
Elektronizace veřejné správy proniká do více a více 
oblastí. Významný je současný přístup zákona 
o DPH k odevzdávání výpisu z evidence pro daňo-
vé účely podle § 92a zákona o DPH, který je možné 
provést pouze elektronicky. Z toho důvodu jsme 
pro Vás připravili příslušnou podporu v informač-
ním systému Munis, a to v modulech Fakturace 
a Výkazy DPH. Stačí mít nainstalovánu verzi 3.16 
a můžete ocenit všechny výhody tohoto vývoje 
směrem k vyšší elektronizaci, která Vás osvobozuje 
od potřeby výkazy tisknout či přímo ručně vyplňo-
vat. Nic z toho nejenže nemusíte, ale v tomto jme-
novaném případě dokonce ani nemůžete. Striktní 
přístup k elektronizaci v této konkrétní oblasti daní 
tak kopíruje již delší dobu propagovaný přístup 
elektronického odevzdávání účetních výkazů do 
Centrálního systému účetních informací státu 
(známé pod zkratkou CSÚIS).

Více informací k postupům vytváření vydaných 
faktur v režimu přenesení daňové povinnosti podle 
§ 92a zákona o DPH a k vytváření přílohy daňové-
ho přiznání v definovaném formátu XML lze najít 
v příslušných manuálech pro moduly Fakturace 
a Výkazy DPH verze 3.16.

Již dva roky je v účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, který zásadním způsobem změnil 
způsob komunikace ve veřejné správě a rozšířil 
používání elektronických dokumentů. Datové 
schránky však od té doby nejsou strnulým nástro-
jem ale naopak stále se vyvíjejícím a měnícím se 
komunikačním prostředím. Tento fakt posiluje 
důležitost elektronických spisových služeb na 
straně jednotlivých orgánů veřejné moci napoje-
ných na informační systém datových schránek. 
Tyto vnitřní informační systémy jednotlivých orgá-
nů veřejné moci musí na uvedené změny pružně 
reagovat a zachovat pro uživatele kontinuitu přístu-
pu. IS Munis tuto kontinuitu zachovává a umožňuje 
také stále více možností pro práci s elektronickými 
dokumenty. Z toho, co se zatím poměrně málo 
využívá, i když to program umožňuje, lze jmenovat 
vytváření časových razítek k elektronickým doku-
mentům všech typů, jež informační systém dato-
vých schránek umožňuje posílat.

Pro správnou funkci je třeba mít zakoupen modul 
ePero (stejný modul, jaký v rámci IS Munis zajišťu-
je elektronické podepisování a ověřování elektro-
nicky podepsaných dokumentů) a zajištěno posky-
tování daný služby od některého z akreditovaných
poskytovatelů certifikačních služeb. Přístup 
k vlastnímu časovému razítkování ilustruje následu-
jící obrázek.

Zpřístupnění funkce časového razítkování v modulu
Kancelář Munis

Ještě bychom zde rádi poznamenali, že od neděle 
19. června 2011 je v provozu nový Portál datových 
schránek, a to na adrese

https://www.mojedatovaschranka.cz.

Spuštění tohoto portálu neznamená pro uživate-
le, kteří s datovými schránkami komunikují 
prostřednictvím elektronické spisové služby 
informačního systému Munis žádné změny, ani 
souvisejí potřeby aktualizaci či specifického 
nastavení.
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Bulletin EGA, aneb čtení na letní měsíce

Zákon o DPH - režim přenesení daňové povinnosti

Ukázka faktury vystavené v režimu přenesení daňové 
povinnosti podle § 92a zákona o DPH

Další rozvoj datových schránek

Vše do sebe zapadá již 20 let

V letošním roce slavíme výročí založe-
ní společnosti Triada, od kterého uply-
nulo již 20 let. A co jsme za oněch 20 
let například zvládli?

1991

Založení společnosti Triada, spol. s r. o.,
s cílem poskytovat široké spektrum 
služeb veřejné správě

1993

První vlastní ucelený informační sys-
tém Triada pro MS-DOS

1996

Nová generace vlastního informačního 
systému Triada pro Windows

1999

Náš informační systém se rozrůstá 
a získává novou obchodní značku –
Munis

2003

Portál obce pro komunikaci s občany –
iMunis.cz

2009

Elektronická úřední deska resortu 
justice

2011

20 let s Vámi



ega – Připravený eÚřad, bulletin společnosti Triada, spol. s r. o.
Vydavatel: Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9-Libeň, tel. 284 001 284, fax 284 818 027, www.triada.cz
© Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Triada, spol. s r. o., je zakázána jakákoli další publikace, přetištění 
nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto bulletinu ega – Připravený eÚřad.

