
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V tomto čísle: 
• Praktické zkušenosti s vazbou na 

datové schránky v Elektronické spi-
sové službě Munis 

• Účetní reforma v oblasti veřejných 
financí 

• Tipy pro datové schránky 
• Aktuální nabídka školení 
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Účetní reforma v oblasti veřej-
ných financí 
Od počátku roku 2010 dochází 
k významným změnám v účetnictví 
veřejné správy. Tento proces, který je 
rozložen na období let 2010 až 2012, 
zahrnuje změny jak v oblasti technické, 
tak v oblasti metodické. Změny, které 
nastanou 1. 1. 2010, jsou především 
v oblasti metodiky účtování. Pro hladký 
přechod mezi roky 2009 a 2010 je 
třeba, aby pracovníci obcí a měst věno-
vali pozornost zejména novému účto-
vému rozvrhu platnému v roce 2010 
a seznámili se s převodními můstky.  

Ekonomické agendy Munis budou na 
nové podmínky připraveny v souladu se 
stanoveným harmonogramem změn. 
Uživatelé budou mít možnost si ještě 
před koncem roku stáhnout upravenou 
verzi programů, která jim umožní 
provádět předkontace dokladů v lednu 
2010 podle nových podmínek. Aktuali-
zace Munis 2010 bude pak obsahovat 
nástroje, s jejichž pomocí si uživatelé 
budou moci převést účtový rozvrh na 
základě metodik poskytovaných kraj-
skými úřady. 

Doporučujeme příslušným pracovní-
kům obcí a měst, aby problematiku 
účetní reformy veřejných financí prů-
běžně sledovali a včas si zajistili po-
třebné informace, např. z krajských 
úřadů, na školeních nebo na www 
stránkách MF ČR. 

Odkaz: www.mfcr.cz 

Informace o technickém provedení 
převodu dat budou k dispozici na www 
stránkách společnosti Triada. 

V tomto příspěvku se zaměříme na praktické otázky 
komunikace přes IS DS prostřednictvím elektronic-
ké spisové služby Munis. Většina z Vás využila 
možnosti zapůjčení tohoto programu do doby, než 
bude zajištěno pořízení elektronické spisové služby 
z dotace EU prostřednictvím ORP. Další informace 
o této problematice jste nalezli také v bloku Aktua-
lita tohoto vydání Bulletinu EGA. 

Byť je praktický provoz IS DS zatím velice krátký, 
již nyní se ukazují nové poznatky a efektivní postu-
py při práci s datovou schránkou prostřednictvím 
elektronické spisové služby. Cílem následujícího 
textu je seznámit vás s nejnovějšími praktickými 
zkušenostmi a upozornit vás v předstihu na některá 
možná úskalí, na která jste doposud ještě ani nemu-
seli narazit. 

Většina poznatků vychází z každodenní praxe 
našich konzultantů a pracovníků technické podpory.

Jak vytvořit datovou zprávu 
Vlastní tvorba datové zprávy prostřednictvím elek-
tronické spisové služby Munis není o mnoho složi-
tější než odeslání e-mailu s přílohou prostřednic-
tvím aplikace Outlook. Uvedení slov „o mnoho“ 
není dáno vlastnostmi programu, ale legislativou,  

 

která například přesně specifikuje, jaké formáty lze 
prostřednictvím IS DS posílat (konkrétně to jsou 
PDF, PDF/A, XML, FO, ZFO, HTML, HTM, ODT, 
ODS, ODP, TXT, RTF, DOC, XLS, PPT, JPG, 
JPEG, TIFF, GIF, MPEG1, MPEG2, WAV, MP2, 
MP3, ISDOC, ISDOCX) a jaké formáty lze odesílat 
z orgánů veřejné moci (konkrétně to jsou PDF/A, 
PNG, TIFF, JPEG, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, 
MP3, WAV). Znamená to, že nejvíce vyhovuje 
formát PDF/A, ale lze takto posílat i formáty JPEG 
nebo TIFF, které není třeba do formátu PDF/A 
konvertovat. 

Jak vyhledat adresu datové 
schránky 
Právě v oblasti vyhledávání adres datových schrá-
nek existuje nejvíce otázek. V každém případě platí, 
že orgány veřejné moci a právnické osoby je nejlep-
ší hledat pouze podle jejich IČ, fyzické osoby pak 
dle jejich příjmení a data narození. Vlastní vyhledá-
vání je možné provádět i opakovaně, přičemž IS 
Munis umožňuje několik dotazů do IS DS najed-
nou, když si například nejsme jisti, zda daný sub-
jekt je orgánem veřejné moci nebo právnickou 
osobou. 

