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Elektronická spisová služba 
Munis ERMS 
Oproti izolovaným softwarům určeným 
pro vedení spisové služby umožňuje řešení 
společnosti Triada uživatelům přirozenou 
provázanost celého vnitřního informač-
ního systému – tedy oběh dokumentů 
v rámci organizace a provázání dalších 
agend, které dokumenty generují, se sys-
témem elektronické spisové služby. To vše 
při zachování jednotného ovládání všech 
programů. 

Elektronická spisová služba Munis 
ERMS obsahuje mimo jiné interní robust-
ní databázové úložiště elektronických 
dokumentů se standardizovaným roz-
hraním pro kopírování dat do externího 
datového úložiště, které bude provozováno 
např. v odděleném technologickém centru 
obce III. typu (ORP), kraje, ... 

Obec bude z vlastních prostředků hradit 
pouze částku odpovídající povinné spolu-
účasti při čerpání prostředků z fondů EU 

• Částka 3999 Kč včetně DPH bude 
splatná 14 dní od instalace. 

• V této ceně navíc od nás získáváte: 
o Instalace a školení v rozsahu 6 hodin 

zdarma, 
o nefakturované cestovné za jednu ná-

vštěvu, při které došlo k instalaci 
kompletu. 

• Doplatek do celkové výše ceny 
licence bude splatný až poté, kdy 
ORP obdrží a bude moci uvolnit 
finanční prostředky z IOP. 

O další informace ohledně řešení společ-
nosti Triada nás kontaktujte prostřednic-
tvím e-mailu info@triada.cz nebo telefo-
nicky na čísle 284 001 284. 

Příjem podání 
Prostřednictvím datových schránek (DS) se budou 
přijímat a odesílat datové zprávy s jasně definovanou 
strukturou zakotvenou v Provozním řádu informač-
ního systému datových schránek (IS DS). Příjem 
elektronických zásilek v současné době, tj. před 
nabytím účinnosti zákona č. 300/2008 Sb., o elek-
tronických úkonech a autorizované konverzi doku-
mentů, zajišťuje elektronická podatelna, která je 
v rámci IS Munis integrální součástí modulu Kance-
lář. Uživatelé, kteří mají tento nástroj nastaven, 
mohou pohodlně zpracovávat došlé e-maily a vybírat 
z nich ty, které jsou skutečnými podáními a které 
tedy mají přejít do evidence podacího deníku. 

Protože elektronická podatelna je otevřeným nástro-
jem, jenž je dostupný komukoliv, kdo má založenu 
jakoukoliv e-mailovou adresu, bývá výběr skuteč-
ných podání nelehkým úkolem. Úředník musí na 
jednu stranu odstranit celou řadu nevyžádané pošty, 
na druhou stranu to musí dělat pečlivě, aby omylem 
nevyřadil skutečné podání, které by přes elektronic-
kou podatelnu přišlo. Při komunikaci přes datové 
schránky bude tato situace výrazně jednodušší. 
Zaprvé s ohledem na uzavřenost systému DS, kdy 
komunikovat prostřednictvím IS DS smí pouze 
majitel DS, který prošel ověřovací procedurou podle 
zákona, je u každého úkonu jednoznačně prokazatel-
né, kdo jej provedl. A zadruhé s ohledem na definici 
správních deliktů v zákoně č. 300/2008 Sb., kdy je 
velmi vysokými pokutami postihnuto použití IS DS 
k šíření nevyžádaných obchodních či jiných obtěžu-
jících sdělení, lze očekávat, že k tomuto zneužívání 
nebude docházet. 

Příjem datových zpráv z DS bude prostřednictvím 
Elektronické spisové služby Munis ERMS velmi 
pohodlný a jednoduchý. Nejprve dá uživatel (typicky 
pracovník podatelny) pokyn k přihlášení do datové 
schránky, čímž dle zákona jsou všechny došlé datové 
zprávy považovány za doručené. Následně jsou 
všechny tyto zprávy staženy do robustního datového 
úložiště IS Munis, popřípadě duplicitně uloženy do 
úložiště provozovaného obcí s rozšířenou působností, 
aby se zvýšilo zabezpečení elektronických dokumen-
tů před možnou ztrátou. Stahování zpráv z datové 
schránky je v IS Munis možné buď hromadně bez 
zásahu uživatele, což je vhodné pro všechny uživate-
le s kvalitním a rychlým připojením k Internetu, nebo 
variantně s možností postupného stahování, což je 
připraveno pro uživatele, kteří mají pomalejší připo-
jení k Internetu. 

