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Co musíte vědět… 

Datová schránka je: 
• plnohodnotná náhrada klasické pošty 

– elektronický P. O. Box, 
• uzavřený systém – elektronické 

datové úložiště, prostřednictvím kte-
rého může posílat datové zprávy 
pouze majitel datové schránky. 

Datová schránka není: 
• prostý e-mailový klient, 
• archivní systém nebo místo pro 

odkládání nepotřebných dokumentů. 
 

Datová schránka bude vždy jen jedna 
pro každou organizaci! 

Přístup k datové schránce mají pouze 
oprávněné nebo pověřené osoby! 

Praktický přístup k datové schránce 
bude prostřednictvím webového klienta 
nebo spisové služby! 

Autenticita dokumentů zasílaných přes 
IS DS je plně zajištěna! 

Souhrn práv a povinností najdete v § 17 
zákona 300/2008 Sb.! 

Přístup k Vaší datové schránce Vám zajistí náš 
modul Kancelář – elektronická spisová služba 

3 kroky pro zvládnutí Datových schránek 
• Zavedení, případně doškolení práce s modulem Kancelář systému Munis – elektronickou spiso-

vou službou (podrobnosti jsou na druhé straně v článku Spisová služba Munis a datové schránky). 

• Rozšíření znalostí na akreditovaných školeních Praktická realizace eGovernmentu na úřadech 
a Spisová služba v prostředí úřadů ÚSC (podrobnosti naleznete na druhé straně). 

• Zřízení pracoviště Czech POINT (nutné vzhledem k předpokladu, že autorizovaná konverze doku-
mentů bude zajišťována právě touto aplikací). 

V poslední době se v souvislosti s přípravou kon-
cepce technologických center ORP a krajů stále 
častěji objevuje ve veřejné správě doposud nepříliš 
užívané slovo – hostování. O co se jedná? Zjedno-
dušeně řečeno se pod pojmem hostování rozumí 
situace, kdy je informační systém nebo jeho část 
fyzicky nainstalován v jiné lokalitě než jsou jeho 
uživatelé. Ti se potom ke svému systému připojují 
prostřednictvím Internetu. Výhodou tohoto řešení 
je, že umožňuje soustředit informační systémy do 
jednoho velmi dobře vybaveného a hlavně zabezpe-
čeného centra. Celkové náklady na vybavení
a správu jsou potom zpravidla nižší, než v případě, 
kdy by byl každý systém provozován na samostat-
ných technických prostředcích přímo u uživatele. 
Jako každá věc má i hostování určité nevýhody. 
Uživatelé se v zájmu pohodlí částečně vzdávají 
kontroly nad svými daty a riskují, že se v případě 
výpadku internetového připojení ke svým datům
nemusí dočasně dostat. 

Společnost Triada, dodavatel informačního systému
Munis, se pochopitelně na model hostování v tech-
nologických centrech ORP intenzivně připravuje. 
Vzhledem k množství změn, které se v současné 
době projevují v plánech na jejich zřízení, jsme 
připravili více variant hostování IS Munis nebo 
jeho částí. Každý zákazník si tak bude moci zvolit 
způsob, který mu přinese maximální výhody. 

Základní a nejvýhodnější variantou je hostování 
úložiště elektronických dokumentů, jejichž množ-
ství po zprovoznění systému datových schránek 
prudce naroste. Hostování úložiště dokumentů na 
ORP přinese efektivní využití prostředků, protože 
komplexní řešení této problematiky vlastními sila-
mi by vzhledem k náročnosti tohoto úkolu mohlo 

být nad finanční i organizační možnosti některých 
obcí. Tato varianta se jeví jako výhodná pro velké 
množství uživatelů. Umožní ponechání si kontroly 
nad samotným informačním systémem a zároveň 
přenese finančně a technologicky náročné řešení 
datového úložiště na technologické centrum ORP. 

Varianta hostování úložiště dokumentů včetně 
spisové služby bude vhodným řešením pro menší
obce, které s ohledem na svou velikost a na množ-
ství zpracovávané agendy budou potřebovat vyřešit 
pouze provoz elektronické spisové služby bez 
návaznosti na vnitřní informační systém úřadu.  

Poslední variantou je úplné hostování celého IS 
Munis, které může v určitých případech přinést 
výrazně vyšší zabezpečení dat a zbavit zákazníky 
části starostí s provozem informačního systému. 
Zde je ovšem potřeba splnit náročné požadavky 
plně hostovaného řešení, zejména na dostatečně 
rychlou a stabilní internetovou konektivitu obce. 

