
 

 

 

Návod k použití formulářů Sbírky právních 
předpisů územních samosprávných celků a 
některých správních úřadů v prostředí 
Portálu veřejné správy 
 

 

Formulář – Žádost o výmaz zveřejněného dokumentu, který není 

právním předpisem (§ 5 odst. 4) 

 

 

 

 

aktualizováno dne 29. prosince 2021 

 

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 

Ministerstvo vnitra 

E-mail: sbirkausc@mvcr.cz 

 

mailto:sbirkausc@mvcr.cz


2 
 

Formulář – Žádost o výmaz zveřejněného dokumentu, který není 

právním předpisem (§ 5 odst. 4) 

Kde je formulář umístěn 

Formulář naleznete na Portálu veřejné správy (dále jen PVS): 

https://portal.gov.cz/formulare/zadost-o-vymaz-zverejneneho-dokumentu-ktery-neni-
pravnim-predpisem-ss-5-odst-4 

Kdo může formulář používat 

Územní samosprávné celky a některé správní úřady prostřednictvím datové schránky 
v prostředí informačního systému datových schránek (dále jen ISDS). 

Jaké operace (úkony) lze pomocí formuláře provést 

Žádost o výmaz zveřejněného dokumentu, který není právním předpisem 

Formulář obsahuje dvě povinné položky dle § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 35/2021, o Sbírce právních 
předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů: 

 ID datové schránky subjektu; 

 číslo předpisu nebo ID zprávy. 

  

https://portal.gov.cz/formulare/zadost-o-vymaz-zverejneneho-dokumentu-ktery-neni-pravnim-predpisem-ss-5-odst-4
https://portal.gov.cz/formulare/zadost-o-vymaz-zverejneneho-dokumentu-ktery-neni-pravnim-predpisem-ss-5-odst-4
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Jak vyplňovat položky ve formuláři 

Povinné položky označené * je nutno vyplnit. Pokud stisknete tlačítko „POKRAČOVAT“, 

v případě prázdné položky se pole červeně podbarví. 

ID datové schránky subjektu (povinná položka) 

Tato položka slouží k identifikaci vkladatele, který právní předpis zveřejnil nebo vyhlásil a 

vyplňuje se uvedením jeho názvu (např. „hlavní město Praha“ nebo „Praha“) nebo ID datové schránky 

(např. xssigzx). Pole po vepsání prvních dvou znaků nabídne rolovací menu, ze kterého lze vybrat 

příslušný subjekt.  

Číslo právního předpisu nebo ID datové zprávy (povinná položka) 

Tato položka slouží k identifikaci již zveřejněného právního předpisu. Vkladatel uvede, pod 

jakým číslem daný právní předpis vydal a následně jej vybere z rolovacího menu. Právní předpis lze 

vybrat také prostřednictvím ID datové zprávy, kdy vkladatel uvede číslo datové zprávy zveřejnění, které 

je systémem automaticky přiděleno po úspěšném odeslání příslušného formuláře pro vyhlášení nebo 

zveřejnění právního předpisu.  

Možnosti odeslání 

Po vyplnění formuláře stiskněte tlačítko „POKRAČOVAT“. Následují možnosti, jak dále 

zpracovat Váš požadavek ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých 

správních úřadů.  

Volba „PŘIHLÁSIT A ODESLAT“ 

Po stisku tlačítka „PŘIHLÁSIT A ODESLAT“ budete přesměrováni na přihlašovací stránku 
datových schránek. Zde zadáte své přihlašovací údaje. Po úspěšném přihlášení se Vám zobrazí výzva 
k souhlasu s předáním identifikačních údajů. Jakmile ji odsouhlasíte, zobrazí se Vám koncept datové 
zprávy, kde si můžete zkontrolovat, co a komu bude odesláno. Po stisku tlačítka „Odeslat“ bude datová 
zpráva odeslána a Vám zobrazeno potvrzení o odeslání, včetně identifikátoru datové zprávy. 

Odeslání datové zprávy z formuláře pomocí přihlašovacích údajů vydaných uživateli datové 
schránky neznamená přihlášení do datové schránky. Nemusíte se tedy obávat, že by došlo k doručení 
datových zpráv v důsledku přihlášení uživatele. 

Volba „Stáhnout zprávu“ 

Postupujte přesně podle pokynů: 

a) Stiskněte tlačítko „STÁHNOUT“. 

b) Uložte soubor ve formátu XML. V předmětném souboru neprovádějte žádné úpravy. 

c) Odešlete jej jako přílohu datové zprávy v prostředí ISDS 
(https://www.mojedatovaschranka.cz/) do datové schránky Sbírky právních předpisů 
územních samosprávných celků a některých správních úřadů (Ministerstvo vnitra) s 
identifikátorem – ci2xihx. 

d) Soubor ve formátu XML musí zůstat pojmenován přesně tak, jak jej formulář 
vygeneroval, tedy spp-podani.xml, a musí být vložen jako první příloha datové zprávy. 
V názvu nepoužívejte velká písmena - dodržujte přesně uvedený název. 

https://www.mojedatovaschranka.cz/
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e) Pokud použijete k odeslání Vaši spisovou službu nebo jinou aplikaci, kterou máte 
napojenu na ISDS, je nutné, aby pokyn ve formátu XML byl ve struktuře datové zprávy 
označen jako hlavní příloha (vložen s typem dmFileMetaType = main). Konzultujte 
s dodavatelem Vaší aplikace jak zajistit, aby byl uvedený příznak správně nastaven. 

Kde se projeví ́provedení zadaného úkonu 

 Všechny korektně odeslané pokyny jsou zpracovány Informačním systémem Sbírky právních 

předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, viz https://sbirkapp.gov.cz/. 

Pokud jste odeslali správně zadaný pokyn k provedení operace, obdržíte během několika minut 

potvrzení o jeho přijetí v podobě Oznámení o přijetí žádosti o výmaz právního předpisu, a to do datové 

schránky, ze které byl pokyn odeslán. 

 V průběhu zpracování požadavku může dojít k chybě, která způsobí nemožnost dokončení 

zpracování. V tomto případě je zaslána informace o chybě do datové schránky, ze které byl pokyn 

odeslán. 

 

https://sbirkapp.gov.cz/

