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Dotace na elektronickou 
spisovou službu obcí 
Ministerstvo Vnitra ČR dnes zveřejnilo 
dlouho očekávanou výzvu k předkládá-
ní žádostí o finanční podporu na zřízení 
technologického centra ORP a řešení 
elektronické spisové služby obcí. 

Žadatelem o finanční podporu jsou 
obce s rozšířenou působností, které 
v rámci projektu budou zajišťovat 
elektronickou spisovou službu pro obce 
svého správního obvodu. Pokud chce 
obec I. nebo II. typu využít této dotace, 
znamená to pro ni pouze povinnost 
doručit své ORP rozhodnutí orgánu 
obce, že se projektu zúčastní a uvést typ 
svého informačního systému, se kterým 
má být spisová služba provázána 
a kompatibilní, popřípadě uvést poža-
davek na hostované řešení, pokud 
provázanost se svým informačním 
systémem nepožaduje. Veškerou admi-
nistraci a další povinnosti spojené se 
žádostí o dataci a realizaci projektu 
budou provádět ORP. Obce I. a II. typu 
budou mít za povinnost pořízené pro-
gramové vybavení po dobu udržitelnos-
ti projektu – tedy 5 let – využívat. 

Povinnou službou technologického 
centra ORP je úložiště nevyřízených 
a neuzavřených spisů jako výstupů dat 
ze systému elektronické spisové služby 
s dostatečnou kapacitou i pro potřeby 
všech obcí správního obvodu bez ohle-
du na to, jaký systém elektronické 
spisové služby tyto obce využívají 
a zda jim ORP zajišťuje spisovou služ-
bu v rámci tohoto projektu nebo ne. 

Pokud máte již nainstalovány všechny potřebné 
součásti IS Munis a datovou schránku jste si 
aktivovali již dříve, pak se pro vás 1. listopadem 
nic nemění. 

Pokud máte již nainstalovány potřebné součásti 
IS Munis (jednou z podmínek je verze IS Munis 
alespoň 3.12.6) a datovou schránku jste si ručně 
neaktivovali, pak je třeba 1. listopadu v nastavení 
modulu Kancelář v menu Servis/Nastavení/Externí 
agendy a vazby/Datová schránka zapnout volbu, že 
úřad má aktivní datovou schránku, a dále zkontro-
lovat všechna potřebná nastavení dle návodu „Kan-
celářský systém – nastavení pro práci s datovou-
 schránkou“. 

Pokud nemáte dosud nainstalované všechny 
potřebné součásti IS Munis, je třeba pracovat 
s datovou schránkou dočasně pomocí webového rozhra-
ní dostupného www.mojedatovaschranka.cz. Jakmile 
dojde na vašem úřadě k instalaci všech potřebných 
součástí IS Munis, budete si moci všechny dříve 
přijaté zásilky servisně načíst do modulu Kancelář 
a dodatečně zaznamenat do elektronického podací-
ho deníku. Takže tímto postupem neztrácíte výhody 
vazby IS Munis na datovou schránku, nicméně je 
třeba toto vše realizovat do konce kalendářního 
roku kvůli vazbě na podací deník. V rámci dočas-
né práce s datovou schránkou pomocí webového 

rozhraní si také můžete všechny doručené zprávy, 
nebude-li jich mnoho, z moci úřední autorizovaně 
konvertovat do listinné podoby a elektronickou 
evidenci zahájit až v okamžiku nastavení přímé 
vazby IS Munis a vaší datovou schránkou. Odesílá-
ní zásilek pomocí webového rozhraní je doporučeno
provádět tak, že vytvoříte vždy dva stejnopisy 
daného dokumentu, a to jak v listinné, tak 
v elektronické podobě. S tím, že ten listinný si 
založíte do vlastní evidence. Jakmile budete mít 
nastavenou přímou vazbu IS Munis a vaší datovou 
schránkou, nebude již toto samozřejmě třeba díky 
výhodám robustního datového úložiště IS Munis, 
kde jsou vaše dokumenty vždy bezpečně uloženy. 
Fakt, že 1. listopadu nemáte nainstalovanou a na-
stavenou správnou verzi IS Munis pro práci s vaší 
datovou schránkou, tedy rozhodně není důvodem 
k panice, neboť po přechodnou dobu lze komuniko-
vat prostřednictvím webového rozhraní. Nezapo-
meňte však, že instalaci a nastavení je třeba dokon-
čit do konce roku! IS Munis je navíc vybaven 
takovými servisními funkcemi (od verze 3.12.9), 
které v případě vašeho zájmu zajistí dodatečné 
načtení všech doručených i odeslaných dokumentů 
do interního úložiště, abyste měli vše správně ulo-
ženo, jako kdybyste měli IS Munis nastaven již 
k 1. listopadu. 

Datové schránky startují 

S koncem října končí také přechodné období definované zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a všem orgánům veřejné moci, kteří si 
dosud neaktivovali svoji datovou schránku, bude tato aktivována automaticky. 

Co se stane 1. listopadu? 

