
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V tomto čísle: 

• Memorandum o spolupráci MV ČR 
a dodavatelů spisových služeb 

• Nehledejte jiné řešení – IS Munis 
zvládne všechny nároky současného 
i budoucího eGovernmentu 

• Získejte finanční prostředky ze 
Strukturálních fondů EU 

• Czech POINT – efektivní komunika-
ce státu s občanem 

Vážení uživatelé informačního systému Munis,  

podle řady expertů budeme v letošním roce svědky největší revoluce v administrativě od dob císařovny 
Marie Terezie. Kromě firem a organizací se bude týkat především veřejné správy. Dne 1. července 2009 
totiž nabude účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi doku-
mentů, který zcela zásadním způsobem mění způsoby komunikace a podstatně rozšiřuje používání elek-
tronických dokumentů.  

Vzhledem k tomu, že tato změna výrazně zvýší nároky na vaše stávající informační systémy, vnitřní 
procesy vašeho úřadu a pravděpodobně i na Vás osobně, rozhodli jsme se přinášet vám prostřednictvím 
tohoto bulletinu aktuální informace související se současným rozvojem eGovernmentu, stejně jako rady 
a doporučení, jak se s nástrahami přelomového roku 2009 vyrovnat co nejlépe. 

Věříme, že i díky naší pomoci se vám to podaří. 

Redakce 

K odběru tohoto bulletinu se můžete přihlásit na www.triada.cz/ega.
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V souvislosti s přijetím zákona č. 300/2008 Sb. 
vznikla zcela nová situace, která ovlivní činnost 
subjektů veřejné správy i soukromého sektoru 
a fyzických osob. Všechny dotčené strany si uvě-
domují, že propojení elektronických spisových 
služeb a nově vytvářených datových schránek musí 
proběhnout co možná nejjednodušším a hlavně 
funkčním způsobem. Těsně před Vánocemi proto 
podepsali náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček 
a zástupci výrobců elektronických spisových služeb 
dokument Memorandum o spolupráci při pří-
pravě technické části prováděcí vyhlášky k zá-
konu č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, z hlediska 
propojení datových schránek a spisových služeb.

V pracovní skupině ustavené 18. listopadu 2008 na 
Ministerstvu vnitra k zabezpečení daného úkolu 
pracují od samého počátku i odborníci společnosti 
Triada.  

Výsledkem práce této skupiny je podklad, který se 
stane základem pro zpracování technické části 
prováděcí vyhlášky k zákonu č. 300/2008 Sb. Sku-
pina se také věnuje návrhu funkcí webových služeb 
pro komunikaci mezi vznikajícím informačním 
systémem datových schránek a elektronickými 
spisovými službami. Návrh zahrnuje následující 
oblasti: Podání a vyzvedávání zpráv, doručenky, 
dotazy na existenci datové schránky, ověřování 
zpráv, autentizační funkce a doplňkové a provozní 
funkce. 

K otevřené dohodě MV ČR a dodavatelů spisových 
služeb může kdykoliv přistoupit jakýkoliv další 
výrobce a podílet se tak na spolupráci při dodržo-
vání standardu nově vzniklého z práce technické 
skupiny. MV ČR připravilo návrh právního předpi-
su, který definuje dohodnutý standard a předalo jej 
dodavatelům k připomínkovému řízení. Ti zase 
předali ministerstvu k připomínkám návrh tzv. XSD 
schématu dohodnutého rozhraní. Oba dokumenty 
budou také zveřejněny na www stránkách Minister-
stva vnitra. 

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, vstoupil v plat-
nost dne 19. srpna 2008 a účinnost nabude dne 
1. července 2009. Mimo jiné obsahuje ustanovení 
o Informačním systému datových schránek (dále jen 
IS DS). Jeho zavedením dojde ke značnému zjed-
nodušení komunikace mezi orgány veřejné moci 
a právnickými osobami, podnikajícími fyzickými 
osobami a fyzickými osobami. Tento systém bude 
mít i zásadní vliv na provoz elektronických spiso-
vých služeb. 

19. ledna 2009
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Revoluce v administrativě se blíží! 
Memorandum o spolupráci MV ČR a dodavatelů spisových služeb 

O společnosti Triada, s. r. o. 
Společnost Triada je jedním z význam-
ných dodavatelů softwarových řešení, 
technické podpory i konzultačních slu-
žeb pro sféru veřejné správy v ČR. Svoji 
činnost zahájila již v roce 1991 
a v současné době představují hlavní 
těžiště její činnosti dodávky informač-
ních systémů pro obecní a městské 
úřady, související technická podpora 
a profesionální konzultační služby 
s důrazem na individuální potřeby klien-
tů. 

