
  

  
  
  

Stanovisko č.5/2021  
 

 odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, odboru 
eGovernmentu a odboru Hlavního architekta eGovernmentu 

  
  

  
 Označení stanoviska:   

  

Podmínka otevřeného a strojově 
čitelného formátu v souvislosti s 
vyhlašováním právních předpisů ve 
Sbírce právních předpisů územních 
samosprávných celků a některých 
správních úřadů 

  
Právní předpis:   

- § 2 odst. 2 a § 9 odst. 2 zákona č. 
35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů 
územních samosprávných celků a 
některých správních úřadů, 
- § 3 odst. 7 a 8 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů.  

Ustanovení:   

   
Související právní předpisy:   

 

Klíčová slova:   

  

Strojově čitelný formát, Sbírka právních 
předpisů, otevřený formát,   
  

Datum zpracování:   
  

V Praze dne 15. listopadu 2021 

 
Stanovisko:  

     

 Zákon ukládá povinnost zaslat právní předpis do Sbírky právních předpisů 

v otevřeném a strojově čitelném formátu. Požadavek otevřeného a strojově 

čitelného splňují zejména formáty HTML, DOCX či ODT. 



  

 

Formát PDF (PDF-A) splňuje požadavek otevřeného formátu, ale zpravidla již 

nebude splňovat požadavek strojové čitelnosti; používání formátu PDF (PDF-A) 

proto nelze doporučit. V této souvislosti lze uvést, že územní samosprávný celek či 

příslušný správní úřad bude návrh právního předpisu tvořit v příslušném textovém 

editoru (typicky v MS Word), formát PDF (PDF-A) tedy není nikdy prvotním formátem 

(prvotním formátem zpravidla bude DOCX či ODT). 

 

Zákon dále uvádí, že není-li možné zveřejnit právní předpis nebo jeho část ve 

strojově čitelném formátu, zveřejní se právní předpis nebo jeho část pouze v 

otevřeném formátu. Dané ustanovení zákona typicky míří na případy grafických příloh 

právních předpisů (např. přílohy ve formě mapových podkladů). Pro kolekce obrázků 

jsou vhodnými formáty např. JPEG, PNG, SVG či GIF a PDF. 

 

V podrobnostech k problematice otevřených a strojově čitelných formátů lze 

odkázat: 

https://opendata.gov.cz/standardy:technicke-standardy-pro-datove-sady-na-

stupni-3. 

Pro úplnost je možné doplnit, že povinnost zveřejňování právních předpisů 

v otevřeném a strojově čitelném formátu se v souladu s přechodnými ustanoveními 

nevztahuje na právní předpisy vydané přede dnem 1. ledna 2022. 

 

Závěr: 

- Pro zveřejňování právních předpisů ve Sbírce právních předpisů územních 
samosprávných celků a některých správních úřadů lze doporučit zejména formáty 
DOCX či ODT. 
 

- Používání formátu PDF (PDF-A) nelze doporučit, neboť zpravidla nebude splňovat 
podmínku strojové čitelnosti. 

 

- Pro grafické přílohy (přílohy právního předpisu ve formě mapových podkladů) lze 
užít formáty JPEG, PNG, SVG či GIF a PDF. 

 

https://opendata.gov.cz/standardy:technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3
https://opendata.gov.cz/standardy:technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3


  

  
   

Poznámky:   
 
Toto stanovisko zpracoval odbor veřejné správy, dozoru a kontroly ve spolupráci 

s odborem eGovernmentu a odborem Hlavního architekta eGovernmentu 

 
 

  
  

Podpisová doložka:   

   

Schválil: Ing. Bc. Miroslav Veselý  
ředitel odboru veřejné správy, dozoru kontroly  
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