https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-
udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-5344/archiv=0&p1=1257) 
ani podle článku 35 GDPR. 

2.  Ačkoliv součástí odůvodnění návrhů prováděcích právních předpisů 
není na rozdíl od návrhů věcných záměrů zákonů a návrhů zákonů 
vyhodnocení souladu s ústavním pořádkem, vzhledem k zásadnímu 
významu nálezu ÚS Hartman v. ABS z 20. prosince 2016, sp. zn. Pl. ÚS 
3/14, mělo by odůvodnění podrobně vyhodnotit, jak naplňuje tento 
nález. 

3.  Těžiště návrhu je bod 3. Zatímco odstavec 6 je technikálie, která se 
rozumí sama sebou a do právního předpisu nepatří, odstavec 7 je 
zásadní právní norma: „Informace získané z archiválií, které obsahují 
osobní údaje nebo citlivé osobní údaje žijící osoby, může badatel užít 
ve vědeckých nebo jiných pracích nebo zveřejnit pouze se souhlasem 
této osoby anebo v anonymizované podobě.“ Jak je uvedeno výše, 
pouhá vyhláška to nemůže normovat a také s přihlédnutím k tomu, že je 
v rozporu s nálezem Hartman v. ABS. 

4. Navrhovaná právní úprava není typickým prováděcím předpisem, nýbrž 
je do značné míry neodvozená, a proto by ji měl posoudit zákonodárce. 
Mezi zákonem a nařízením je totiž značný rozdíl: Zatímco zákon 
reguluje otázky, na kterou není správná odpověď (Je lepší archivy 
otevřít, nebo uzavřít?), nařízení by mělo být expertní a politicky 
stanovit maximálně parametry, např. velikost nějaké veličiny 
(např. minimální mzdy). 

 
Pokud však předkladatel redukuje návrh vyhlášky na implementaci eIDAS 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/55/EU, bude rozpor 
odstraněn. Provedení GDPR je mnohem složitější otázka, která se měla dít 
buď zákonem o zpracování osobních údajů jako zvláštní zpracování 
osobních údajů, nebo novelou archivního zákona v doprovodném zákoně. 

11. Hlavní město Praha 11.1 
K čl. I novelizačnímu bodu 3 (příloha č. 3 čl. 3 navrhovaný odstavec 7) 
 

Akceptováno. 
 
Úprava vzorového badatelského řádu obsažená 
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V příloze č. 3 čl. 3 požadujeme vypustit nový odstavec 7. 
 
Odůvodnění: 
Badatelská činnost je většinou přípravou pro účely novinářského, 
akademického, uměleckého a literárního projevu, který je určen pro širokou 
veřejnost. 
Navrhovaným ustanovením se badatel zavazuje k tomu, aby v publikační 
činnosti anonymizoval osobní údaje anebo získal souhlas dotčené osoby. Již 
předem je vyloučen test proporcionality i v případech např. veřejně 
známého člověka (politika, umělce apod.) V těchto případech většinou 
souhlas neobdrží, zejména půjde-li o informace negativní. Podle našeho 
názoru, budou-li se osobní údaje anonymizovat v souladu s Nařízením 
o ochraně osobních údajů (anonymizované osobní údaje jsou takové údaje, 
které ani nepřímo nepomáhají v identifikaci určitého člověka a nejsou s ním 
tedy nijak spojitelná), např. v publikační činnosti bude míst sdělení 
pro veřejnost minimální hodnotu. 
V některých případech může jít také o sdělení osobních údajů nyní již 
běžného občana, např. u účastníků bojů z druhé světové války na straně 
poražených, apod. Pokud by badatel něco takového zjistil v archivu, měl by 
podle návrhu vyhlášky požádat o souhlas žijící osobu, např. v Německu? 
Anonymizace by v tomto případě asi nebyla vhodná.  
Podle našeho názoru je zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely 
vzhledem k právu na svobodu projevu výkonem oprávněných zájmů 
ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení o ochraně osobních údajů a tudíž 
by se měl uplatňovat princip proporcionality. 

návrhu vyhlášky, představuje toliko reflexi závěrů, 
které ve vztahu k přístupu k archiváliím z období 
let 1938 až 1989 zaujal Ústavní soud. Ten ve svém 
nálezu sp. zn. Pl. ÚS 3/14 zdůraznil rozdíl mezi 
nahlížením do archiválie badatelem a následným 
zveřejněním obsahu archiválie. Ústavní soud 
podtrhl, že zvláštní úprava přístupu k archiváliím 
z období let 1938 až 1989 obsažená v zákonu 
o archivnictví a spisové službě se vztahuje výlučně 
na nahlížení do archiválií, nikoliv však již 
na zveřejňování obsahu archiválií. V nálezu se 
výslovně hovoří o tom, že pro další zpracování 
osobních údajů, zvláště pro jejich zveřejnění, jsou 
badatelé povinni opatřit si souhlas dotčených osob. 
Současně nález vybízí archivy k nastavení 
podmínek nahlížení v badatelském řádu způsobem 
vylučujícím neoprávněné zpracování osobních 
údajů. Veden právě zmíněnými závěry Ústavního 
soudu navrhl předkladatel změnu vzorového 
badatelského řádu tkvící v deklaraci povinného 
chování badatele při dalším nakládání s obsahem 
archiválií. Je třeba zdůraznit, že jde o pouhé 
připomenutí povinnosti vyplývající z právních 
předpisů upravujících ochranu osobních údajů, 
potvrzených autoritativním výkladem Ústavního 
soudu, nikoliv o založení povinnosti nové 
(k čemuž ani vzorový badatelský řád není 
oprávněn). Smysl ustanovení je tak pouze 
instruktivní, má jednoduchou formou upozornit 
badatele na limity, které jim ve vztahu k získaným 
osobním údajům vyplývají z jiné právní úpravy, 
a ani v nejmenším nemění postavení badatelů.  
 
Aby však bylo zabráněno mylným závěrům 
a desinterpretacím, předkladatel upustil od ambice 
upozornit badatele na povinnosti vyplývající jim 
z jiných právních předpisů v badatelském řádu, 
neboť není nutné regulovat danou otázku 
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v archivní vyhlášce. 
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