V rámci úzké spolupráce s celým seg-
mentem veřejné správy se společnost 
Triada zabývá také vydavatelskou čin-
ností – vydává časopis Obec & finance, 
elektronickou publikaci Solón a interne-
tový Deník veřejné správy. Neméně 
důležitou oblastí je programové a orga-
nizační zajištění konferencí, odborných 
seminářů, setkání a vzdělávacích akcí 
pro pracovníky veřejné správy, mezi něž 
patří například konference ISSS (Internet 
ve státní správě a samosprávě), Kontrola 
ve veřejné správě nebo pravidelná setká-
ní starostů s názvem Den malých obcí. 

Společnost Triada se významným způ-
sobem podílí na definici užívaných 
standardů i na přípravě legislativy souvi-
sející s dalším rozvojem eGovern-mentu 
v ČR. Je členem jak přípravné skupiny 
MV ČR k rozhraní spisových služeb a IS 
datových schránek a interoperabilitě 
spisových služeb, tak přípravné skupiny 
SPIS pro elektronické archivnictví. Díky 
tomu může nabídnout i kvalitní meto-
dickou pomoc při zvládnutí všech úkolů 
souvisejících se současným rychlým 
rozvojem eGovernmentu, např. formou 
současných a chystaných akreditovaných 
školení. 

Zástupci dodavatelů spisových služeb se sešli 
u náměstka MV ČR Zdeňka Zajíčka 

Náměstek ministra 
vnitra ČR Zdeněk 
Zajíček 
s podepsaným 
memorandem 

http://www.triada.cz/ega�
http://www.triada.cz/ega�


Elektronická spisová služba je základem fungování 
každého úřadu a zároveň výchozím bodem pro 
příjem a odesílání zásilek prostřednictvím chysta-
ného informačního systému datových schránek. 
Součástí modulu Kancelář Munis je i elektronická 
podatelna, která podporuje sjednocení postupů pro 
klasickou a elektronickou korespondenci, přičemž 
právě sjednocení pravidel a postupů příjmu doku-
mentů přicházejících jak klasickou tak elektronic-
kou cestou je velice důležité. V podacím deníku 
zásilka dostane přidělené jednoznačné číslo jednací, 
jehož formát je konfigurovatelný dle požadavků 
zákazníka a může se skládat až ze čtyř základních 
částí. 

Další oběh dokumentů závisí na organizační struk-
tuře a vnitřní směrnici „Spisový a skartační řád“. 
Rozsáhlé možnosti konfigurace modulu Kancelář 
Munis zajišťují vždy bezproblémové přizpůsobení 
nastavení oběhu dokumentů interním směrnicím 
dané organizace. 

Nutné vazby na další nástroje
eGovernmentu 
Za další důležitý nástroj eGovernmentu lze označit 
prezentaci obsahu úřední desky na Internetu. Tato 
problematika je v IS Munis realizována prostřednic-
tvím modulů Úřední deska a eDeska s vazbou na 
portál iMunis. Ministerstvo vnitra ČR, konkrétně 
jeho odbory legislativy a koordinace předpisů 
a informatizace veřejné správy, potvrdily již 
v lednu 2007, že zmíněné moduly odpovídají poža-
davkům zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, a že jsou technicky způsobilé 
k nasazení na obcích a v jiných orgánech veřejné 
správy. 

Současný rozvoj eGovernmentu klade stále vyšší nároky nejen na úředníky obecních a městských úřadů, ale 
také na používané technologie a nástroje. Jednou z nejdůležitějších součástí stávající administrativy je 
v poslední době zavádění elektronického způsobu vedení spisové služby. Informační systém Munis s modulem 
Kancelář umožňuje její provozování v souladu se všemi platnými legislativními předpisy a zároveň zajišťuje 
kvalitní vazbu mezi spisovou službou a ostatními prvky stávajícího informačního systému. 
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Tento způsob realizace prezentace obsahu úřední 
desky na Internetu navíc technicky nezatěžuje 
zákazníka nutností provozovat vlastní webový 
server. 

