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11  MMAANNAAŽŽEERRSSKKÉÉ  SSHHRRNNUUTTÍÍ  
Východiskem pro návrh řešení projektu implementace konsolidovaného IS DMS je analýza současného 
stavu využívání prostředků DMS v resortu Ministerstva financí. 

Návrh řešení reflektuje současný stav problematiky v resortu Ministerstva financí, vymezuje rámec a 
definuje požadavky na budoucí systém, a to ve členění na požadavky na elektronickou spisovou 
službu a na důvěryhodnou elektronickou spisovnu. 
 
V dokumentu byla navrhnuta i globální architektura budoucího systému včetně definice všech modulů 
a jejích požadovaných funkcí. 
 
Návrh definuje čtyři možné varianty řešení projektu implementace konsolidovaného IS DMS v resortu 
Ministerstva financí (Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství, Generální ředitelství cel, Úřad 
pro zastupování státu ve věcích majetkových): 

Varianta 0: Zachování stávajícího stavu. 

Nulová varianta představuje pokračování dosavadní praxe práce s převážně listinnými 
dokumenty. 

Varianta 1: Zachování stávajících elektronických spisových služeb (ESS), doplnění 
elektronické spisovny. 

Všechny organizace budou i nadále využívat stávající ESS, pouze bude změněna/doplněna 
metodika práce pro plné využívání současných aplikací.   

Varianta 2: Sjednocení na jednu ze stávajících elektronických spisových služeb, doplnění 
elektronické spisovny. 

V rámci resortu zvolit z existujících ESS tu, která nejvíce splňuje požadavky všech organizací, 
tu doplnit o chybějící funkčnosti a implementovat ji plošně v celém resortu. 

Varianta 3: Sjednocení na novou elektronickou spisovou službu, doplnění elektronické 
spisovny. 

Všechny stávající řešení ESS v resortu nahradit novým řešením plně vyhovujícím požadavkům. 

Návrh doporučuje zvolit variantu 1, tj. implementovat pro jednu nebo dvě vybrané organizace resortu 
MF ČR (např. úřad MF a GFŘ) Elektronickou spisovnu, jako střednědobé důvěryhodné úložiště 
dokumentů. V případě této varianty je navíc možnost část nebo celou aplikaci Elektronické spisovny 
provozovat v Datovém centru resortu MF (Státní tiskárna cenin).  

V dokumentu je dále uveden přehled činností, které je třeba provést pro implementaci navrhovaného 
řešení. 

Pro doporučenou variantu byl vypracován návrh etapizace implementačního projektu a časový 
harmonogram, dále pak návrh rozpočtu na dodávku a implementaci elektronické spisovny a návrh 
rozpočtu na dodávku HW a SW pro implementaci elektronické spisovny. 

Návrh řešení poslouží jako vstupní podklad v další etapě projektu – vytvoření studie proveditelnosti 
projektu implementace konsolidovaného DMS. 
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22  ÚÚVVOODD  
Navrhované řešení systému DMS pro resort MFČR zohledňuje požadavek na zajištění správy a ukládání 
dokumentů v elektronické podobě spolu s řešením archivace, a to vše v souladu s platnou legislativou. 

V jednotlivých institucích resortu MFČR existují nejednotná řešení pokrývající především požadavek 
na: 

 povinnost zřízení datových schránek pro všechny resortní organizační složky státu, 

 povinnost komunikovat s orgány veřejné moci, právnickými osobami a fyzickými osobami, které 
o zřízení datové schránky požádají, výlučně elektronicky pomocí datových schránek, 

 povinnost provádět autorizovanou konverzi dokumentů z moci úřední pro výkon své působnosti. 

Vzhledem k nejednotnému prostředí celého resortu je navrhované řešení doporučením, jak se 
vyrovnat v daném časovém rámci a možných finančních prostředcích s legislativními požadavky 
společně s vyřešením konkrétních požadavků definovaných v Analýze současného stavu využívání 
prostředků DMS v resortu Ministerstva financí. 
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33  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  RRÁÁMMCCEE  SSYYSSTTÉÉMMUU    
IS DMS v jakékoliv organizaci v tomto návrhu logicky rozdělujeme na dvě základní části -  
Elektronickou spisovou službu (dále jen ESS) a Elektronickou spisovnu. Vztah mezi nimi v rámci 
životního cyklu dokumentu je naznačeno na následujícím obrázku. 

 
Obrázek 1: Vztah mezi ESS a Elektronickou spisovnou 

 

3.1.1  Dokumenty 

Dokumentem je každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě 
analogové nebo digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena. Klíčovou 
vlastností dokumentu je jeho neměnnost a trvalost jeho informačního obsahu. V elektronickém 
systému spisové služby lze spravovat dokumenty v digitální podobě a metadata dokumentů v 
analogové podobě, neboť dokument v analogové podobě je pevně spojen s nosičem umístěným mimo 
elektronický systém spisové služby, a tedy nemůže být jako takový přímo spravován elektronickým 
systémem spisové služby 

3.1.2  Elektronická spisovna 

Elektronickou spisovnou je funkční složka elektronického systému spisové služby určená k uložení, 
vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřebu organizace (původce) a k provádění skartačního 
řízení v rámci informačních činností zajišťovaných tímto systémem. 
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3.1.3  Vnější podání  

Vnější podání (někdy také nazývané doručená pošta) zahrnuje záznamy o komunikaci směrem dovnitř 
organizace, přičemž u elektronických podání zahrnuje i jejich vlastní obsah, tedy vlastní elektronické 
dokumenty. Jedná se tedy nejen o papírové dokumenty doručené poštou či osobně do podatelny nebo 
k referentovi, ale i o elektronické dokumenty doručené elektronickou poštou či přes datovou schránku 
(ať už jsou elektronicky podepsané či nikoli) nebo na datovém nosiči.  

3.1.4  Interní dokumenty 

Interní dokumenty jsou dokumenty, které vznikly uvnitř organizace. Mezi tyto dokumenty patří např. 
odborná rozhodnutí, či dokumenty související se zajištěním chodu organizace.  

Interní dokumenty mohou být během svého životního cyklu vypraveny (tj. odeslány) ven z organizace 
externímu subjektu. Toto vypravení je třeba zaznamenat. Informace o vypravení dokumentu zahrnují 
kromě datumu vypravení a adresáta i informace o způsobu vypravení (doporučeně poštou, 
elektronicky, …) a úspěšnosti doručení, tam kde je to možné. Například vypravení doporučeně s 
doručenkou umožňuje zaznamenat i datum doručení adresátovi. Uživatel spisové služby pak má 
všechny relevantní informace na jednom místě, aniž by je musel složitě vyhledávat. 

3.1.5  Identifikace dokumentů ve spisové službě 

Vnější podání dostávají při svém vstupu do organizace jednoznačné evidenční číslo, tzv. jednoznačný 
identifikátor. Při příchodu podání k oprávněnému zpracovateli je mu přidělen další identifikátor – číslo 
jednací. Oba tyto identifikátory jsou ve spisové službě uchovávány a slouží při dohledání dokumentu. 
Forma čísla jednacího je definována potřebami organizace. Je to většinou znakový řetězec, jehož 
jádrem je generované číslo doplněné příslušnými prefixy či sufixy definujícími například původce, rok, 
referenta, organizační jednotku, agendu apod.  

