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V tomto čísle: 
• Návrh Provozního řádu Informační-

ho systému datových schránek byl 
schválen 

• Kancelářský systém Munis – ukázka 
práce s IS datových schránek 

• Dotace na zřízení pracoviště Czech 
POINT prodloužena do 31. 5. 2009 

• Aktuální vývoj jednání k provoznímu 
řádu 

Bulletin č. 3/2009 www.triada.cz/ega 3. dubna 2009

Dotace na zřízení pracoviště 
Czech POINT prodloužena 
do 31. 5. 2009 
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 

Příjem žádostí byl prodloužen do 
31. května 2009. Maximální limit na ná-
klady projektu činí u nového pracoviště 
93 927 Kč a v případě upgradu stávajícího 
pracoviště je maximální limit 68 540 Kč. 
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Kancelářský systém Munis – Ukázka práce 
s IS datových schránek 
Podoba dle návrhu provozního řádu. Konkrétní výsledná podoba obrazovek se může lišit do stejné míry, 
do jaké se bude výsledný provozní řád IS DS lišit od nyní zveřejněného návrhu. 

Co znamená provozní řád 
Pravidla, podle kterých se budou jednotlivé elek-
tronické systémy spisových služeb připojovat k in-
formačnímu systému datových schránek. 

Tedy návod pro dodavatele spisových služeb, jak 
upravit systémy, aby s datovými schránkami spolu- 

 
pracovali.  Z toho plyne garance, že společnost 
Triada, spol. s r. o., pro Vás upraví svůj Kance-
lářský systém tak, aby s IS DS spolupracoval. 

Více se dozvíte http://www.mvcr.cz/clanek/navrh-
provozniho-radu-isds-byl-schvalen.aspx  

Příjem podání z datové 
schránky úřadu. Přijaté 
zásilky jsou automaticky 
připraveny k zapsání do 
podacího deníku. Celé 
zpracování je mnohem 
jednodušší než všechny 
dosavadní možnosti přijmu 
podání, tj. než zápis listin-
ného podání či příjem 
zásilky z elektronické po-
datelny. 

Příprava dokumentu k ode-
slání adresátovi, který má 
datovou schránku – zjišťuje 
se tedy její přístupnost. 

• V případě datové schrán-
ky na žádost majitele 
o její zneaktivnění. 

• V případě datové schrán-
ky ze zákona to zname-
ná, zda má stále stejnou 
adresu, tj. nedošlo ke 
změně např. v souvislos-
ti s jinou faktickou změ-
nou. 

Aktuální vývoj jednání 
k provoznímu řádu IS dato-
vých schránek 
18. 11. 2008 – První jednání 

19. 12. 2008 – Memorandum o spolu-
práci MV ČR a dodavatelů spisových 
služeb 

12. 3. 2009 – Návrh provozního řádu 
ISDS a technického rozhraní pro spiso-
vé služby 
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