Součástí každé datové zprávy doručené prostřednic-
tvím DS je strukturovaná obálka obsahující infor-
mace, díky nimž bude možné zprávu pohodlně za-
evidovat v podacím deníku. Pomocí nadstavby 
modulu Kancelář v podobě komplexu služeb posky- 

tovaných Elektronickou spisovou službou Munis 
ERMS, bude možné využít nejen v obálce uvedených 
standardních údajů (jako např. odesílatel či věc) pro 
přímé zaznamenání do evidence podacího deníku, ale 
také dalších rozšiřujících údajů (jako je např. uvede-
ní, podle jakého zákona je podání činěno) pro zjed-
nodušení třídění došlých podání. U těch zásilek, které 
budou posílány mezi orgány veřejné moci a kde lze 
tedy předpokládat správné vyplnění zmíněných údajů 
vážících se k legislativním předpisům, bude možné 
jejich přijetí, zápis do předepsané evidence a předání 
k dalšímu zpracování realizovat stiskem dvou tlačí-
tek: 

1) potvrzení vazby na hlavní adresář IS Munis, 
2) potvrzení předání na organizační jednotku (od-

bor, útvar, oddělení, pracovníka apod.) dle nasta-
vené vazby na legislativní náplň práce jednotli-
vých organizačních složek. 

Bude-li přicházet podání od právnických osob 
a zejména od fyzických osob, kde nelze přepokládat 
ve všech případech správné určení, podle jakého 
zákona je podání činěno, a kde tedy bude pravděpo-
dobně vyplnění těchto údajů správným způsobem 
zpočátku (do doby většího rozšíření využívání elek-
tronických formulářů) pouze výjimkou, pak zůstane 
úkolem podatelny určit další osud dokumentu na 
úřadě. Nicméně i tento úkol lze samozřejmě v modu-
lu Kancelář učinit rychle a jednoduše. 

Z hlediska příjmu dokumentů lze tedy jedno-
značně říci, že zavedení komunikace prostřednic-
tvím datových schránek bude pro pracovníky 
podatelny využívající Elektronickou spisovou 
službu Munis ERMS zjednodušením jejich práce. 

Zpracování došlých dokumentů 
Dokumenty doručené na úřad jakýmkoliv způsobem 
dále obíhají podle vnitřních pravidel organizace za-
kotvených ve směrnici Spisový a skartační řád. Nad 
přesným dodržováním těchto pravidel bdí modul 
Kancelář Munis, který je výkonným nástrojem slou-
žícím pro řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, 
vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, 
ukládání a vyřazování dokumentů ve skartačním říze-
ní podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spi-
sové službě, vyhlášky č. 646/2004 Sb., o podrobnos-
tech výkonu spisové služby, a dalších souvisejících 
právních předpisů, zejména zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád. Samozřejmě, že tento modul bude upra-
ven s ohledem na legislativní změny plynoucí z no-
vely zákona č. 499/2004 Sb. a předpokládané změny 
prováděcí vyhlášky. 

V souvislosti s přechodem na oběh elektronických 
dokumentů je IS Munis doplněn o modul Elektro-
nické dokumenty eDok, který spolu s dalšími mo-
duly tvoří ucelený nástroj Elektronické spisové služ-

Informační systém Munis a datové schránky 
Od 1. července 2009 se ve veřejné správě začne komunikovat pomocí datových schránek. Uživatelé infor-
mačního systému Munis se tohoto nového způsobu komunikace rozhodně nemusí bát. Přehled změn, které je 
během letošního léta v této souvislosti čekají a které jim umožní komfortní elektronickou komunikaci pro-
střednictvím datových schránek, je popsán v tomto článku. 
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Aktuální legislativní vývoj 
Novela zákona č. 499/2004 Sb. byla 
11. června 2009 podepsána prezidentem 
České republiky. Z novely plyne: 

• Účinnost zákona č. 300/2008 Sb. 
zůstává od 1. července 2009. 

• Všechny zainteresované subjekty 
budou posílat přes datové schránky 
zdarma (včetně orgánů veřejné moci). 