Přidělený jednoznačný identifikátor je vhodné přenést na příchozí listinný dokument ve formě 
čárového kódu kvůli následné jednoduché identifikaci listiny.  

Jednoznačný identifikátor i číslo jednací jsou zaznamenány do metadat (hlavičky) dokumentu a slouží 
při jeho následném vyhledávání či řízení oběhu. 

3.1.6  Pracoviště pro práci s dokumenty 

Sledujeme-li pracovní náplň v rámci organizace, vždy najdeme pracoviště, která se věnují výhradně, 
nebo téměř výhradně, práci s dokumenty. Příkladem jsou podatelna, výpravna, spisovna, archiv. 
Objem dokumentů je zde největší a na přesnosti jejich práce záleží většinou práce všech dalších 
odborných útvarů. S velikostí organizace roste počet takovýchto pracovišť a jejich geografické 
rozmístění avšak oddělené řízení často způsobuje, že pravidla pro práci s dokumenty, jejich označení a 
zatřídění (klasifikace) se na jednotlivých pracovištích liší. To potom způsobuje problémy při předávání 
dokumentů mezi jednotlivými subjekty. Zavedení jednotného systému spisové služby má, kromě 
jiného, za cíl sjednotit tato pravidla v rámci celé organizace.  

Dále existují odborná pracoviště, která pracují především s odbornými aplikacemi a jejich 
prostřednictvím s interními odbornými databázemi. Při své práci však využívají i vnější podání 
(doručenou poštu), která je jim určena a vytvářejí interní dokumenty, které přeposílají v rámci vlastní 
organizace jiným odborným pracovištím či je vypravují externím subjektům.   V rámci této komunikace 
je jim velkým pomocníkem spisová služba. 
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3.1.7  Elektronická podatelna/výpravna 

Podle zákona č.227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a dalších předpisů, především podle vyhlášky č. 
496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, je třeba zvláštním způsobem zacházet s podáním, 
přijatým v určeném místě v elektronické formě a opatřeným zaručeným elektronickým podpisem či s 
podáním přijatým z datové schránky. Tato podání jsou (za předpokladu platného zaručeného 
elektronického podpisu u e-mailu) autorizovaným dokumentem.  

Elektronická podatelna tvoří rozhraní mezi ISDS a ESS, resp. mezi e-mailovým systémem a ESS. 
Provádí všechny operace nutné k přijetí elektronického podání, zaznamenání přesného data a času 
přijetí podání, ověření podpisu, uložení originálu zprávy do archivu, automatizované odeslání odpovědi 
o přijetí podání.  

Po provedení těchto operací se podání elektronicky předává do vstupu podání v ESS a dále se s ním 
pracuje obdobně jako s listinnými podáními. To znamená zaevidovat (řada údajů, např. získaných z 
elektronického podpisu, bude již k dispozici v elektronické podobě), kategorizovat, uložit a předat 
odbornému zpracování. Součástí předání je, kromě jiného, i informace o ověření elektronického 
podpisu. Tato informace se uloží k příslušnému dokumentu. Výhodou tohoto uspořádání je, že 
odborná pracoviště se elektronickým podpisem již nemusí zabývat.  

Elektronická výpravna je obdobou elektronické podatelny, ale funguje v opačném směru. Splňuje 
požadavky vyhlášky č. 496/2004 Sb. týkající se odesílané elektronické pošty. Tvoří rozhraní mezi ESS a 
ISDS resp. e-mailovým systémem. 

3.1.8  Listinná podatelna 

Úlohou podatelny je zajistit vstup dokumentů z různých zdrojů do organizace, jejich řádné označení, 
evidenci, kategorizaci a přeposlání na příslušné odborné pracoviště. 

3.1.9  Listinná výpravna 

Dalším specializovaným pracovištěm je výpravna. Ta má za úkol odeslat (vypravit) dokument ven z 
organizace externímu subjektu (adresátovi). Přitom je třeba, aby vypravení bylo průkazné. To 
znamená, že je možno zpětně zjistit, že dokument byl na příslušnou adresu skutečně odeslán. Pokud 
se k odeslání použije doporučená zásilka s doručenkou, je možno zjistit i skutečnost, že byl dokument 
doručen a kdy.  

Vypravení dokumentu je proces, který zajišťuje, že dokument, který referent např. odborného útvaru 
určí k vypravení, skutečně z organizace odejde. O vypravení se v systému pořizuje záznam svázaný s 
odesílaným dokumentem. Tento záznam nese informace o způsobu vypravení, adresátovi, datu 
odeslání, čísle zásilky, případně datu doručení. Dále nese i informace kdo (organizační jednotka, 
referent) dokument odeslal. 

Modul spisové služby pro řízení výpravny dále zajišťuje tisk evidenčních listů pro poštu, případně i 
automatizovanou vazbu na frankovací a obálkovací stroje. 

Současně s nasazením aplikace pro řízení výpravny je třeba připravit metodiku práce při vypravování 
dokumentů, která určuje postupy pro vytisknutí a podepsání listinných dokumentů, způsob předávání 
listinných originálů do výpravny (např. přímo, nebo přes sekretariát), způsob komunikace výpravny s 
poštou, postupy pro zaevidování doručenek, postupy v případě použití frankovacího stroje. 
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3.1.10 Elektronické pošta mimo elektronickou podatelnu 

Elektronická pošta – e-mail, která původně vznikla jako prostředek neformální komunikace, se 
postupem času stala univerzálním komunikačním prostředkem. Často přenáší i důležité informace a 
dokumenty formálního charakteru. Pokud je elektronická pošta směřována na adresu elektronické 
podatelny, resp. výpravny - je její evidence podchycená těmito pracovišti a takto vzniklé dokumenty 
se stávají běžnou součástí spisové služby. 

Elektronická pošta však může být směřována přímo na adresu pracovníka odborného útvaru, resp. od 
něj přímo na externí subjekt. Taková komunikace se často nijak neeviduje přesto, že může přenášet 
důležitá data a dokumenty.  

S nárůstem e-mailové komunikace tak organizacím vyvstává problém její evidence na vstupu i na 
výstupu. Zatím jediným řešením na vstupu je, dát uživatelům k dispozici jednoduché nástroje, které 
umožní zaevidování, kategorizaci a uložení „důležitých“ příchozích e-mailů do systému spisové služby. 
Nebo uživatel zajistí zaevidování takových e-mailů jejich přesměrováním na adresu podatelny.  
Rozhodnutí o tom, zda je e-mail důležitý nebo ne je však ponecháno na pracovníkovi.  

Na výstupu je možno organizačním opatřením povolit odesílání důležitých elektronických dokumentů 
e-mailem pouze přes elektronickou výpravnu a zakázat zasílání těchto dokumentů e-mailem přímo na 
adresu externího subjektu (obcházení elektronické výpravny).  

