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Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších právních předpisů 

Zákon č. 298/2016 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce  

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi, ve znění 

pozdějších právních předpisů 

Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze 

dokumentů 

Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního 

systému datových schránek 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších právních předpisů 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů 

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších právních předpisů 

Zákon 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů 

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

Vyhláška č. 98/1012 Sb., o zdravotnické dokumentaci 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích)  

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve 

znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a registrech utajovaných informací, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků. Povinnosti obcí stanovené 

zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, v oblasti výkonu spisové služby a archivnictví (základní informace 

určené obcím) (1. 1. 2013) 
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Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím elektronického 

systému spisové služby u veřejnoprávních původců (30. 6. 2014) 

 

Datové schránky a činnost správních orgánů (31. 10. 2012) 

 

Stanovisko k označení výstupu z autorizované konverze dokumentů (1. 12. 2014) 

 

Stanovisko k užívání časového razítka v souvislosti s odesíláním a ukládáním dokumentů v 

digitální podobě (6. 4. 2010) 

 

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s 

důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu (8. 4. 2015) 

 

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v 

listinné podobě a jejich odesílání (31. 12. 2014) 

 

Metodika evidence spisů ve správním řízení a způsob předávání spisů mezi správními orgány 

(2006) 

 

Stanovisko k problematice vkládání dokumentů do uzavřených spisů, které se týkají 

pravomocně skončených správních řízení (3. 7. 2018) 

 

Stanovisko k výkladu skutkové podstaty správního deliktu podle § 74 odst. 9 písm. a) zákona 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (30. 3. 2016) 

 

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s 

důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu  

 

Stanovisko odboru archivní správy a spisové služby k užívání časového razítka v souvislosti s 

odesíláním a ukládáním dokumentů v digitální podobě č. j. MV-36491-1/AS-2010   
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