• Datová schránka se zaktivuje buď 
prvním přihlášením, nebo automaticky 
1. listopadu 2009. Kdo nebude chtít do 
1. listopadu 2009 nic řešit, nebude 
nucen. Toto platí pro všechny, včetně 
orgánů veřejné moci. 

• Bezpečnost datových schránek bude 
zvýšena výraznými sankcemi za zneu-
žití. 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. 

Novela 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 pozitivní dopad rovněž pro komuni-
kaci v rámci správního a soudního řízení. 

dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra 
ČR). Pro převod slouží v rámci IS Munis modul 
PDF/A tisk, který získají všichni současní uživatelé 
modulu PDF tisk v rámci aktualizace. 

Součástí IS Munis je také modul ePero, který v sou-
časné době umožňuje elektronicky podepisovat 
soubory typu EML, tj. elektronické zásilky odcháze-
jící z úřadu prostřednictvím elektronické podatelny, 
ať už jako potvrzení přijetí podání anebo jako odesí-
laný elektronický dokument. 

I tento modul bude v rámci aktualizace rozšířen tak, 
aby umožňoval elektronické podepisování dalších 
typů souborů v souladu s novými potřebami vynuce-
nými novým způsobem elektronické komunikace 
prostřednictvím datových schránek. 

Odesílání datových zpráv 
Jak již bylo několikrát zmíněno, má datová zpráva 
posílaná přes IS DS definovanou strukturu. Znamená 
to, že se tímto způsobem neposílají jednotlivé doku-
menty samostatně, ale jsou „zabaleny“ do elektronic-
ké obálky s popisnými daty. Vytvoření celistvé datové 
zprávy probíhá v modulu Kancelář Munis na pozadí, 
tj. uživatelé vkládají jednotlivé dokumenty (ať již 
vzniklé v textových editorech anebo v jiných mo-
dulech IS Munis) a následně je vytvořena datová 
zpráva z těchto dokumentů, příloh, elektronického 
podpisu a popisných dat, která se o daných dokumen-
tech či záznamech vedou v jednotlivých modulech IS 
Munis. Díky tomuto spojení, tj. využití všech možností 
integrovaného informačního systému, je vytváření 
datových zpráv jednoduché a přímé. Vytvořené datové 
zprávy lze nejen odeslat prostřednictvím IS DS, ale 
také se automaticky ukládají a archivují v novém 
robustním úložišti IS Munis.  

Pro odesílání přes DS je třeba ještě vyhledat identifi-
kátor datové schránky adresáta. Nejjednodušší je to 
samozřejmě v případě, kdy již někdy bylo s přísluš-
ným subjektem pomocí DS komunikováno. Pak je 
pouze ověřena přístupnost dané DS. V opačném přípa-
dě je k dispozici vyhledávací formulář, který má 
úzkou vazbu na hlavní adresář IS Munis. Během 
letošního léta dojde ke značné inovaci funkcionalit 
tohoto adresáře zejména s ohledem na budoucí vazbu 
na jeden ze základních registrů veřejné správy. Díky 
možností využití určitým způsobem standardizova-
ných zápisů adres (v současné době jde o UIR ADR, 
který je také např. využíván v modulu Evidence oby-
vatel Munis) lze výrazným způsobem zvýšit úspěšnost 
vyhledávání datových schránek a urychlit celý vyhle-
dávací proces. 

Shrnutí 
Komunikace prostřednictvím datových schránek bude 
pro uživatele IS Munis jednoduchou záležitostí, zejména 
pokud již využívají v současné době modul Kancelář 
alespoň pro evidenci pošty. Pro celkové řešení je připra-
vena Elektronická spisová služba Munis ERMS, která 
v sobě zahrnuje všechny dosavadní funkcionality modu-
lu Kancelář, dále nástroje potřebné pro komfortní práci 
s datovými schránkami, bezpečné ukládání datových 
zpráv a elektronických dokumentů, funkce pro konverzi 
souborů do PDF/A a nástroj pro obecné podepisování 
elektronických dokumentů. 

Mgr. Tomáš Lechner

by Munis ERMS. Díky němu budou mít všichni 
úředníci kdykoliv k dispozici elektronické originály 
všech doručených datových zpráv a to bez ohledu 
na fakt, zda budou či nebudou tyto dokumenty 
tisknuty.  