3.1.11 Pracovní postupy 

Pracovní postupy se používají pro řízení pohybu elektronických dokumentů/spisů mezi uživateli, útvary 
či aplikačními programy. Pracovní postup tvoří sled jednotlivých procesních kroků, představujících 
například pohyb dokumentu od jednoho účastníka k druhému ke zpracování, schválení či rozhodnutí. 
Národní standard pro elektronické systémy spisové služby označuje požadavek na řízení pracovních 
postupů za doporučený. 



 

 

   11 / 45 

44  SSOOUUČČAASSNNÝÝ  SSTTAAVV  PPRROOBBLLEEMMAATTIIKKYY  
Údaje byli zjištěné v předchozí části projektu „Analýze současného stavu využívání prostředků DMS 
v resortu Ministerstva financí“. 

44..11  KKaappaacciittnníí  úúddaajjee  zzíísskkaannéé    jjeeddnnoottlliivvýýcchh  iinnssttiittuuccíí  

 MF GFŘ GŘC ÚZSVM 

Počet 
zaměstnanců 

Cca 1450 Cca 16 000 5615  

(ATZ + celníci)  

cca 1 850 

Počet 
pracovišť 

8 1 + 8 + 208 = 
217 

?? Stav od 1. 1. 
2012  

1 + 8 + 54 = 63 1 + 7 + 65 = 73 

Kolik 
dokumentů 
je měsíčně 
přijímáno 
/odesíláno 
z/do ISDS a 
e-mailu 

V průměru měsíčně: 

doručeno 
1.000 DZ 

odesláno 
1.300 DZ 

doručeno e-podání 
přes e-podatelnu a 
vyhodnoceno jako 
věc úřední cca 250. 
ostatní e-podání 
vyřazena, např. 
pozvánky do divadla, 
… (měsíčně vyřazeno 
cca 900 e-podání) 

Desítky tisíc 
písemností 
odeslaných a 
přijatých pomocí 
ISDS a e-mailem 

Průměrně je 
měsíčně pomocí 
ISDS přijato 9 673 
a odesláno 24 417 
datových zpráv. 

V průměru měsíčně 
je přijímáno z ISDS 
5 tis. DZ, cca 1 tis. 
e-mailových zpráv, 
do DS je 
vypravováno 
v průměru měsíčně 
5,5 tis. DZ, 100 e-
mailů. 

Odhad počtu 
uzavřených 
stávajících 
dokumentů a 
jejich objem 

Od roku 2001 
evidováno cca 
1.150.000 
dokumentů. 

Údaj není 
k dispozici. 

V ESS je 
evidováno cca. 5 
mil. čísel 
jednacích což 
představuje 
zhruba 2 TB dat. 

(mimo agendové 
systémy) 

Uzavřeno 
elektronicky je cca 
180 tis. spisů a cca 
4 tis. nezařazených 
dokumentů. Ve 
zpracování je cca 
14 tis. spisů a 4 tis. 
nezařazených 
dokumentů. 
Celkový objem 
příloh všech ev. 
karet dokumentů 
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1644 GB. 

Odhad 
ročního 
přírůstku 
dokumentů a 
jejich objem 

Ročně evidováno cca 
115 tisíc dokumentů. 

Údaj není 
k dispozici. 

Ročně je v ESS 
sevidováno cca. 2 
mil. dokumentů, 
z toho 90% je 
uzavřeno. 

(mimo agendové 
systémy) 

V období 25. 10. 
2010 – 25. 10. 
2011 bylo 
uzavřeno cca 55 
tis. spisů a cca 4 
tis. nezařazených 
dokumentů 

 

44..22  PPrrááccee  ss  eelleekkttrroonniicckkýýmmii  ddookkuummeennttyy  nnaa  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  
pprraaccoovviiššttíícchh..    

V rámci analýzy byl zjišťován způsob práce s elektronickými dokumenty v jednotlivých aplikacích 
spisové služby. V následujícím odstavci jsou uvedeny získané informace. 

 Jsou v ESS ukládány elektronické přílohy/dokumenty? 

MF Dle typu dokumentů: 

  Ano, - datové zprávy, vnitřní a vnější připomínkové řízení 

  Ne - běžná korespondence (co obíhá vnitř úřadu) – např. interní sdělení, 
referátníky. 

GFŘ Ano. 

GŘC Ano. 

ÚZSVM Ano. Veškeré elektronické přílohy jsou v ESS ukládány. 

 Je prováděna digitalizace listinných doručení? 

MF Ano. V současné době probíhá pilotní provoz – skenování se provádí na podatelně, 
Odbor 13 si vyžádal, že v době pilotního provozu dokumenty chodí i v papírové 
podobě. Od ledna 2012 by mělo být již jen digitální, ale zřejmě bude prodlouženo o 
další půl rok. 

GFŘ Ano. 

GŘC Ano. Doručený dokument v analogové podobě, jehož povaha to umožňuje, je 
převeden prostředky autorizované konverze (§ 22 zákona č. 300/2008 Sb.)  do 
podoby digitální nebo je proveden převod  (§ 69a  zákona č. 499/2004 Sb.) 
dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě podle ustanovení 
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§ 69a odst. 4 až 7 zákona. Vzniklý dokument v digitální podobě je zavede do 
systému spisové služby. 

ÚZSVM Ano. 

 Obíhá v organizaci papír, nebo elektronický dokument? 

MF Dle typu dokumentu. 

GFŘ V organizaci by neměl obíhat dokument v listinné podobě, oběh dokumentu by měl 
být pouze v elektronické podobě. 

GŘC  Na vstupu do organizace je dokument jehož povaha to umožňuje digitalizován (viz. 
předchozí poznámka) zpracovateli je předán analogový dokument včetně digitální 
kopie. Po vyřízení je analogový dokument uložen v útvarové spisovně. Při komunikaci 
mezi útvary je v maximální míře využíván oběh digitálních dokumentů pomocí funkce 
VKS (vnitřní komunikační systém), který zabezpečuje průkaznou komunikaci mezi 
útvary CS (CÚ - CŘ - GŘC). 

ÚZSVM V rámci vyřizování dokumentů jsou frekventovány obě formy, tj. elektronická i 
materiální – listinná. 

 Jsou v ESS předdefinovány work-flow procesy a používají se? 

MF Ne. 

GFŘ V ESS nejsou předdefinovány work-flow procesy. 

GŘC Plnohodnotným work-flow eSAT nedisponuje. Spisová služba poskytuje mimo 
posouvání dokumentu ke konečnému zpracovateli i jednoduché nástroje pro vnitřní 
oběh elektronických dokumentů. 

 Elektronický referátník 
o Slouží k vyjádření předem definované skupiny osob v definovaném pořadí 

k dokumentům převážně před jejich podpisem. 
o Podepisující osoba může zapsat informaci, zda dokument potvrzuje nebo 

zamítá, popř. připojit upřesňující poznámku. 
o Referátník je spojen s podpisovou knihou. Podepisující osoba jednoduše 

zjistí, zda se k dokumentu vyjádřili další osoby. 
 Součinnost 

o Funkce součinnost slouží k vyřízení dokumentu, u kterého je požadována 
součinnost dalších oddělení a zároveň je trváno na písemném vyjádření k 
dané věci. 

