Prohlášení
k atestacím elektronické spisové služby
učiněné obchodní společností GORDIC spol. s r.o., se sídlem Erbenova 2108/4, Jihlava 586 01, zastoupená
Ing. Jaromírem Řezáčem, jednatelem a generálním ředitelem.

GORDIC spol. s r.o. je předním výrobcem informačních systémů včetně elektronického systému spisové služby
GINIS (GINIS SSL). Systém GINIS SSL je trvale vyvíjen a udržován ve shodě s platnou legislativou a současně je
průběžně certifikován na shodu s požadavky národního standardu pro elektronické systémy spisové služby
(NSESSS).
Zákon č. 261/2021, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné
moci (DEPO), rozšířil novelou zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (dále jen „archivní zákon“)
požadavky na elektronický systém spisové služby v tom smyslu, že s účinností od 1. 7. 2023 bude smět
být nabízena a dodávána pouze taková elektronická spisová služba, která splní příslušné atestační požadavky.
Společnost GORDIC tímto deklaruje svoji plnou připravenost atestovat systém GINIS SSL v aktuální distribuční
verzi, jakmile bude atestace v souladu s výše uvedenými právními předpisy umožněna. Atestací se rozumí
posouzení souladu elektronického systému spisové služby s požadavky zákona č. 499/2004 Sb., vyhlášky
a národního standardu podle § 70 odst. 1 a 2 téhož zákona.
Pro úplnost dodáváme, že veřejnoprávní původci podle § 3 odst. 1 archivního zákona, ve znění novely č. 89/2022
Sb., novela změnového zákona v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, účinné ode dne
27. dubna 2022, jsou povinni uvést výkon spisové služby do souladu s požadavky zákona do 31. prosince 2025.
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………………………………………..
Ing. Jaromír Řezáč
jednatel a generální ředitel
GORDIC spol. s r.o.
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