
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V tomto čísle: 

• Další krok k datovým schránkám 
• Finanční podpora na technologická 

centra a elektronické spisové služby 
obcí – časový plán 

• Elektronická spisová služba Munis – 
řešení společnosti Triada 

• Pomoc pro obce I. a II. typu 
• Pomoc pro obce III. typu (ORP) 
• Získejte informace z první ruky 
• Veřejná správa online 3/2009 se 

bude věnovat datovým schránkám 

Vážený čtenáři, 

v souvislosti s připravovaným zavedením Informačního systému datových stránek, a dalšími změnami 
navazujícími na nabytí účinnosti zákona č. 300/2008 Sb., bychom Vás v tomto čísle rádi seznámili 
s některými principy řešení implementace nástrojů eGovernmentu na obcích I. a II. typu. 

Konkrétní podmínky dotace jsou upraveny ve výzvě na adrese www.mvcr.cz/clanek/vyzva-k-predkladani-
individualnich-projektu-v-ramci-integrovaneho-operacniho-programu.aspx 
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Začátkem dubna byla Ministerstvem vnitra ČR 
vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční 
podporu v rámci IOP na Technologická centra (TC) 
a elektronické spisové služby obcí. Tato výzva 
sdružuje v podstatě dva základní okruhy projektů, 
které spolu sice velice úzce souvisí, ale jejichž 
časový harmonogram je zcela odlišný. Zatímco na 
vznik technologických center budovaných na ob-
cích III. typu (ORP) je potřeba relativně mnoho 
času (zpracování studie, projektová dokumentace, 
výběrová řízení atd.), na zavedení elektronických 
spisových služeb obcí s vazbou na datové schránky 
naopak mnoho času nezbývá.  

O dotaci na elektronickou spisovou službu obcí 
s vazbou na datové schránky nemohou žádat obce 

samostatně, ale žádost za ně podává ORP společně 
s projektem na technologická centra. 

Za tímto účelem je nezbytné s ORP uzavřít partner-
skou smlouvu. V té byste měli jasně vymezit, od 
jakého výrobce využíváte informační systém, a že 
tedy žádáte o vyřízení dotace na nákup konkrétní 
elektronické spisové služby. Pokud Vaše příslušné 
ORP o dotaci žádat nebude, nebo bude v rámci 
svého správního území prosazovat jiné řešení (např. 
pouze připojení ke spisové službě, kterou využívá 
ORP) a nebude akceptovat pořízení Vámi požado-
vané spisové služby, máte možnost obrátit se na 
jiné ORP v rámci Vašeho kraje. Pokud to bude 
v našich silách, rádi Vám doporučíme, na které 
ORP se můžete v této věci obrátit. 

10. května 2009
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Finanční podpora na technologická centra 
a elektronické spisové služby obcí – časový plán 

Pomoc pro obce I. a II. typu 
Pro stávající, ale také budoucí uživatele 
Elektronické spisové služby Munis při-
pravujeme odborné semináře, které se 
uskuteční v červnu, tj. v předvečer zave-
dení datových schránek. 

Termíny konání: 
Praha 11. 6. 2009 a 16. 6. 2009 
Brno 18. 6. 2009 a 23. 6. 2009 
 
Podrobnosti ke školením naleznete na 
stránce http://www.triada.cz/seminare.asp 

Pomoc pro obce III. typu (ORP) 
Pokud bude mít ORP zájem, zajistíme 
bezplatně v jejím technologickém 
centru (TC) vlastní dočasné řešení 
externího datového úložiště pro záloho-
vání dat obcí a jimi zřizovaných orga-
nizací do doby, než bude zprovozněno 
definitivní řešení datového úložiště TC 
ORP se standardizovaným rozhraním. 

Pro vypracování studie proveditelnosti, 
která bude zpracovávána jako součást 
žádosti o dotaci, poskytneme veškeré 
potřebné podklady a konzultace. 

Ve středu 6. května 2009 proběhla v rámci 
56. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
bouřlivá rozprava a hlasování. Na pořadu jednání 
bylo i třetí čtení návrhu zákona, kterým se mění 
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, a další zákony související s přije-
tím zákona o základních registrech.  

Z tohoto třetího čtení a navazujících diskusí vyplý-
vají následující aktuální informace: 

• Účinnost zákona č. 300/2008 Sb. zůstává od 
1. července a nikam se neposouvá. 

• Zdá se, že všechny zainteresované subjekty 
budou mít posílání přes datové schránky zdarma, 
a to včetně orgánů veřejné moci. 

• Datová schránka se zaktivuje buď prvním přihlá-
šením, nebo automaticky 1. listopadu 2009. Kdo 
nebude chtít do 1. listopadu 2009 nic řešit, nebu-
de nucen. Toto platí všechny, včetně orgánů ve-
řejné moci. 

• Městské části hl. m. Prahy budou o datovou 
schránku žádat. Pokud o ni nepožádají, budou ji 
mít společnou. Zdá se, že to bude stejné pro 
všechna statutární města. 

• Bezpečnost datových schránek bude zvýšena 
výraznými sankcemi za zneužití. Pokud se některý 
subjekt pokusí poslat SPAM, fiktivní dokument 
apod., může dostat pokutu až 10 mil. Kč. Za pokus 
o napadení, škodlivý sw apod. až 20 mil. Kč. 

• Od 1. ledna 2010 budou moci (za úplatu) posílat 
dokumenty přes datové schránky i právnické 
a fyzické osoby mezi sebou. 