ÚZSVM ESS je WF pro schvalování, dání na vědomí a připomínkování s příslušnou sadou 
funkcionalit. 
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 Jsou ESS integrované s některými agendovými systémy? 

MF Ano -  SDSL (systém dohledu nad sázkami a loteriemi). 

Exportují se data pro potřeby daňové správy – analýza workflow procesů. 

GFŘ ESS není propojena s agendovými systémy – „Spisovnu“ připravujeme. 

GŘC Ano. 

Spisová služba obsahuje modul pro napojení vybraných agendových aplikací CS 
(ECDC, MED, TIS, MeSPD). Komunikační rozhraní eSAT je řešeno jako standardní 
webová služba v prostředí Microsoft .NET Framework 2.0 dle specifikace Web 
Services. 

ÚZSVM Ano. 

 Pracuje ESS s elektronickými spisy? 

MF Ne. 

GFŘ ESS pracuje s elektronickými podpisy. 

GŘC Ano. 

Pozn. Aplikace umožňuje vytváření i tzv. „Typových spisů“, které jsou využívány 
prozatím pro problematiku „Daňových spisů“.  Lze v případě potřeby variabilně použít 
i pro další typy spisů. Nyní je připravován i modul pro posouvání elektronických 
SPISů v rámci organizační struktury. 

ÚZSVM Ano. ESS s elektronickými spisy pracuje shodnými postupy jako při práci v jejich 
materiální podobě. 

 Co se děje s elektronickými dokumenty v ESS po jejich vyřízení, jsou 
označeny/nastaveny jako nezměnitelné? 

MF Systém umožňuje zamykání písemností, záleží na jednotlivých sekretariátech, v tuto 
chvíli není upraveno vnitřním předpisem. 

GFŘ Písemnosti lze zkonvertovat do formátu pdf a zajistit tak jejich nezaměnitelnost. 

GŘC Digitální dokumenty nelze v systému modifikovat. Veškeré činnosti prováděné nad 
dokumenty jsou zachyceny v transakčním protokolu. Po vyřízení je elektronický 
dokument včetně metadat  předán k uložení do elektronické spisovny (dále jen 
eSpisovna), která řeší potřebu střednědobého a důvěryhodného uložení 
elektronických dokumentů a spisů v naší organizaci. Po dobu uložení elektronického 
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dokumentu zajišťuje systém eSpisovny ochranu uložených informací před ztrátou, 
důvěryhodnost uložených informací (nezměněnost a prokazatelnost dokumentu v 
čase), čitelnost uložených informací. 

ÚZSVM Po vyřízení dokumentů jsou evidenční karty dokumentů před jejich uzavřením 
zařazeny jako neaktivní dokumenty,  dokumenty a jejich přílohy nelze upravovat ani 
mazat. 

 Jak probíhá skartace elektronických dokumentů? 

MF Skartace neprobíhá. 

GFŘ Skartace nebyla zatím prováděna. 

GŘC Skartace dokumentů probíhá pomocí automatizovaného skartačního řízení v rámci 
eSpisovny. Skartační řízení je prováděno jednotně nad digitálními i analogovými 
dokumenty. Životnost dokumentů a spisů je řízena spisovým plánem organizace. 

ÚZSVM Skartace probíhá za podmínek zákona č. 499/2004Sb. ve skartačním řízení 
s přiřazenými spisovými, skartačními znaky a ukládací dobou a to jak v elektronické, 
tak fyzické podobě. 

 Jsou v informačním systému organizace provozovány agendové aplikace, jejichž 
výstupem jsou dokumenty? 

MF Ano, jsou provozovány. 

GFŘ V IS AvisMe jsou provozovány agendy s možným výstupem dokumentů 
v elektronické podobě. 

GŘC Ano. Agendové informační systémy - systémy ve kterých vznikají a jsou uchovávány 
dokumenty pod vlastním evidenčním číslem, bez evidence v eSAT a které komunikují 
bez použití datových schránek, zpravidla otevřeným komunikačním rozhraním nebo 
způsobem aplikace-aplikace (B2B). Tyto samostatné evidence jsou považovány ve 
smyslu 191/2009 Sb. vedle eSAT za součást elektronického systému spisové služby 
CS. Dokumenty jsou převážně v podobě XML zprávy. 

ÚZSVM Ano, výstupem jsou dokumenty charakteru příslušné agendy. 

Co se s těmito dokumenty – výstupy z agendových systémů děje, jakým způsobem jsou 
uchovávány? 

MF Většinou jsou listinné podobě, jsou v příručním archivu odboru. 

GFŘ Dokumenty mohou být uchovávány v DMS. 
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GŘ Cel V současné chvíli jsou tyto dokumenty uchovávány v rámci těchto informačních 
systémů, v budoucnu je plánováno ukládání dokumentů v rámci  eSpisovny. 

ÚZSVM Podléhají stejným podmínkám uchování jako dokumenty vzniklé a evidované ESS. 
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44..33  LLeeggiissllaattiivvnníí  rráámmeecc  
4.3.1  Elektronická spisová služba a důvěryhodná elektronická 

spisovna - povinnosti původců 

Ministerstvo financí jako veřejnoprávní původce dle v § 3 odst. 1. novely zákona č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě má za povinnost od 1. 7. 2010 vykonávat spisovou službu v elektronické 
podobě v elektronických systémech spisové služby. Od 1. 7. 2012 tato spisová služba musí vyhovovat 
novým funkčním požadavkům, které jsou uvedeny ve zmíněné novele, s ní souvisejících prováděcích 
předpisech a Národním standardu pro elektronické systémy spisové služby. Samozřejmou součástí této 
spisové služby je i příjem, evidence, zpracování a vypravení datových zpráv do ISDS. V rámci zákona a 
prováděcí vyhlášky č. 191/2009 platí pro určené původce stanovené postupy vztahující se především 
na: 

 příjem, 

 označování, 

 evidenci a rozdělování dokumentů, 

 vyřizování a podepisování dokumentů, 

 odesílání dokumentů do vlastních rukou adresáta, 

 ukládání dokumentů do spisoven, pravidla spisové rozluky, 

 zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě (jejich označování, ověřování platnosti 
podpisu/značky/časového razítka, uchování postupem zaručujícím věrohodnost, neporušitelnost 
a čitelnost dokumentu). 

Národní standard pro elektronické systémy spisových služeb (zveřejněný ve věstníku MV ČR částka 
101/2010) dále stanovuje požadavky kladené na systémy elektronických spisových služeb, a to:  

 příjem dokumentů, 

 označování a evidenci dokumentů, 

 vyhledávání, odesílání a zobrazování dokumentů, 

 ukládání dokumentů, 

 vyřazování dokumentů a výběr archiválií, 

 dokumentace životního cyklu elektronického systému spisové služby, 

 spisový a skartační plán, 

 transakční protokol, 

 správcovské funkce, 

 metadata. 
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S vedením spisové služby v elektronické podobě je spojen i další legislativní a praktický požadavek, a 
to na důvěryhodné uchování elektronických dokumentů (viz §69a odst. 3). Všechny vyřízené spisy a 
jiné dokumenty určeného původce jsou po dobu trvání skartační lhůty uloženy v elektronické spisovně. 
Kromě dokumentů ze spisové služby je možné v této spisovně ukládat i výstupy z dalších agendových 
systémů provozovaných původcem.  