Podle Provozního řádu IS DS, který dokumentuje 
vlastnosti tohoto informačního systému, jsou pro 
vyhledávání datových schránek stanovena následu-
jící kritéria: 

• Pro vyhledání DS fyzické osoby je třeba zadat 
příjmení. 

• Pro vyhledání DS podnikající fyzické osoby je 
třeba zadat IČ nebo příjmení. Ale pozor, u pod-
nikající fyzické osoby není zaručena existence 
IČ. V tomto poli se může objevit i číslo z jiné 
evidence. 

• Pro vyhledání DS právnické osoby je třeba zadat 
IČ nebo začátek názvu, přičemž minimální délka 
zadání je nastavena v současné verzi na 3 znaky. 

Máme za sebou prvních 14 dní od zahájení plného provozu informačního systému datových schránek. Podle 
statistiky zveřejněné na www.datoveschranky.info mělo k 13. 11. 2009 aktivováno datovou schránku celkem 
365 507 subjektů.

Praktické zkušenosti s vazbou na datové schránky 
v Elektronické spisové službě Munis 

Aktualita 
Nezapomeňte, že pokud chcete využít finanční podpory na pořízení elektronické spisové služby z fondů 
EU, musíte udělat jedinou věc: Rozhodnout o tom, jaký typ spisové služby chcete pořídit a toto rozhod-
nutí doručit do datové schránky příslušné obce s rozšířenou působností. Pokud toto učiníte bez zbyteč-
ného odkladu, ORP bude moci Vaše rozhodnutí zahrnout do koncepce svého projektu ať už jeho přípra-
vu finalizuje, nebo ještě nerozhodla, zda bude žádost o dotaci na spisové služby vůbec podávat.  

Vzory rozhodnutí naleznete na http://www.triada.cz/podpora 

http://www.triada.cz/ega�
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf.html�
http://www.datoveschranky.info/�
http://www.triada.cz/podpora/art.asp?id=798�
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schránce je vyšší časová náročnost vlastní komuni-
kace, a proto je doporučováno k Vaší datové schránce 
přistupovat pouze prostřednictvím spisové služby, aby 
zmíněná úplná synchronizace nebyla třeba. 

Jak si prohlédnout datovou 
zprávu 
Datovou zprávu si lze jednoduše prohlédnou pomo-
cí elektronické spisové služby Munis a není třeba 
mít na počítači nainstalován doplněk 602XML 
Filler. Nicméně pokud tento doplněk instalován 
máte, lze si datovou zprávu zobrazit alternativně 
také pomocí něj. Vlastní obsah datové zprávy se 
sestává z jednotlivých komponent (názvosloví dle 
Národního standardu pro elektronické spisové 
služby) či příloh (názvosloví dle 602XML Filleru) 
či souborů různých formátů (názvosloví dle IT). 
Jednotlivé formáty těchto komponent mohou být 
zadány různým způsobem. Buď přímo v popisu 
souboru (pak lze dokument zobrazit z elektronické 
spisové služby Munis i 602XML Filleru), anebo 
pomocí dalších popisných údajů, které ale 602XML 
Filler neumí zatím využívat a nabízí je pouze elek-
tronická spisová služba Munis. Pokud tedy máte 
problémy se zobrazením konkrétní komponenty 
přijatého podání, pak použijte šipku za tlačítkem 
Zobrazit v elektronické spisové službě Munis 
ERMS a vyberte si z nabízených možností. 

Teorie a praxe 
Protože teprve praxe ukazuje, jaké všechny případy při 
práci s datovou schránkou mohou nastat, a protože IS 
Munis chce být vždy vaším nejlepším pomocníkem, 
snažíme se v co nejkratší době reagovat na přání Vás, 
našich zákazníků. Sledujte proto stránky naší tech-
nické podpory www.triada.cz/podpora. Připravuje-
me tam pro Vás aktualizační servisní balíčky, které 
vám přinášejí nové funkcionality. Doporučujeme, 
abyste si tyto aktualizace instalovali vždy co nejdříve a 
mohli tak plně využívat všech nabízených možností. 

Například verze 3.12.7 zveřejněná 19. října a reagu-
jící na zkušenosti prvních zákazníků, kteří si s námi 
aktivovali svou datovou schránku již během prázd-
nin anebo bezprostředně po nich, přinesla funkci 
více dotazů při vyhledávání datových schránek 
najednou. Verze 3.12.9.1416 ze dne 16. 11. 2009 
Vám mimo jiné přináší možnosti přímých odkazů 
při vyhledávání DS nejen do Obchodního rejstříku, 
ale také do registru ekonomických subjektů, který je 
veden ČSÚ a umožňuje zjišťování IČ jednotlivých 
subjektů. 