Bulletin č. 1/2011 strana 2

Díky již dlouhodobější praxi na našem úřadě lze 
říci, že tento krok máme vzhledem k dobré spolu-
práci se společností Triada za sebou. Nicméně jsme 
si byli vědomi, že fakt, že máme již delší dobu im-
plementovánu spisovou službu v elektronické podo-
bě, neznamená, že můžeme usnout na vavřínech, 
neboť je třeba vlastní praxi neustále rozvíjet, aby 
mohlo být dosaženo maximální elektronizace doku-
mentů tak, jak to požaduje Národní standard.“

Provázanost informačních systémů

Dávno pryč jsou doby, kdy využití informačních 
technologií na obecních a městských úřadech býva-
lo izolovanou problematikou, která se vždy vztaho-
vala jen k jednomu konkrétnímu úkolu či jedné 
konkrétní agendě. Dnes jsou izolované nástroje na 
úřadech nahrazovány moduly komplexních infor-
mačních systémů, které těží výhody z prvků vzá-
jemné integrace. Výhody zavedení tohoto infor-
mačního systému na MěÚ ve Velvarech popsal 
v rámci samostatné přednášky tajemník tohoto 
úřadu Ing. Radek Moulis, který svou prezentaci 
ukončil slovy: „Nasazení komplexního informační-
ho systému považujeme za velmi efektivní pro úřad 
na jakékoliv úrovni. Provázanost jednotlivých 
modulů šetří pracovní čas zaměstnancům, kteří 
vykonávají jednotlivé agendy, a zároveň tím zefek-
tivňuje provoz celého úřadu.“

Postupující účetní reforma veřejných fi-
nancí

Přednášku nejen pro pracovníky finančních odborů, 
ale také pro všechny, kteří chtějí hladce proplout 
úskalími této probíhající reformy přednesl na expo-
zici Triada Pavel Češka. Dotknul se nejen výchozí 
legislativy, ale soustředil se také, a to zejména, na 
aktuální úkoly, které před jednotlivými institucemi 
veřejné správy nyní stojí. Samozřejmě, že infor-
mační systém Munis ani v této oblasti nezůstává 
stranou, ale naopak nabízí svým uživatelům nové 
silné nástroje, pomocí nichž lze nové úkoly lehce 
řešit, viz též úvodní příspěvek tohoto Bulletinu. 
V závěru přednášky Pavel Češka řekl: „Účetní 
reforma veřejných financí na nás klade velké náro-
ky, které lze hladce zvládat díky metodické i pro-
gramové podpoře, kterou společnost Triada nabízí 
svým zákazníkům.“

V rámci konference ISSS 2011 v Hradci Králové pro-
běhlo již tradiční Setkání uživatelů in-formačního sys-
tému Munis. Letos se toto setkání neslo ve znamení 
oslav výročí založení společnosti Triada, od kterého 
uplynulo již 20 let. Mezi nejčastěji zmiňovaná témata, 
a to jak v rámci jednotlivých odborných přednášek, tak 
v rámci navazujících diskusí patřila problematika spiso-
vých služeb a navázaných nástrojů e-Governmentu.

Národní standard pro elektronické systé-
my spisové služby

Velice zajímavý příspěvek k této oblasti přednesla 
Mgr. Věra Hottmarová, tajemnice MěÚ Smiřice. 
Poukázala na to, že změny práce úředníků dané 
stále vyšší a vyšší elektronizací je lépe realizovat 
postupně, a proto již v roce 2010 na tomto úřadě 
začali s postupnou digitalizaci dokumentů. Byla 
zdůrazněna nejen nutnost technického řešení této 
oblasti, ale také metodického vedení s jasným 
definováním odpovědnosti za jednotlivé kroky.
V závěru prezentace paní V. Hottmarová řekla: 
„Z hlediska aktuální přípravy na zvládnutí imple-
mentace Národního standardu pro elektronické 
systémy spisových služeb lze zopakovat, že nejdůle-
žitější je začít spisovou službu chápat a využívat 
jako nedílnou součást práce každého úředníka.

Munis Backup – Efektivní
záloha vašeho systému

Provoz informačního systému vyžaduje 
jeho pravidelné a bezpečné zálohování. 
S příchodem datových schránek a elek-
tronických dokumentů je případná 
ztráta dat zásadním problémem. Ke 
ztrátě dat může dojít z důvodu selhání 
techniky, jejího odcizení nebo kvůli 
působení přírodního živlu.

Připravili jsme pro Vás proto balíček 
MUNIS Backup obsahující vše potřeb-
né pro efektivní zálohování – osvědče-
ný zálohovací software, dostatečnou 
diskovou kapacitou jednoduše odděli-
telnou od zálohované výpočetní techni-
ky a metodiku vytvořenou s důrazem na 
správné zálohování produktů společ-
nosti Triada.

MUNIS Backup znamená efektivní 
a bezpečnou zálohu produktů společ-
nosti Triada nebo celého HDD a jedno-
duchou celkovou nebo selektivní obno-
vu zazálohovaných dat.

Varianty Munis Backup

 Munis Backup STANDART

1× licence Acronis® Backup & Re-
covery™ Workstation;
2× Externí disk WD 2.5" 500GB;
1x obal na disk
1× Multimediální návod na USB
flash disku Kingston 4GB

 Munis Backup LITE

1× licence Acronis® Backup & Re-
covery™ Workstation;
1× Externí disk WD 2.5" 500GB;
1x obal na disk
1× Multimediální návod na USB
flash disku Kingston 4GB

 Munis Backup SOLO

1× licence Acronis® Backup & Re-
covery™ Workstation;
1× Multimediální návod na USB
flash disku Kingston 4GB

Tyto varianty jsou určeny pro ope-
rační systémy Windows XP, Vista, 
Windows 7.

V nabídce máme samozřejmě i řešení 
pro serverové operační systémy.

Pro více informací nás můžete kontak-
tovat na info@triada.cz nebo na
tel. 284 001 284

www.triada.cz/ega

Nový portál Datových schránek

Setkání uživatelů na ISSS 2011 aneb 20 let s Vámi