Legislativní zázemí pro elektronickou spisovnu je dáno novelou zákonem č. 499/2004 Sb.:  

 § 68 odst. 1 -  Všechny vyřízené spisy a jiné dokumenty určeného původce jsou po dobu trvání 
skartační lhůty uloženy ve spisovně. 

 § 69a odst. 3 - Uchovávání dokumentu v digitální podobě provádí určený původce postupem 
zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu, čitelnost 
dokumentu, a to včetně údajů prokazujících existenci dokumentu v digitální podobě v čase. 
Tyto vlastnosti musí být zachovány po dobu skartační lhůty dokumentu. 

a Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby, který definuje elektronickou 
spisovnu jako: 

„Funkční složku elektronického systému spisové služby určenou k uložení, vyhledávání a předkládání 
dokumentů pro potřebu organizace (původce) a k provádění skartačního řízení v rámci informačních 
činností zajišťovaných tímto systémem.“ 

Podmínkou efektivity uchovávání elektronických dokumentů je použití omezeného množství datových 
formátů vhodných pro dlouhodobé uložení, tzv. trvanlivých formátů.  Trvanlivý formát je volen 
s ohledem na otevřenost, stabilitu, normovatelnost, bezztrátovost, nezávislost na systému, široké 
rozšíření a levné zpracování.  V současné době jsou tyto formáty stanoveny vyhláškou č. 191/2009 Sb. 
(např. PDF/A, TIFF, …). 

Pro budování digitálních úložišť zaměřených na dlouhodobé uchovávání digitálních materiálů je 
v současnosti vycházeno především ze standardu OAIS (Open Archival Information System), který 
specifikuje základní funkční části otevřeného archivu, komunikaci s okolím a informační model ve 
formě informačních balíčků přijímaných a poskytovaných archivem a především uložených v archivu. 
Z těchto modelů je vhodné vycházet i pro vytváření elektronické spisovny.  

4.3.2  Plán strategických cílů 

Řešení dlouhodobé ochrany elektronických dokumentů není pouze technickým problémem, který končí 
vybudováním úložiště. Je třeba zajistit i její financování, kvalifikovaný personál, řízení a organizaci 
práce. V rámci mezinárodního projektu Digital Preservation Europe vznikl nástroj nazývaný PLATTER 
(Planning Tool for Trusted Electronic Repositories), který je jakousi kuchařkou pro přípravu projektů 
dlouhodobého uchovávání dat. Pomáhá sestavit tzv. Plán strategických cílů zahrnující cíle a úkoly pro 
vybudování repozitáře tak, aby mohl být považován za důvěryhodný.    

Plán strategických cílů sestává z následujících devíti dílčích plánů (dimenzí): 

 Finanční plán – specifikuje finanční plánování, monitorování a hlášení 

 Plán řízení lidských zdrojů - specifikuje způsoby získávání relevantní množiny vědomostí a 
podpora řízení úložiště 
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 Datový plán - Specifikace datových a metadatových objektů, formátů a struktur pro příjem 
(Ingest), ukládání (Storage) a poskytování (Dissemination), včetně relevantních transformací a 
mapování 

 Akviziční plán - specifikuje řízení vztahů s původci a datovými správci.  

 Plán zpřístupňování - specifikuje řízení vztahů s koncovými uživateli, zásady přístupu. 

 Plán ochrany - Zajišťuje, aby přístup a využití materiálů v úložišti nebylo nepříznivě ovlivněno 
technologickými změnami a zastaráváním materiálů 

 Technologický plán - Specifikuje cíle pro hardware, software a síťová propojení 

 Plán zajištění kontinuity - Řízení povinnosti zajistit ochranu uložených materiálů po ukončení 
životnosti úložiště 

 Krizový plán - specifikuje reakce na náhlé změny v okolí úložiště 

Samotné definování jednotlivých cílů však ještě nezaručí důvěryhodnost dlouhodobého úložiště. Na 
základě definice cílů by měly být stanoveny závazné metodiky pro řízení provozu úložiště. Stanovení a 
dodržování závazných metodik v souladu s jednotlivými dimenzemi metodiky PLATTER umožňuje 
podrobit takové úložiště provoznímu auditu.  Provozní audit především kontroluje, že provoz úložiště 
se provádí podle nastavených plánů a metodik.  

Teprve důsledný (prokazatelný) záznam všech aktivit a jeho kontrola zaručuje úložišti jeho 
dlouhodobé a důvěryhodné fungování. 

44..44  ZZhhooddnnoocceenníí  ssoouuččaassnnééhhoo  ssttaavvuu  
 Ministerstvo financí má dle novely zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, za 

povinnost od 1. 7. 2010 vést elektronickou spisovou službu s tím, že od 1. 7. 2012 tato spisová 
služba musí vyhovovat novým funkčním požadavkům, které jsou uvedeny ve zmíněné novele, 
s ní souvisejících prováděcích předpisech a Národním standardu pro elektronické systémy 
spisové služby. Samozřejmostí této spisové služby je i příjem, evidence, zpracování a vypravení 
datových zpráv do ISDS. Stávající spisové služby implementované v institucích resortu 
Ministerstva financí zatím těmto standardům neodpovídají. Proto doporučujeme iniciovat 
projekty, které povedou k doplnění funkčnosti stávajících ESS tak, aby odpovídaly požadovaným 
standardům. V kapitole 5.1 je uveden přehled požadavků na ESS, vyplývajících ze stávajících 
standardů. 

 S vedením spisové služby v elektronické podobě je spojen i další legislativní a praktický 
požadavek, a to na důvěryhodné uchování elektronických dokumentů (viz §69a odst. 3). Kromě 
dokumentů ze spisové služby je nutné v této spisovně ukládat i výstupy dokumentů z dalších 
agendových systémů provozovaných na ministerstvu. K tomu je třeba, aby byla důvěryhodná 
elektronická spisovna vybavena rozhraním, vyhovujícím legislativou stanoveným standardům, 
pro vstup dokumentů. Po dobu uložení elektronického dokumentu v této spisovně je zajišťována 
ochrana uložených informací před ztrátou, důvěryhodnost uložených informací (neměnnost a 
prokazatelnost vzniku v uvedeném čase), čitelnost uložených informací i v budoucnosti. 
Spisovna zajišťuje vyřazovací procesy, které po uplynutí příslušných lhůt dokumenty podle jejich 
přiřazené klasifikace skartují, nebo přesouvají do nadřazeného archivu (Národní digitální archiv). 
Spisovna zajišťuje i ochranu uložených dokumentů proti neoprávněnému přístupu. V rámci 
resortu MF je elektronická spisovna zatím implementována jako modul informačního systému 
Celní správy ČR, kde řeší požadavky na dlouhodobé a důvěryhodné uložení, vyhledávání a 
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předkládání elektronických dokumentů (spisů) a k provádění skartačních řízení v Celní správě 
ČR. V ostatních institucích resortu její implementace zatím chybí. 
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55  PPOOŽŽAADDAAVVKKYY  NNAA  BBUUDDOOUUCCÍÍ  SSYYSSTTÉÉMM  
V této kapitole je uveden přehled požadavků na elektronickou spisovou službu a elektronickou 
spisovnu vyplývajících ze současně platné legislativy, Národního standardu, požadavků definovaných 
uživateli při analýze a zkušeností z praxe.  