Hostování IS Munis v technologických centrech 
ORP (obec s rozšířenou působností) a krajů 

Slovníček pojmů: 
ORP – Obec s rozšířenou působností – tzv. „trojka“; IS DS – 
informační systém datových schránek; Hostování – instalace a 
provoz informačního systému (nebo jeho části) v jiné lokalitě, 
než jsou jeho uživatelé, prostřednictvím Internetu; Technolo-
gické centrum – součást strategie implementace eGovernmen-
tu do území – soubor technických a softwarových prostředků 
pro poskytování hostovaných služeb na úrovni regionu (ORP, 
kraj); Úložiště elektronických dokumentů, datové úložiště – 
pracovní úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů 
v kapacitě dostatečné pro všechny obce správního obvodu. 
V rámci projektu ukládání a digitalizace dat do ní obce a města 
ukládají neukončené a neuzavřené spisy; Konektivita – datové 
připojení, zpravidla pomocí Internetu. Mezi základní vlastnosti 
patří rychlost a spolehlivost; Vnitřní informační systém – 
programové vybavení pro vedení agend úřadu, v případě IS 
Munis s vnitřními vazbami mezi jednotlivými moduly. 
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Spisová služba Munis 
Elektronická spisová služba Munis je výkonným 
nástrojem sloužícím pro řádný příjem, evidenci, 
rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, pode-
pisování, odesílání, ukládání a vyřazování doku-
mentů ve skartačním řízení podle zákona 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, 
vyhlášky č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu 
spisové služby, a dalších souvisejících právních 
předpisů, zejména zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, a zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém 
podpisu. 

V rámci IS Munis společnosti Triada existuje pří-
slušný modul již více než 10 let. Za tuto dobu pro-
šel značným vývojem a všichni uživatelé úspěšně 
zvládli přechod ze stavu před rokem 2005 do nové-
ho právně definovaného pojetí spisové služby. Tato 
zkušenost dává jistotu, že s elektronickou spisovou 
službou Munis lze bez problémů zvládnout i změ-
ny, které nastanou během roku 2009. 

Při zavádění elektronického způsobu vedení 
spisové služby je vždy třeba vycházet ze stavu 
a potřeb konkrétní organizace, a proto je nutné, aby 
daný elektronický nástroj byl schopen parametriza-
ce dle potřeb zákazníka. Právě možnost detailního 
nastavení je velkou výhodou spisové služby Munis. 
Vlastní vedení spisové služby za použití výpočetní 
techniky navíc přináší celou řadu konkrétních 
výhod, jako jsou například přesný dohled nad dodr-
žováním pravidel daných legislativou a vnitřními 
předpisy, automatická tvorba rejstříků na podatelně, 
přesný časový a jmenný přehled o oběhu dokumen-
tů, tvorba odpovědí za pomoci integrovaných vzo-
rů, přehled o dokumentech zařazených ve spisu 
s možností vyhledání dle čísla jednacího i čísla 
spisu nebo zjednodušené sestavování hromadného 
podacího lístku. 

Vazby na ostatní nástroje 
eGovernmentu 
Součástí spisové služby Munis je i elektronická 
podatelna, která umožňuje zpracování podání 
elektronickou poštou i na technickém nosiči. Pro-
gram tímto způsobem podporuje sjednocení postu-
pů pro klasickou a elektronickou korespondenci, 
což je cílový stav, který je společností Triada již 
mnoho let prosazován. 

V roce 2008 byl IS Munis doplněn o propojení 
s aplikací Czech POINT – vazba je realizována 
nejen do spisové služby Munis, která zajišťuje 
přidělování čísel jednacích, archivaci vydaných 
výpisů a evidenci v centrálním podacím deníku 
úřadu (podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnic-
tví a spisové službě), ale zprostředkovaně také do 
modulu Legalizace a vidimace Munis, který 
zajišťuje evidenci na základě zákona 
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřej-
né správy, a rovněž umožňuje případné speciální 

V souvislosti s implementací zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi do-
kumentů, vyvstává do popředí důležitost elektronických spisových služeb. Orgány veřejné moci se budou 
muset naučit zacházet s elektronickými originály dokumentů stejně dobře, jako to v současné době zvládají 
s listinnými dokumenty. Jestliže ke zpracování agendy spisové služby byla v případě převažujících listinných 
dokumentů elektronická spisová služba mnohdy označována jako zvláštní či speciální způsob výkonu spisové 
služby, od 1. července 2009 se tato situace zásadním způsobem změní. MV ČR navíc připravuje novelizaci 
zákona o archivnictví a spisové službě, v níž by se elektronický způsob vedení spisové služby měl předřadit 
listinnému. 
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tisky ověřovacích doložek, popřípadě pokladních 
dokladů s možností následného přenosu účetní 
kontace do modulu Účetnictví Munis. 