Datová schránka obce Lety 
Na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronic-
kých úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
ve znění pozdějších předpisů, nám byla, jako všem 
orgánům veřejné moci, zřízena datová schránka. 
Přístupové údaje dostal pan starosta, jako oprávně-
ná osoba pro přístup do datové schránky, již 
v červenci. Nicméně vzhledem k čerpání dovole-
ných během letních měsíců jsme se rozhodli 
s aktivací datové schránky počkat až na září. Neče-
kali jsme však nečinně a již v polovině srpna u nás 
proběhla instalace softwarového vybavení pro práci 
s datovou schránkou. Díky tomu jsme také včas 
zjistili, že máme již nedostatečnou kapacitu disko-
vého prostoru na serveru, který bychom mohli vy- 

čerpat během prvního půlroku práce s elektroni-
ckými dokumenty posílanými a přijímanými přes 
datovou schránku. Rozhodli jsme se urychleně 
jednat a rozšířit tento prostor. Mohli jsme tak již na 
samém začátku září aktivovat svou datovou schrán-
ku s novým serverem v jádru naší vnitřní sítě. Ne-
chtěli jsme v žádném případě čekat s aktivací až do 
listopadu a chtěli jsme vyzkoušet funkci datové 
schránky dříve, abychom případné zjištěné nedo-
statky mohli odstranit. 

S datovou schránkou pracujeme v informačním 
systému Munis, konkrétně jde o modul Kancelář. 
Tvůrcem IS Munis je společnost Triada, jejíž pracov-

Aktualita 
Ministerstvo vnitra ČR dnes zveřejnilo dlouho očekávanou výzvu k předkládání žádostí o finanční pod-
poru na zřízení technologického centra ORP a řešení elektronické spisové služby obcí. Aby se obce I. 
a II. typu mohly do tohoto projektu zapojit, musí doručit příslušné ORP, v jejímž správním obvodu jsou, 
rozhodnutí orgánu obce (zastupitelstvo, rada, starosta, …), že se projektu zúčastní a uvést typ používa-
ného informačního systému. Více informací viz článek Dotace na Elektronickou spisovou službu obcí, 
další podrobnosti také přineseme v následujícím čísle Bulletinu EGA. 

http://www.triada.cz/ega�
www.mojedatovaschranka.cz�
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elektronického způsobu komunikace odpověď 
s potvrzením objednávky, kterou jsou přijali a bez 
problémů potvrdili její zapsání do elektronického 
podacího deníku. Dne 21. 9. 2009 pod číslem jed-
nacím 506/2009/OÚ, tak u nás proběhla první 
skutečná formální komunikace přes datovou 
schránku. Díky naší kvalitní přípravě, metodické 
pomoci ze strany dodavatele IS a také díky tomu, že 
jsme aktivovali svou datovou schránku včas 
a nebyli jsme tak ve stresu, jsme vlastní komunikaci 
zvládli bez problémů včetně doprovodných akcí 
jako je konverze formátu dokumentu do PDF/A či 
elektronické podepsání. Obsluha datových schránek 
prostřednictvím modulu Kancelář informačního 
systému Munis je jednoduchá, program nás vedl, je 
srozumitelný a nemáme proto strach s nástupem 
tohoto nového způsobu elektronické komunikace. 

Ivana Melicharová, Obec Lety

ník nás v září zaškolil a ukázal nám, jak s datovou 
schránkou pracovat. V prvopočátcích práce s datovou 
schránkou nám ještě velmi pomohla výuková videa, 
která jsou standardní součástí instalace IS Munis 
a umožňují seznámit se s detaily konkrétních postupů 
přesně v okamžiku, kdy to potřebujete, a ne kdy je 
u vás technik a vše se vám zdá na první pohled zcela 
jasné. Teprve když si člověk dané postupy vyzkouší 
sám, zjistí, kde tápe a rád vyhledá pomoc v podrob-
ných komentářích výukových videí. 

V prvních dnech naší aktivované datové schránky 
jsme neměli žádný protějšek, který by datovou 
schránku měl také aktivovánu a s nímž bychom 
mohli uskutečnit formální komunikaci. Nicméně 
nedlouho po nás si svou datovou schránku aktivo-
vala firma, jež se stará o naše hardwarové vybavení. 
Proto jsme jim poslali další objednávku služeb 
prostřednictvím datové schránky, jak nám ukládá
zákon, a dostali jsme také pomocí tohoto nového 

Připravujeme pro Vás školení 
Dále Vás zveme na připravované školení 
uživatelů IS Munis. 

Co nás čeká a zřejmě nemine 
aneb s IS Munis do roku 2010 
• Jak připravit IS na přechod do nové-

ho roku – opakování a novinky 
v souvislosti s plánovanou účetní re-
formou. 

• Nastavení nových sazeb DPH pro 
rok 2010. 

• Elektronická fakturace – vazba Fak-
turace na Kancelář. 

• Jednotné účetnictví státu se blíží – 
jak na to bude reagovat IS Munis. 