55..11  PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  eelleekkttrroonniicckkoouu  ssppiissoovvoouu  sslluužžbbuu  --  EESSSS    
Elektronická spisová služba slouží pro evidenci a zpracování doručených listinných dokumentů, 
datových zpráv, evidenci, přípravu a odesílání listinných i elektronických dokumentů. Elektronická 
spisová služba musí být ve shodě s platnou legislativou zejména s novelou zákona č. 499/2004 Sb. o 
archivnictví a spisové službě, příslušnými prováděcími vyhláškami a národním standardem pro 
elektronické spisové služby. Součástí musí být i dokumentace a kompletní popis dodaných aplikačních 
rozhraní pro integraci s dalšími systémy. 

Prováděcí právní předpis stanovil Národní standard pro spisovou službu vykonávanou v elektronické 
podobě, jehož obsahem jsou požadavky na: 

 příjem dokumentů, 

 označování a evidenci dokumentů,  

 oběh dokumentů, 

 odesílání dokumentů, 

 ukládání dokumentů, 

 výstupní datové formáty dokumentů v digitální podobě, 

 vyřazování dokumentů, 

 kontrolu a bezpečnost spisové služby vykonávané v elektronické podobě, 

 spisový a skartační plán, 

 správcovské funkce, 

 metadata, 

 spisovou rozluku. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny základní funkční požadavky na elektronickou spisovou službu 
vycházející zejména ze zmiňované novely zákona č. 499/2004 Sb. a Národního standardu. 

5.1.1  Označování a evidence dokumentu 
Požadavek Popis 

Zaevidování doručených a 
vlastních dokumentů 

Systém musí založit záznam o dokumentu s údaji 
uvedenými v Národním standardu. 
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Požadavek Popis 

Opatření jednoznačným 
identifikátorem  

Systém musí evidovaným dokumentům přidělit 
automaticky jednoznačný identifikátor. Číslo jednací 
přiděluje později zpracovatel za pomoci 
předdefinované masky v závislosti na spisovém 
plánu. Číslo jednací nemusí přidělovat pracovník 
podatelny, protože mu v okamžiku přijetí nemusí být 
známo zařazení podání pod správnou položku 
spisového plánu.  

Vedení podacího deníku Systém musí vést elektronický podací deník a další 
evidence v rozsahu stanoveném v Národním 
standardu. 

 

5.1.2  Předání a převzetí 
Požadavek Popis 

Předání dokumentu Systém musí podpořit předávání dokumentu útvaru 
nebo osobě k vyřízení a evidenci tohoto úkonu.  

Evidence oběhu dokumentů Systém musí sledovat veškeré úkony s dokumenty, 
identifikovat osoby, které úkon provedly a datum, 
kdy byly provedeny.  

 

5.1.3  Práce se spisem 
Požadavek Popis 

Tvorba spisu Systém musí podporovat tvorbu spisu (priorací nebo 
sběrným archem). 

Tzn. umožnit zakládat spis, pracovat s obsahem 
spisu (přidávat či odebírat dokumenty), tisknou 
obsah spisu. 

Označení spisu Spis je evidován pod spisovou značkou. Systém by 
měl podpořit generování spisové značky podle 
vnitřních pravidel původce. 

 

5.1.4  Vyřizování 
Požadavek Popis 

Záznam o vyřízení Systém musí umožnit zaznamenat způsob a datum 
vyřízení dokumentu, případně subjekt, vůči kterému 
bylo vyřízení dokumentu provedeno. 
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Požadavek Popis 

Zařazení podle spisového plánu Systém musí umožnit přiřadit spisový znak podle 
spisového plánu nejpozději při vyřízení dokumentu 
nebo uzavření spisu. 

Uzavření spisu Systém musí umožnit provést uzavření spisu. Při 
uzavírání spisu musí systém zkontrolovat, zda je 
přiřazen spisový znak, skartační znak a lhůta a 
zkontrolovat, popř. převést dokumenty v digitální 
podobě do výstupního datového formátu. 

Systém nesmí povolit z uzavřeného spisu vyjímat 
jednotlivé dokumenty.  

Systém může umožnit uzavřený spis připojit k 
jinému spisu, pokud neuplynula jeho skartační 
lhůta. 

Historie zpracování Systém musí vést historii provedených operací 
s dokumentem/spisem a změn sledovaných údajů. 
Tuto historii musí na vyžádání zobrazit. 

 

5.1.5  Odesílání dokumentů 
Požadavek Popis 

Odeslání datové zprávy Systém musí umožnit odeslat dokument v digitální 
podobě prostřednictvím elektronické podatelny (na 
elektronickou adresu adresáta nebo prostřednictvím 
datové schránky). 

Záznam o odeslání Systém musí umožnit zaznamenat datum odeslání 
dokumentu. 

Evidence doručení dokumentu 
Systém musí umožnit zaznamenat datum doručení 
dokumentu. Systém by měl automaticky zaevidovat 
doručenou elektronickou dodejku k datové zprávě 
odeslané přes ISDS. 

 

5.1.6  Práce s elektronickými dokumenty 
Požadavek Popis 

Opatření doručeného dokumentu 
časovým razítkem 

Systém musí opatřit kvalifikovaným časovým 
razítkem doručený dokument v digitální podobě, 
není-li opatřen platným uznávaným elektronickým 
podpisem, elektronickou značkou nebo 
kvalifikovaným časovým razítkem. 
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Požadavek Popis 

Ověření autentizačních prvků Systém musí ověřit platnost kvalifikovaného 
časového razítka, platnost kvalifikovaného 
certifikátu použitého pro vytvoření zaručeného 
elektronického podpisu nebo uznávané elektronické 
značky, platnost zaručeného elektronického podpisu 
nebo uznávané elektronické značky v případech: 

 je-li doručený dokument v digitální podobě 
opatřen uznávaným elektronickým podpisem, 
elektronickou značkou nebo kvalifikovaným 
časovým razítkem, 

 před převedením dokumentu v digitální 
podobě na dokument v analogové podobě 
nebo změnou formátu dokumentu 

Údaje o výsledku ověření a datum převedení 
dokumentu v digitální podobě na dokument v 
analogové podobě nebo datum změny formátu 
dokumentu v digitální podobě je systém musí 
zaznamenat a uchovat je spolu s dokumentem 
vzniklým převedením nebo změnou formátu. 

Převod dokumentu Systém musí umožnit převod dokumentu 
z analogové do digitální podoby, nebo převod do 
jiného formátu (do formátu vhodného pro 
dlouhodobé uložení nebo výstupního formátu). 