A konečně novinkou je komunikace prostřednic-
tvím informačního systému datových schránek 
a autorizovaná konverze dokumentů. IS Munis je 
již nyní technologicky připraven a nové vazby 
budou realizovány opět tak, aby přinášely uživate-
lům co nejvíce komfortu. 

Příjem podání z datových 
schránek 
Každý orgán veřejné moci bude mít od 1. července 
2009 zřízenu datovou schránku. Znamená to, že 
všechny ostatní orgány veřejné moci povinně 
a všichni ostatní majitelé datových schránek dobro-
volně budou do této schránky doručovat podání 
vůči orgánům veřejné moci. Vyvstávají tedy násle-
dující úkoly: 

• datovou schránku pravidelně kontrolovat, zdali 
v ní není nové podání, 

• nová došlá podání stahovat do interního infor-
mačního systému a ukládat je v elektronické spi-
sové službě, 

• v případě potřeby umožnit autorizovanou kon-
verzi přijatých elektronických podání do listinné 
podoby, 

• předat elektronické podání příslušným úředním 
osobám k dalšímu zpracování. 

V současné době dosud nejsou schváleny provádě-
cí vyhlášky k zákonu č. 300/2008 Sb., nicméně je 
již téměř jisté, že systém bude obsahovat funkciona-
litu notifikací, tj. automatické odeslání informace 
adresátovi prostřednictvím e-mailu nebo SMS 
zprávy v okamžiku, kdy je do schránky doručeno 
podání. Tyto zprávy bude třeba stahovat a ukládat 
do úložiště spisové služby. Elektronická spisová 
služba Munis je pro tento účel již nyní dostatečně 
připravena, navíc se připravují další možnosti rozší-
ření zejména v podobě vazeb na externí střednědo-
bá úložiště dokumentů zřízených v rámci obcí 
s rozšířenou působností a krajských úřadů. 

Ačkoliv elektronická spisová služba zajišťuje po-
hodlný oběh elektronických dokumentů po úřadě, 
ať jsou přijímány prostřednictvím datových schrá-
nek anebo přes elektronické podatelny, lze si před-
stavit celou řadu případů, kdy je třeba přijaté elek-
tronické podání převést do listinné podoby. Od 
1. července 2009 možné realizovat autorizovaným 
způsobem, tj. tak, že dokument, který provedením 
konverze vznikne, má stejné právní účinky jako 
ověřená kopie dokumentu, jehož převedením vzni-
kl. Technické detaily autorizované konverze doku-
mentů nejsou dosud známé, nicméně lze předpoklá-
dat, že tato funkcionalita bude součástí aplikace 
Czech POINT. 

Elektronická spisová služba Munis a datové schránkyČtyři základní registry 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
schválila na své 48. schůzi ve druhém 
čtení vládní návrh zákona o základních 
registrech a o změně zák. č. 365/2000 Sb., 
o informačních systémech veřejné správy 
a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Tato právní 
norma zastřešuje celou problematiku 
základních registrů, především otázky 
jejich fungování, bezpečnosti a vlastního 
sdílení dat kompetentními úřady.  

Základní registry budou od července 
2010 čtyři – Registr obyvatel, Registr 
osob (firem a úřadů), Registr územní 
identifikace, adres a nemovitostí a Re-
gistr práv a povinností úřadů, firem 
i občanů.  

Systém základních registrů by se měl 
stát zdrojem důvěryhodných dat pro 
většinu agend, které na úřadech zpraco-
vávají, a zároveň zajistit adekvátní 
využívání ICT technologií, umožnit 
sdílení dat orgány veřejné moci 
a usnadnit občanům oprávněný přístup 
k údajům vedeným v těchto registrech. 

Datové schránky už mají 
správce i provozovatele 
Koncem února byla podepsána smlouva 
o provozování informačního systému 
datových schránek – správcem systému 
je MV ČR, provozovatelem pak Česká 
pošta, která bude zároveň  zajišťovat 
i rozesílání přístupových údajů, help-
desk, callcentrum a další služby pro 
snadnější využívání datových schránek. 

Na počátku května by měl být zahájen 
zkušební provoz a pilotní projekt s vy-
branými úřady. 1. července začne zři-
zování schránek u těch subjektů, které ji 
musí mít ze zákona, a dále u fyzických 
osob, které o zřízení požádají. 

Kromě orgánů veřejné moci budou mít 
všichni vlastníci datových schránek vše 
zdarma. Orgány veřejné moci budou 
platit cenu za odeslanou zprávu, a to 
tak, že cena za jednu transakci se 
bude postupně snižovat s rostoucím 
počtem odeslaných zpráv (od 17,90 Kč 
až po 9,90 Kč – vše včetně DPH). 