Návrh zákona kromě jiného upravuje podrobněji 
požadavky na výkon spisové služby v elektronické 
podobě. Úprava je součástí širokého komplexu 
legislativních nástrojů směřujících k zefektivnění 
komunikace mezi orgány veřejné moci, popřípadě 
právnickými a fyzickými osobami, který má pozi-
tivní dopad rovněž pro komunikaci v rámci správ-
ního a soudního řízení. Odcházející ministr vnitra 
Ivan Langer k tomu řekl: „Chtěl bych jen zdůraznit, 
že tento návrh zákona je dalším z legislativních 
pilířů elektronizace veřejné správy a justice na 
jedné straně, a na druhé straně reaguje na zkuše-
nosti z téměř čtyřleté praktické aplikace archivního 
zákona.“ 
Podle zástupců Ministerstva vnitra ČR je velmi 
důležité zajistit dobrou provázanost výkonu spisové 
služby v elektronické podobě s informačním systé-
mem datových schránek. I proto ministerstvo trvá 
na účinnosti zákona k 1. červenci roku 2009, tedy 
shodně se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronic-
kých úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
Nový systém komunikace mezi orgány veřejné 
moci a dále mezi těmito orgány a právnickými 
i fyzickými osobami, které požádají o zřízení dato-
vé schránky, podstatně zjednoduší dosavadní admi-
nistrativu a přispěje k efektivnějšímu výkonu veřej-
né správy. 

Další krok k datovým schránkám 
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Získejte informace z první ruky 
Zveme Vás na setkání nejen uživatelů 
systému Munis a zástupců ORP v Kraji 
Vysočina, kde Vás budeme informovat 
o možnosti získání potřebných prostřed-
ků z fondů EU na zabezpečení nových 
legislativních povinností a seznámíme 
Vás s principy našeho řešení této pro-
blematiky. 

 

Setkání se uskuteční: 

13. 5. 2009, 13.30–15.00 hod., 

v sídle Kraje Vysočina, Žižkova 57, 
Jihlava, budova B, místnost 3.16  
(3. patro). 

 

Hlavní body programu: 

• Principy řešení Elektronické spisové 
služby Munis s vazbou na datové 
schránky, J. Brychta, Triada. 

• Vzorové postupy ORP, Z. Grepl, 
Nové Město na Moravě, S. Rákosová, 
Kladno. 

• Jak postupovat pro získání dotace na 
software, A. Hanzl, Triada. 

• Možnosti čerpání krajských dotací, 
P. Pavlinec, krajský úřad Vysočina. 

• Diskuse. 
 
O dalších setkáních v jiných regionech 
Vás budeme informovat. 

Potvrďte prosím Vaši případnou účast 
e-mailem na adrese registrace@triada.cz, 
faxem, popřípadě telefonicky. Těšíme se 
na setkání s Vámi! 

moduly vnitřního informačního systému a s funkční 
vazbou na Informační systém datových schránek. 
Tento typ licence umožní provoz softwaru buďto 
samostatně na počítači obce, nebo později v nově 
zbudovaném technologickém centru ORP, pokud to 
bude vhodné. 

• Cena licence pro jednu obec nepřesáhne částku, 
která je uvedena v podmínkách dotace. 

• Platba za licenci bude odložena až do doby, kdy 
ORP obdrží (a bude moci uvolnit) finanční pro-
středky z fondů EU. 

• Instalace, školení, konzultace a další služby pro 
zaměstnance našich zákazníků, případně další 
osoby, které budou programové vybavení použí-
vat, budeme poskytovat v souladu se stávajícími 
smluvními ujednáními. 

• Součástí řešení společnosti Triada je i interní 
datové úložiště, které obsahuje funkcionality pro 
standardizovanou komunikaci interního datového 
úložiště s datovým úložištěm TC ORP, popřípadě 
s datovým úložištěm TC kraje. 

Elektronická spisová služba Munis 
Řešení společnosti Triada 
Společnost Triada patří mezi přední dodavatele 
ucelených informačních systémů pro města a obce 
v České republice. Její informační systém Munis, 
který v současné době využívá necelých 2000 uži-
vatelů, je modulární systém, jehož integrální sou-
částí jsou funkce zajišťující Dokument manage-
ment. Ve správné konfiguraci modulů umožňuje 
vést elektronickou spisovou službu dle zákona 
č. 499/2004 Sb. (včetně připravované novely) 
s vazbou na datové schránky a na externí datové 
úložiště. Oproti izolovaným softwarům určeným 
pro vedení spisové služby (typicky nabízeným jako 
samostatné a zdánlivě jednoduché hostované apli-
kace) umožňuje naše řešení uživatelům přirozenou 
provázanost celého vnitřního informačního systé-
mu – tedy provázání dalších agend, které doku-
menty generují (fakturace, poplatky apod.), se 
systémem elektronické spisové služby. To vše při 
zachování jednotného ovládání, tvorby a vypravo-
vání elektronických dokumentů. 

• Do 30. 6. 2009 poskytneme našim zákazníkům 
speciální licenci pro vedení elektronické spisové 
služby Munis s integrovanými vazbami na ostatní 

Veřejná správa online 3/2009 
se bude věnovat datovým 
schránkám 
Součástí letošního třetího čísla časopisu 
Obec a finance, které vychází v polovi-
ně června, je opět samostatná příloha 
Veřejná správa online. Její obsah bude 
z velké části věnován právě blížícímu 
se informačnímu systému datových 
schránek, a to včetně aktuálních novi-
nek z MV ČR, příkladů přístupu měst 
a obcí k vlastní implementaci i infor-
mací od dodavatelů elektronických 
spisových služeb. Právě jsou pro doko-
nalé fungování provozu obcí a úspěšné 
využívání datových schránek zcela 
nezbytné. 
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