Dokument v digitální podobě vzniklý převedením z 
dokumentu v analogové podobě nebo změnou 
formátu dokumentu v digitální podobě doplněný o 
datum převedení opatří určený původce uznávaným 
elektronickým podpisem osoby odpovědné za 
převedení z dokumentu v analogové podobě nebo 
změnu formátu dokumentu v digitální podobě, nebo 
svojí elektronickou značkou a kvalifikovaným 
časovým razítkem. 

Jako výstupní datové formáty a zároveň formáty pro 
uložení do spisovny jsou stanoveny následující: 

 PDF/A – statické textové dokumenty 

 PNG, TIFF(rev.6) – statické obrazové 
dokumenty 

 WAV – zvukové dokumenty 

 MPEG2 – audiovizuální dokumenty 
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Požadavek Popis 

Uchování dokumentu  Systém musí zajistit uchovávání dokumentu v 
digitální podobě postupem zaručujícím věrohodnost 
původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu a 
čitelnost dokumentu, a to včetně údajů 
prokazujících existenci dokumentu v digitální 
podobě v čase. Tyto vlastnosti musí být zachovány 
po dobu skartační lhůty dokumentu. 

Elektronické podpisy (podepsání 
souboru, ověření podpisu) 

Systém musí umožnit opatřit dokument v digitální 
podobě zaručeným elektronickým podpisem, 
uznávanou elektronickou značkou nebo 
kvalifikovaným časovým razítkem. Podmínky pro 
opatřování autentizačními prvky stanoví vnitřní 
předpis. 

 

5.1.7  Uložení a vyřazování dokumentů 
Požadavek Popis 

Spisový plán Systém musí udržovat spisový a skartační plán 
organizace, jenž obsahuje seznam typů dokumentů 
roztříděných do věcných skupin s vyznačenými 
spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními 
lhůtami. Každý dokument/spis musí být uložen ve 
spisu nebo věcné skupině. 

Ukládání vyřízených spisů a 
dokumentů Ukládání a vyřazování každého dokumentu se řídí 

skartačním režimem (režimy), přiřazeným 
(přiřazenými) k věcné skupině, spisu, součásti, dílu 
nebo typu dokumentu. 

Evidence uložení Systém musí podporovat evidenci uložených 
dokumentů a spisů. 

Nahlížení Systém musí umožnit nahlížení do digitálních 
dokumentů podle Národního standardu. 

Vyřazování dokumentů  Systém musí podporovat skartační řízení: 

 příprava seznamů dokumentů k vyřazení 
(podle skartačního režimu), 

 příprava skartačního návrhu, 
 evidence skartačního řízení, 
 vyřazování – skartace nebo archivace (tj. 

příprava dokumentů ve formátu pro předání 
do národního digitálního archivu a jejich 
předání). 
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5.1.8  Požadavky na integraci a kompatibilitu 

Požadavky na integraci systému ESS s ostatními systémy a subsystémy.  

 Schopnost integrace/začlenění do stávající IT infrastruktury. 

 Existence API rozhraní pro integraci s agendovými aplikacemi organizace (definováno Národním 
standardem pro komunikaci mezi ERMS). 

 Připravenost na spolupráci s důvěryhodnou elektronickou spisovnou a archívem. 

5.1.9  Bezpečnostní požadavky 

Požadavky na zajištění bezpečnosti daného systému. Obecně se jedná o bezpečnost dat (v rámci 
zajištění ochrany osobních údajů a povinností vyplývajících z dotčených zákonů, zejména Zákon o 
ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. a dalších dotčených zákonů), bezpečnost datovou (ochrana 
před změněním nebo poškozením dat). Další požadavky jsou: 

 Aplikace ESS musí respektovat bezpečnostní pravidla implementace a provozu IS v organizaci. 

 Přístup do datové schránky je pouze pomocí komerčního systémového nebo osobního 
certifikátu.  

 Aplikace ESS musí mít možnost nastavení rolí uživatelů a přístupových práv k dokumentu/spisu. 

 Aplikace ESS musí mít možnost operativního zastupování na jednotlivých funkčních místech. 

5.1.10 Role koncových uživatelů a přístupová práva  

Přístupová práva vychází především z role koncového uživatele v systému a jeho zařazení na 
pracoviště. Přístupová práva k dokumentu/spisu systém musí nastavovat automaticky podle 
nastavených pravidel. 

Základní role koncových uživatelů pro zpracování dokumentů jsou tyto: 

 podatelna – role uživatelů umožňující základní zpracování přijatých dokumentů z různých 
komunikačních kanálů, kteří budou provádět zaevidování přijatých dokumentů do evidence 
elektronické spisové služby a předání k dalšímu vyřizování, zpravidla na příslušné oddělení, 

 výpravna – role uživatelů umožňující vypravení předaných zásilek k odeslání prostřednictvím 
elektronické výpravny nebo poštou; zajišťuje distribuci zásilek a zaznamenává údaje o 
vypravení,  

 sekretariát útvaru – role uživatelů zajišťující další distribuci přijatých dokumentů, popř. 
odesílaných zásilek, zajišťuje výměnu dokumentů a zásilek mezi podatelnou a útvarem (např. 
oddělením); má přístup k dokumentům svého útvaru, 

 vedoucí – role uživatelů umožňující provádět vybrané akce (předání, vyřízení) nad dokumenty a 
spisy útvaru, za který zodpovídá; má přístup k dokumentům svého útvaru, 

 běžný uživatel – standardní role uživatele, která umožňuje přístup do systému a zpracování 
dokumentů v jeho vlastnictví; má přístup k dokumentům svého útvaru. 
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Přístup k dokumentům/spisům by měl rozlišovat následující úrovně přístupových práv: 

 seznam dokumentů/spisů (zobrazit ve výsledcích hledání), 

 zobrazit profil dokumentu/spisu, 

 editovat profil dokumentu/spisu, 

 zobrazit dokument (tělo dokumentu), 

 editovat dokument (tělo dokumentu), 

 vyřídit dokument/uzavřít spis, 

 nastavit přístupová práva. 

5.1.11 Legislativa a standardy 

S implementací a provozem ESS jsou spojeny tyto legislativní normy: 

 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  

 Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém 
podpisu, ve znění pozdějších předpisů,  

 Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách,  

 Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, 

 Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze 
dokumentů, 

 Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových 
schránek, 

 Věstník MV čá. 101/2010 Národní standard pro elektronické systémy spisové služby. 
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55..22  PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  DDůůvvěěrryyhhooddnnoouu  eelleekkttrroonniicckkoouu  ssppiissoovvnnuu    
Elektronická spisovna pro střednědobé důvěryhodné uložení dokumentů musí zabezpečit uchovávání 
dokumentů (spisů) v digitální podobě postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, 
neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost dokumentu, a to včetně údajů prokazujících existenci 
dokumentu v digitální podobě v čase. Tyto vlastnosti musí být zachovány po dobu skartační lhůty 
dokumentu. Dodané řešení musí být v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě, v platném znění, a národním standardem pro elektronické systémy spisové služby, který 
stanovením základních požadavků na funkce těchto systémů a vytváří sjednocující parametry pro 
výkon spisové služby vztahující se k dokumentům v digitální podobě. Národní standard definuje 
elektronickou spisovnou jako funkční složku elektronického systému spisové služby určené k uložení, 
vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřebu organizace (původce) a k provádění skartačního 
řízení v rámci informačních činností zajišťovaných tímto systémem.  