Z praktického hlediska lze jednoznačně doporučit, 
aby nedocházelo k tisku všech elektronických 
dokumentů ihned na podatelně, pokud to s ohledem 
na velikost úřadu není nutné. Pro velmi malé úřady 
s jedním administrativním pracovníkem si lze 
představit, že po přijetí dokumentu a zaevidování 
v podacím deníku, bude tento vytištěn a předán 
příslušným osobám (zastupitelům, členům komisí 
atd.) k vyřízení. Nicméně i pro tyto případy existuje 
možnost, jak dokument předat elektronicky, napří-
klad prostřednictvím e-mailu, nebo vzdáleného 
přístupu, který může mít starosta k Elektronické 
spisové službě Munis ERMS provozované na úřa-
dě. 

V ostatních případech je oběh dokumentů v elek-
tronické podobě zajišťován Elektronickou spisovou 
službou Munis ERMS včetně návaznosti na další 
moduly IS Munis, popřípadě na moduly dalších 
dodavatelů provozovaných v rámci vnitřní sítě 
úřadu (např. Stavební úřad). Samozřejmě, že se 
následně kterýkoli úředník může rozhodnout, že si 
došlý elektronický dokument vytiskne anebo zkon-
vertuje do listinné podoby pomocí institutu autori-
zované konverze dokumentů z moci úřední dle 
zákona č. 300/2008 Sb. 

Tvorba a podepisování dokumentů
Podle správního řádu (§ 69 odst. 3) má-li se roz-
hodnutí doručit elektronicky, vyhotoví úřední oso-
ba, která za písemné vyhotovení rozhodnutí odpo-
vídá, jeho elektronickou verzi s tím, že na místě 
otisku úředního razítka vyjádří tuto skutečnost 
slovy „otisk úředního razítka“ a dokument pode-
píše svým zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném 
akreditovaným poskytovatelem certifikačních 
služeb. I když podle zákona č. 300/2008 Sb. (§ 18 
odst. 2) má úkon učiněný oprávněnou anebo pově-
řenou osobou prostřednictvím datové schránky 
stejné účinky jako úkon učiněný písemně a pode-
psaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní 
předpis požaduje společný úkon více z uvedených 
osob, bude třeba dokumenty odesílané orgány 
veřejné moci elektronicky podepisovat podle výše 
citovaného správního řádu. Výklad k této proble-
matice již podalo Ministerstvo vnitra ČR a zveřejni-
lo ho na svých webových stránkách. 

Přípravu elektronických dokumentů lze v modulech 
IS Munis realizovat různým způsobem. Jedná-li se 
o formu dopisu (např. oznámení, rozhodnutí, ob-
jednávka apod.), vytváří se vlastní text za pomoci 
standardních textových editorů a to buď s využitím 
přímé vazby na modul Kancelář a předpřipravené 
šablony, anebo prvotně mimo systém s následným 
vložením do evidence spisové služby. Jedná-li se 
o fakturu anebo výměr poplatku, vytváří se doku-
ment prostřednictvím tiskových sestav v přísluš-
ném specializovaném modulu (např. Fakturace 
Munis anebo Poplatky Munis). V obou případech 
bude možné výsledný dokument převést do formátu 
PDF/A, který bude vyžadován jako výstupní formát 
připravovanými prováděcími vyhláškami (viz návrhy 

Pilotní provoz probíhá 
Testy připojení modulu Kancelář k in-
formačnímu systému datových schránek 
v rámci pilotního provozu prokázaly, že 
IS Munis je schopen se připojit a pro-
vést všechny potřebné úkony pro kom-
fortní práci úředníků. V současné době 
mají možnost přístupu do testovacího 
prostředí IS DS dodavatelé spisových 
služeb. Aktuální zprávy jsou k dispozici 
na stránce www.triada.cz. 

Kladno ví, jak na to 
Postoj statutárního města Kladna k celé 
problematice a jeho vztah k obcím I. a 
II. typu ve svém správním obvodu je 
popsán v dokumentu na 
www.triada.cz/ega/files/kladno.pdf. 

K bezplatnému odebírání tohoto bulle-
tinu EGA – připravený eÚřad, pro-
střednictvím kterého Vás pravidelně 
informujeme o aktuálním dění v této 
oblasti, se můžete zaregistrovat na 
stránce www.triada.cz/ega. Prostřed-
nictvím bulletinu se dozvídáte vše, na 
co byste neměli jako budoucí majitelé 
datové schránky zapomenout. 
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