
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V tomto čísle: 

• Informační systém Munis je připra-
ven na ostrý provoz datových schrá-
nek. 

• Kdy se poprvé přihlásit do datové 
schránky? 

• Nová legislativa. 
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Nová legislativa 

Dne 1. 7. 2009 nabyly účinnosti tyto právní 
předpisy: 

• Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronic-
kých úkonech a autorizované kon-
verzi dokumentů, ve znění zákona 
č. 190/2009 Sb. 

• Zákon č. 190/2009 Sb., kterým se 
mění zákon č. 499/2004 Sb., o ar-
chivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a další související zá-
kony. 

• Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrob-
nostech výkonu spisové služby, kterou 
se nahrazuje vyhláška č. 646/2004 Sb. 

• Vyhláška č. 192/2009 Sb., jíž se 
mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kte-
rou se provádějí některá ustanovení 
zákona o archivnictví a spisové služ-
bě a o změně některých zákonů. 

• Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stano-
vení podrobností provádění autorizo-
vané konverze dokumentů. 

• Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stano-
vení podrobností užívání a provozo-
vání informačního systému datových 
schránek. 

K 1. 7. 2009 je IS Munis připraven spolupracovat 
s informačním systémem datových schránek. Úřa-
dy, které budou po organizační stránce připraveny 
začít používat datové schránky, by měly kontakto-
vat zástupce společnosti Triada a domluvit si termín 
instalace. 

Vzhledem ke složitosti procesu získání finančních 
prostředků z IOP na pořízení el. spisové služby se 
společnost Triada rozhodla poskytnout svým zákaz-
níkům plnohodnotné řešení elektronické spisové 
služby Munis ERMS následujícím způsobem: 

• Elektronická spisová služba Munis ERMS je 
komplet modulů eDok – Elektronické dokumen-
ty, Kancelář, PDF tisk a ePero – elektronické po-
depisování. 

• Obcím, které chtějí v budoucnu využívat elektro-
nickou spisovou službu Munis ERMS, poskytne 
firma Triada licenci (pokud ji ještě nevlastní) na 
moduly Kancelář, PDF tisk a ePero za zvýhodně-

ných podmínek a dále jim zapůjčí bezplatně mo-
dul eDok – Elektronické dokumenty do doby, 
než obec zakoupí definitivní řešení pro vedení 
elektronické spisové služby, nejdéle však do 
30. 6. 2010. 

• Společnost Triada provede instalaci a základní 
zaškolení obsluhy v celkovém rozsahu 6 hodin 
v místě zákazníka. Cena této služby činí 3999 Kč 
včetně DPH. V ceně jsou zahrnuty cestovní vý-
lohy. Cena za instalaci a zaškolení je splatná do 
14 dnů po zahájení instalace. 

• V případě, že obec nebo jiný subjekt (např. obec 
s rozšířenou působností, se kterou uzavře obec 
partnerskou smlouvu) zakoupí nejdéle do 
30. 6. 2010 licenci modulu eDok – Elektronické 
dokumenty pro provoz elektronické spisové služ-
by obce, vrátí společnost Triada obci skutečně 
zaplacenou cenu za provedenou instalaci a zá-
kladní zaškolení (viz předchozí bod) do 14 dnů 
od nákupu licence. 

Datové schránky spuštěny 1. července 

Informační systém Munis je připraven na ostrý 
provoz datových schránek 

Na našich stránkách jsme pro vás připravili 
následující videoukázky, ve kterých si můžete 
prohlédnout, jak elektronická spisová služba 
Munis ERMS řeší nejčastější činnosti spojené 
s používáním informačního systému datových 
schránek: 
• Příjem zásilky 
• Vypravení zásilky 
• Zápis doručenky 
Odkaz: http://www.triada.cz/art.asp?id=54 

Kdy se poprvé přihlásit do datové schránky? 
 Máme zkontrolovány údaje o naší obci na 

portálu ePusa. 
 Dostali jsme přístupové údaje a uložili jsme si 

je bezpečně tak, abychom je mohli použít, až 
splníme všechny zde uvedené podmínky. 

 Plně využíváme modul Kancelář alespoň pro 
úplnou evidenci došlé i odeslané pošty. 

 Máme rozmyšleny pověřené osoby dle zákona 
č. 300/2008 Sb., včetně role administrátora. 

 Máme rozmyšlenu metodiku elektronického 
podepisování dokumentů podle správního řádu. 

 Máme upraveny vnitřní směrnice s ohledem na 
výše uvedené body (pověřené osoby, elektro-
nické podepisování). 

 Máme pořízeny kvalifikované certifikáty pro 
osoby, které budou dokumenty elektronicky 
podepisovat dle správního řádu. 

 Máme zkontrolovány, popřípadě upraveny, 
informace o elektronické podatelně zveřejněné 
na své úřední desce a také způsobem umožňu-
jícím dálkový přístup. 

 Jsme proškoleni pro práci s datovou schrán-
kou. 

 Máme nastaven IS Munis pro práci s datovou 
schránkou s ohledem na místní podmínky. 
 

Odpověď na položenou otázku zní: „Nejdříve po 
zajištění všech uvedených bodů!“ 
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