V loňském roce byl IS Munis doplněn o propojení 
s aplikací Czech POINT, což je důležité pro dodr-
žení požadavků zákona o archivnictví a spisové 
službě a pro dodržení povinnosti vést evidenci 
vydaných výpisů danou zákonem o IS VS (infor-
mační systémy veřejné správy). Vazba je tak reali-
zována nejen do modulu Kancelář Munis, který 
zajišťuje přidělování čísel jednacích, archivaci 
vydaných výpisů a evidenci v centrálním podacím 
deníku úřadu (podle zákona č. 499/2004 Sb., o ar-
chivnictví a spisové službě), ale také do modulu 
Legalizace a vidimace Munis, který zajišťuje evi-
denci na základě zákona č. 365/2000 Sb., o infor-
mačních systémech veřejné  správy, a také umožňu-
je případné speciální tisky ověřovacích doložek. 

V současné době je již IS Munis kompletně techno-
logicky připraven na vazbu s informačním systé-
mem datových schránek, jehož hlavním cílem – po 
zavedení od 1. července 2009 – je zjednodušení 
komunikace mezi orgány veřejné moci a právnic-
kými osobami, podnikajícími fyzickými osobami 
a fyzickými osobami. Podobně jako v případě 
předchozích vazeb směřují veškeré snahy k tomu, 
aby toto propojení přineslo uživatelům maximální 
komfort a usnadnilo jim cestu ke zvládnutí nových 
úkolů, jenž s sebou postupující rozvoj eGovernmen-
tu přináší. 

Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o. 

Nehledejte jiné řešení – IS Munis zvládne všechny 
nároky současného i budoucího eGovernmentu 

Schéma propojení elektronické spisové služby Munis a aplikace Czech POINT – díky tomu lze zajistit 
požadované jednotné číslování a jednotné ukládání dokumentů. 

Získejte finanční prostředky 
ze Strukturálních fondů EU 
Ministerstvo vnitra, obor strukturálních 
fondů, vyhlašuje výzvu 02 „eGovernment 
do obcí – Czech Point“, která patří do 
Operačního program IOP, Prioritní osy 2 
– Zavádění ICT v územní veřejné správě. 

Hlavní aktivitou, na kterou lze v rámci 
této výzvy využít vyčleněné prostředky, 
je zřizování a rozvoj tzv. kontaktních 
míst veřejné správy (pracoviště Czech 
POINT) a to zejména pořízení technic-
kého vybavení (počítač, tiskárna, připo-
jení k internetu apod.). V rámci této 
výzvy je možné zažádat buď o podporu 
k vytvoření nového pracoviště nebo 
o tzv. upgrade již stávajícího pracoviště. 
Vše musí být v souladu s technickou 
specifikací uvedenou v Příručce pro 
žadatele a příjemce. 

Jednou z důležitých podmínek je záva-
zek provozovat kontaktní místo 
Czech POINT po dobu minimálně 5 let. 
Společnost Triada má pro zájemce 
o využití této možnosti připravenu nabíd-
ku řešení, která kromě minimální požado-
vané konfigurace obsahuje jako bonus 
i některé moduly informačního systému 
Munis, jež mohou práci s aplikací Czech 
POINT výrazně usnadnit. 

Žádosti lze podávat od 1. prosince 2008 
a jejich příjem bude ukončen 31. března 
2009. Maximální limit na náklady pro-
jektu činí u nového pracoviště 93 927 Kč 
a v případě upgradu stávajícího pracoviš-
tě je maximální limit 68 540 Kč. 

Podrobnější informace lze najít na 
http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?doci
d=48531&docType=ART&lang=cs 

Czech POINT – efektivní 
komunikace státu s občanem 
Hlavním cílem projektu Czech POINT 
(Český Podací Ověřovací Informační 
Národní Terminál) je poskytnout garanto-
vanou službu pro komunikaci občana se 
státem prostřednictvím kontaktního místa, 
kde bude možné získat ověřená data 
z různých informačních zdrojů, úředně 
ověřit dokumenty, učinit podání pro 
zahájení řízení správních orgánů a získat 
informace o průběhu správních řízení. 

Czech POINT v současnosti obsahuje 
následující agendy: 
• Výpis z bodového hodnocení osoby 

(řidiče) 
• Výpis z Katastru nemovitostí  
• Výpis z Obchodního rejstříku 
• Výpis z Živnostenského rejstříku 

a založení živnosti 
• Výpis z Rejstříku trestů 
• Vydání ověřeného výstupu ze Sezna-

mu kvalifikovaných dodavatelů 
• Podání do registru účastníků provozu 

modulu autovraků ISOH 
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