MV ČR i Česká pošta věnují mimořád-
nou pozornost bezpečnosti celého 
systému datových schránek. Celý sys-
tém bude pravidelně kontrolován 
a auditován. Kromě kontroly správce, 
tedy MV ČR, bude muset projít audi-
tem shody dle zákona č. 365/2000, 
o informačních systémech veřejné 
správy, a pravidelným každoročním 
bezpečnostním auditem. Nakládání 
s osobními údaji bude pod kontrolu 
Úřadu na ochranu osobních údajů. 



Odesílání prostřednictvím 
datových schránek 
Odesílání dokumentu prostřednictvím IS DS bude 
muset orgán veřejné moci realizovat vždy, pokud 
adresát má datovou schránku zřízenu a tato je 
aktivní. Prvním krokem bude v každém případě
příprava vlastního dokumentu za pomoci vazby na 
zvolený textový editor. V rámci spisové služby je 
vytvářen číselník adresátů, z něhož si uživatel při 
přípravě vypravení vybírá. Pokud zvolí jiný orgán 
veřejné moci anebo právnickou osobu, pokusí se 
spisová služba okamžitě vyhledat příslušnou 
adresu datové schránky dle zadaných údajů. Bude-
li mezi těmito údaji IČ organizace, pak bude vy-
hledání jednoznačné, v opačném případě bude 
muset buď uživatel vybrat mezi nabízenými mož-
nostmi nebo rozšířit vyhledávací kritéria. Tento 
stav je samozřejmě přechodný, neboť od okamži-
ku realizace základních registrů veřejné správy 
bude adresování všech osob mnohem jednodušší. 

 

Závěrem 
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, nabude účin-
nosti 1. července 2009. 

Díky jeho implementaci se značně rozšíří možnosti 
eGovernmentu v České republice a elektronická 
komunikace nabude ve veřejné správě na intenzitě. 

Nejjednodušší cestou ke zvládnutí nových úkolů je 
připravit se již nyní tak, že v organizaci bude zave-
dena kvalitní elektronická spisová služba.  

Informační systém Munis obsahuje nejen nástroj 
pro vedení spisové služby v elektronické podobě, 
ale také celou řadu další modulů umožňujících 
pohodlné a snadné zvládnutí nových úkolů, které 
s sebou postupující rozvoj eGovernmentu přináší. 

Mgr. Tomáš Lechner
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Akreditovaná školení 
společnosti Triada 

Nároky na pracovníky veřejné správy 
v souvislosti s rychlým rozvojem  eGo-
vernmentu v ČR stále rostou. Společnost 
Triada si Vás proto dovoluje pozvat na 
akreditovaná školení: 

Praktická realizace 
eGovernmentu na úřadech 
• eGovernment v ČR – legislativa 

a úvod do problematiky 
• Právní postavení elektronického 

dokumentu v ČR a praktická práce 
s elektronickými originály 

• Datové schránky – legislativa a prak-
tické dopady používání 

• „Best practices“ s eGovernmentem 
na úřadech 

Termíny konání: 
Praha 21. 4. 2009 
Brno  24. 4. 2009 

Spisová služba v prostředí 
úřadů ÚSC 
• Legislativa a standardy v oblasti spi-

sové služby 
• Spisová služba 
• Elektronická spisová služba a vazby 

na nástroje eGovernmentu 
• „Best practices“ elektronické spisové 

služby 

Termíny konání: 
Praha  24. 3. a 30. 4. 2009 
Brno  5. 5. 2009 

Dále Vám nabízíme: 

Elektronický úřad – efektivní 
komunikace úřadu s občany 
v souladu s legislativou 
• Elektronický svět a připojení k Inter-

netu  
• Elektronický podpis  
• Elektronická podatelna  
• Povinnosti úřadu v oblasti prezentace 

na Internetu  
• Praktické příklady a diskuse 
 
Aktuální informace ke školením 
a elektronickou přihlášku naleznete 
na www.triada.cz/skoleni 

Využijte dotaci na HW pro 
Czech POINT 
Společnost Triada má pro zájemce 
o využití této možnosti připravenou 
nabídku řešení, které kromě minimální 
požadované konfigurace obsahuje jako 
bonus i některé moduly informačního 
systému Munis, jež mohou práci s aplika-
cí Czech POINT výrazně usnadnit. Na-
bídka je k dispozici na  
www.triada.cz/ega/files/czechpoint.pdf 

Využijte poslední možnost získání dota-
ce! Žádost lze na www.eu-zadost.cz  
podat do 31. března 2009. 
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