• Pro vyhledání DS orgánu veřejné moci je třeba 
IČ nebo začátek názvu. Ale pozor, u orgánů ve-
řejné moci není zaručena existence IČ ani jeho 
unikátnost. 

Dále platí, že „na Portálu ISDS je v současné verzi 
použito volnějších pravidel vyhledávání než pomo-
cí funkce FindDataBox“ (viz str. 7 přílohy „DB-
Search_ws“ Provozního řádu), která je součástí 
rozhraní IS DS, jež smí využívat napojené spisové 
služby pro vyhledávání datových schránek. Mezi 
experimentálně zjištěné rozdíly patří: 

Pokud tedy nenajdete danou datovou schránku 
pomocí rozšířených funkcí spisové služby, jež jsou 
ale svázány pravidly webových služeb IS DS, 
můžete se o to pokusit také pomocí webového 
rozhraní. Proto byla v elektronické spisové službě 
Munis zavedena funkce umožňující přidání kon-
krétní adresy DS k adrese v hlavním adresáři, což 
umožňuje přímočaře využít také služeb webového 
rozhraní pro případné vyhledání adresy DS. 

 

Jak přijmout datovou zprávu 
Přístup k IS DS je možný dvěma způsoby: A sice 
prostřednictvím spisové služby anebo pomocí 
webového rozhraní přístupného na adrese 
www.mojedatovaschranka.cz. Pro orgány veřejné 
moci se jednoznačně doporučuje přístup přes elek-
tronickou spisovou službu, který navíc automaticky 
zajišťuje celou řadu dalších funkcí. V rámci stažení 
zprávy z datové schránky IS Munis provede stažení 
zprávy z IS DS, uložení originálu zprávy ve 
formátu ZFO do úložiště IS Munis, rozdělené 
datové zprávy na jednotlivé komponenty, ověře-
ní systémové značky a časového razítka, a to vše 
bez nutnosti i možnosti zásahu uživatele. 

Pokud se používá kombinace obou přístupů, dochá-
zí k tomu, že při práci prostřednictvím webového 
rozhraní je obsah datové schránky označen jako 
stažený a následně již takové datové zprávy nejsou 
nabídnuty spisové službě ke stažení. Nicméně pro 
případy, kdy k tomuto dojde, bude možné v elek-
tronické spisové službě Munis provést následnou 
úplnou synchronizaci, která umožní provádět 
dodatečné stažení datových zpráv, které byly již 
dříve přečteny prostřednictvím webového přístu-
pu z jiného místa. Cenou za tento přístup k datové 

Aktuální nabídka školení 
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 

www.triada.cz/seminare.asp 

Tipy pro datové schránky 
• Víte, že přes IS DS lze posílat i for-

máty JPEG nebo TIFF, které není 
třeba dle platné legislativy konverto-
vat do formátu PDF/A? 

• Víte, že orgány veřejné moci a práv-
nické osoby je nejlepší hledat pouze 
podle jejich IČ? 

• Víte, že při hledání fyzických osob 
není třeba zadávat jejich datum naro-
zení, na druhou stranu je to ale nej-
lepší a nejrychlejší cesta k ověření, 
zda daná fyzická osoba má datovou 
schránku? 

• Víte, že elektronická spisová služba 
Munis přináší několik různých mož-
ností vyhledání přístupných přes roz-
šířenou nabídku tlačítka Vyhledat? 

• Víte, že elektronická spisová služba 
Munis automaticky zajistí bezpečné 
uložení originálů doručených dato-
vých zpráv v robustním databázovém 
úložišti, zatímco přístup přes webové 
rozhraní toto automaticky nezajišťu-
je? 

• Víte, že při prohlížení komponent 
datové zprávy si můžete pomocí roz-
šířených funkcí tlačítka zobrazit vy-
brat různé způsoby pohledu na tyto 
soubory? 

• Víte, že došlé elektronické doručen-
ky, které stáhne z IS DS pracovník 
podatelny, jsou automaticky přiřaze-
ny jednotlivým pracovníkům, kteří 
vyřizují zásilky, jichž se tyto doru-
čenky týkají? 

• Víte že, společnost Triada Vám 
umožňuje neustále vylepšovat vámi 
využívanou verzi IS Munis a že nové 
aktualizace naleznete na stránkách  
technické podpory 
www.triada.cz/podpora? 
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