
www.munis.cz

Kotrmelce v pravidlech pro spisové 
služby
Tomáš Vlasák

Triada, spol. s r. o.



www.munis.cz

Kolik třešní, tolik višní
• Kotrmelce

• Červenec 2021 – první účinnost zákona 
č. 261/2021 Sb. s dopadem do spisové služby

• 23. prosinec 2021 – publikování novely 
prováděcí vyhlášky

• 1. ledna 2022 – účinnost většiny nových 
ustanovení novelizované vyhlášky

• 26. ledna 2022 – vládní návrh odložení 
atestací spisové služby

• 1. února 2022 – „prozatímní“ nabytí účinnost 
pravidel pro atestace a zákaz dodavatelům 
nabízet neatestované systémy spisové služby

• Duben 2022 – očekávaná účinnost ustanovení 
odložení atestací a úpravy dalších 
přechodných období
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Zeptali jste se svého dodavatele?
• Odpovědní dodavatelé sledovali 

situaci a informovali své 
zákazníky
• Atestace nebude zrušena, ale 

posunuta

• Triada jde do toho!
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Kdo elektronizoval, byl prozíravý a má náskok
• Od 1. února 2022 platí povinnost pro všechny 

veřejnoprávní původce vykonávat spisovou 
službu v elektronické podobě
• Kdo ji neměl do té doby, musí to vyřešit 

během přechodného období, jehož délka 
je nyní předmětem schvalované 
novelizace

• Platí i pro školy

• Nezapomeňte za změny v oblasti datových 
schránek
• Od ledna 2023 se očekává velký nárůst 

datových schránek a elektronické 
komunikaci s občany
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Co přinesla novela prováděcí vyhlášky

Upravte pravidla, jak a 

kdy digitalizujete

Upravte pravidla, jak 

uchováváte vstupy 
autorizované konverze

Upravte pravidla, jak 

tvoříte dokumenty, aby 
měly vždy textovou vrstvu

Upravte pravidla, jak 

nakládáte se spisy

Upravte pravidla, jak 

tvoříte stejnopisy 
dokumentů, aby vám pro 
výkon spisové služby vždy 
zůstal digitální stejnopis
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Nabídka služeb společnosti Triada
• Tvorba spisových řádů

• Komplexní dotazník obsahující konkrétní otázky k výkonu 
spisové služby na obci

• Nejen sestavení směrnice, ale též odhalení slabých 
stránek

• Včetně návrhu spisového a skartačního plánu
• Vhodné pro uživatele jakýchkoliv systémů spisové služby

• Aktualizace spisových řádů
• Levnější varianta pro ty, kteří již od nás spisový řád mají
• Doplňkový dotazník k novinkám poslední doby
• Úprava reflektující vývoj organizace i legislativy

9 600,- Kč

3 900,- Kč
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Shrnutí
• Aktualizujte svůj spisový řád podle nových pravidel zveřejněných na 

poslední chvíli, ale účinných již od začátku roku
• Pochvalte se za to, že jste již dříve správně zvolili výkon spisové služby 

v elektronické podobě
• Myslete v tomto ohledu i na zřizované organizace, zejména školy
• Zeptejte se svého dodavatele spisové služby, zda půjde do atestací
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Neváhejte se na nás obrátit,
jsme připraveni na stánku 

společnosti                  v přísálí

Děkuji za pozornost