• Krátce o základních registrech veřej-
né správy 

• Národní standard pro elektronické 
systémy spisových služeb. 

Termíny konání: 
Praha 1. 12. 2009 
Brno  4. 12. 2009 

Dotazy a odpovědi k vazbě IS MUNIS a IS DS 
v kombinaci s přihlašováním jménem a heslem. 
Existuje také varianta přihlášení pouze pomocí 
tohoto certifikátu, ale v tomto případě celková 
bezpečnost závisí na stupni bezpečnosti přístupo-
vých hesel do IS Munis. Konkrétní návod pro zís-
kání, instalaci a registraci certifikátu lze získat 
dotazem na e-mail hotline@triada.cz. Komerční 
certifikát vydaný pro autorizaci k aplikaci Czech 
POINT nelze pro přihlášení k IS DS prostřednic-
tvím aplikace třetí strany použít. 

3) Lze k podepisování dokumentů použít 
kvalifikovaný certifikát, který jsme si pořídi-
li v rámci realizace Czech POINTu? 
Ano, lze jej využít k obecnému podepisování do-
kumentů a vytváření tzv. uznávaného elektronické-
ho podpisu, tj. zaručeného elektronického podpisu 
založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném 
akreditovaným poskytovatelem certifikačních slu-
žeb. 

4) Jak se naučit pracovat s IS DS prostřed-
nictvím IS Munis? 
Navštivte naše semináře. Více informací naleznete 
v levém sloupečku nebo na 
www.triada.cz/seminare.asp  

1) Co musí udělat každý úředník, který bude 
pověřenou osobou, jako první po té, co 
dostane obálku? 
Přihlásit se na www.mojedatovaschranka.cz a změ-
nit si heslo (viz obrázek). Pokud tak neučiní a začne 
pracovat s datovou schránkou přes IS Munis, za-
blokuje se jeho přihlášení automaticky po pěti 
operacích a bude muset žádat o nové přístupové 
údaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Lze se k IS DS přihlašovat certifikátem? 
Komunikace s IS DS je vždy šifrována pomocí 
kořenového certifikátu certifikační autority Post-
Signum. Nicméně bezpečnost přístupu k IS DS lze 
zvýšit použitím certifikátu technologické kompo-
nenty organizace (systémový komerční certifikát)  

Aktuální nabídka školení 
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář 

Práce s datovou schránkou pro-
střednictvím IS Munis 
Termíny konání: 
Praha 
3. 11. 2009 od 9.00 hod. 
4. 11. 2009 od 9.00 hod. 
Klatovy 
4. 11. 2009 od 9.00 hod. 
 

Program: 
Školení ve dvou blocích seznámí poslu-
chače se základy spisové služby vedené 
pomocí informačního systému Munis 
a s praktickými postupy příjmu, zpracová-
ní, vytváření a odeslání datových zpráv 
přes datovou schránku. Je určeno jak 
začátečníkům, kteří se spisovou službou 
začínají pracovat až v současné době, tak 
pokročilým uživatelům, kteří si chtějí 
ujasnit změny postupů plynoucí ze zavede-
ní povinné komunikace prostřednictvím 
informačního systému datových schránek. 

• Minimum spisové služby aneb vývoj 
legislativy je nezadržitelný. 

• Podatelna aneb příjem listinných 
a elektronických zásilek v modulu IS 
Munis. 

• Elektronické dokumenty v IS Mu-
nis – prohlížení, tisk, tvorba, konver-
ze, podepisování. 

• Vyhledávání adres datových schrá-
nek v IS Munis. 

• Výpravna aneb odesílání listinných 
a elektronických zásilek v IS Munis. 

• Dotazy a odpovědi. 
Registrace a další informace na 

 www.triada.cz/seminare.asp  

Elektronické dokumenty 
Pro potřeby zálohování je IS Munis vybaven novým 
výkonným nástrojem, jehož správné nastavení je 
podstatné pro bezpečnost vašich elektronických 
dokumentů. Další zvýšení bezpečnosti lze ještě 
očekávat s nástupem technologických center provo-
zovaných obcemi s rozšířenou působností, kde 
budou data obcí spádové oblasti duplicitně uložena. 
Takové zabezpečení, v podobě dvou geograficky 
oddělených úložišť, je shodné s plánovaným zabez-
pečením Národního digitálního archivu. 

Rozvoj elektronické komunikace, který nastoupí 
s koncem přechodného období zákona č. 300/2008 
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, s sebou přinese velmi zásadní změnu: 
Mnoho dokumentů bude existovat jako elektronic-
ké originály. Znamená to, že je třeba dbát zvýšené 
pozornosti otázkám zálohování. Vlastní uložení 
elektronických dokumentů je v IS Munis realizová-
no prostřednictvím datového úložiště, tj. všechny 
dokumenty jsou bezpečným způsobem vloženy do 
databáze, která se nachází na serveru. Pokud kdo-
koliv s dokumentem pracuje, vytváří se pouze 
lokální kopie, ale originál své místo nikdy neopustí.
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