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 uchovávat dokumenty, vyřazovat dokumenty a provádět výběr archiválií ve skartačním 

řízení, 

 uchovávat dokumenty v digitální podobě, tj. do doby provedení výběru archiválií 

zajistit věrohodnost původu těchto dokumentů, neporušitelnost jejich obsahu a 

čitelnost, tvorbu a správu metadat k těmto dokumentům a připojení údajů prokazující 

existenci dokumentu v čase, 

 vydat spisový řád , jehož povinnou součástí musí být spisový a skartační plán, 

 při převádění dokumentů dle § 69a „archivního zákona“ pořizovat „ověřovací 

doložku“ a tuto podepisovat  

 ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce podepisovat e-dokumenty stanoveným typem e-podpisu (e-pečeti) a 

opatřovat je časovým razítkem. 

 

GDPR a povinnost původců uchovávat dokumenty 

 

     Povinnost stanovená veřejnoprávním původcům v § 3 platného znění zákona č. 499/2004 

Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), tj. 

povinnost uchovat dokumenty a umožnit archivu provést z nich výběr archiválií, není 

nařízením GDPR (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 ) nikterak dotčena. Původci uvedení v 

citovaném § 3 zákona jsou i nadále povinni umožnit výběr archiválií z dokumentů, a to bez 

toho, že by tyto byly předtím anonymizovány nebo šifrovány. V této souvislosti připomínáme, 

že dle čl. 17 odst. 3 nařízení GDPR jsou archivy oprávněny ukládat dokumenty včetně 

osobních údajů v nich případně obsažených. V archivnictví se rovněž uplatňuje výjimka z 

práva „být zapomenut“ (viz čl. 17 nařízení GDPR). V případě, že z dokumentů či spisů budou 

nevratně vymazány osobní údaje bez toho, že by předtím bylo archivu umožněno posoudit 

hodnotu těchto dokumentů při výběru ve skartačním nebo mimo skartační řízení, dojde ze 

strany původců dokumentů k naplnění skutkové podstaty některého z přestupků definovaných 

§ 74 zákona, za což původcům hrozí sankce. 

 