Elektronická spisovna musí být schopna předávat digitální archiválie po uplynutí skartační lhůty do 
Národního digitálního archivu. 
Elektronická spisovna jako systém na dlouhodobé a důvěryhodné uchovávání elektronických 
dokumentů musí odpovídat standardu OAIS (Open Archival Information Systém – norma ISO 
14721:2003). Ten specifikuje základní funkční části otevřeného archivu, komunikaci s okolím, procesy 
a informační model ve formě informačních balíčků přijímaných, poskytovaných a především uložených 
v úložišti.  

Funkční model OAIS je na následujícím obrázku: 

Otevřený archivní informační systém (OAIS)
FUNKČNÍ MODEL

SIP  = Submission Information Package (vstupní balíček)

SIP
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AIP =  Archival Information Package (archivní balíček)

DIP =  Dissemination Information Package (výstupní balíček)
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Obrázek 2: Funkční model OAIS 

 

Lze shrnout, že OAIS zahrnuje šest vysokoúrovňových funkčních částí, které, spojí-li se dohromady, 
tvoří mechanismus pro dlouhodobé uchovávání informací, které též zpřístupňuje určené komunitě. 
Systém založený na modelu OAIS implementuje každou z těchto služeb, přičemž formu této 
implementace standard OAIS nepředepisuje.  
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Systém Elektronická spisovna musí dále splňovat legislativní požadavky, zejména Zákon č. 499/2004 
Sb. ve znění pozdějších předpisů a Národní standard pro elektronické spisové služby.  

 

5.2.1  Základní požadavky na Elektronickou spisovnu 

Základní požadavky na vybudování Elektronické spisovny jsou následující: 

 Vybudování Elektronické spisovny jako součásti IS organizace v souladu s požadavky kladenými 
na důvěryhodnou instituci a splnění podmínek udržitelnosti provozu v současnosti i budoucnosti. 
Jedná se o systémové řešení dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování úředních 
elektronických dokumentů vytvořených organizací, případně i jinými původci. 

 Přebírání, zpracování, archivace a zpřístupňování úředních dokumentů a jejich metadat ze 
systémů elektronických spisových služeb a dalších ERMS systémů.  

 Vlastníkem dokumentů uložených v Elektronické spisovně zůstává příslušný původce. 
Organizace je provozovatelem Elektronické spisovny a s původci uzavírá smlouvy o uložení 
dokumentů (službě), pokud vztah organizace provozovatele a původců není definován jinak, 
např. resortními pravidly. 

 Po dobu uložení elektronického dokumentu musí být zajištěna ochrana uložených informací před 
ztrátou, důvěryhodnost uložených informací (nezměněnost a prokazatelnost vzniku v uvedeném 
čase) a čitelnost uložených informací v budoucnosti. Tedy uložený dokument má mít tyto 
charakteristiky (dle normy ISO 15489 Records Management): 

 autenticity (authenticity) – pro dokument může být prokázáno, že je tím o čem se 
domníváme, že je (dokument neztratil smysl, význam), že byl vytvořen nebo odeslán 
danou osobou a že byl vytvořen nebo odeslán v daný čas, 

 hodnověrnosti (reliability) – na dokument se můžeme spolehnout, neboť jeho obsah je 
důvěryhodný, jelikož úplně a přesně vyjadřuje transakce, aktivity nebo fakta, která 
popisuje, 

 integrity (integrity) – dokument je kompletní a nezměněný od okamžiku vstupu do 
elektronické spisovny, 

 použitelnosti (usability) – dokument může být dohledán, získán, prezentován a 
interpretován (je čitelný). 

 Možnost provádění skartačního řízení v Elektronické spisovně tak, že každý původce provádí 
skartační řízení nad svými dokumenty, které má v Elektronické spisovně uloženy. Skartační 
řízení (skartační proces) musí být prováděn podle platné legislativy a za metodické podpory 
legislativou stanovených orgánů. 

 Otevřený systém, který bude poskytovat služby vůči okolním subjektům a dalším systémům 
zejména v oblastech: 

 příjem elektronických dokumentů od původců ve stanoveném formátu a struktuře, 
 naplnit požadavky na dlouhodobost a důvěryhodnost uchování, 
 zpřístupňovat uložené elektronické dokumenty pouze oprávněným uživatelům, 
 poskytovat otevřené rozhraní vůči dalším systémům. 

 
Pro zabezpečení důvěryhodnosti a provozu systému Elektronické spisovny je nutné  v rámci 
implementace vypracovat a dále udržovat dlouhodobý strategický plán cílů, např. podle směrnice 
PLATTER. Tyto cíle, resp. plány (např. technologický, řízení lidských zdrojů, financování, krizový plán 
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apod.) by měly vymezit všechna důležitá hlediska budování a provozu Elektronické spisovny a tím 
umožňují předem definovat postupy – aktivity a role vedoucí k jejich naplnění. 
 
Řešení Elektronické spisovny musí být implementováno tak, aby mohlo být pravidelně podrobováno 
internímu auditu dle předem stanovené metodiky a vydefinovaných nástrojů.  
 

5.2.2  Požadavky na integraci a kompatibilitu 

 Otevřené rozhraní pro vstup dokumentů a jejich metadat podle specifikace NSESS.   

 Komunikace na vstupu postavená na web services. 

 Výstup dat (archiválií) do Národního digitálního archivu podle specifikace Národního archivu. 

 Vhodná je existence aplikace pro manuální vytváření vstupních SIP balíčků, která umožní 
vytvoření balíčků z dokumentů, které nebyly zpracovány ESS či jinou agendovou aplikací. 

5.2.3  Vstupní zpracování 

 Kontrola formální struktury balíčků a kontrola na škodlivý obsah (antivirová kontrola) s použitím 
karanténní zóny.  

 Kontrola povinných položek popisných metadat a přípustných formátů souboru. 

 Kontrola vazeb mezi dokumenty a číselníkových položek. 

 Zjištění a evidence technických metadat. 

 Generování balíčků AIP a jejich řízené ukládání, tj. konzistentní uložení metadat a obsahu 
archivních balíčků současně do archivního úložiště a systému správy dat podle OAIS. 

5.2.4  Archivní úložiště 

 Dokumenty budou uloženy ve formě archivních balíčků AIP, obsahujících obsah dokumentů 
společně s metadaty. 

 Uložení do bezpečného HW úložiště podle výběru ministerstva. 

 Umožnění integrace technik Hierarchical Storage Management (HSM). 

 Software Elektronické spisovny bude umožňovat pro ukládání balíčků AIP i použití 
specializovaných archivních technologií typu Content Adresed Storage (CAS). 

 Udržování minimálně dvou identických kopií každého balíčku AIP. 

 Periodické vytváření časových razítek pro určené dokumenty a jejich zabezpečené uložení. 

 Periodická kontrola konzistence uložených dat na aplikační úrovni. 

 Uložené balíčky AIP musí být dostupné i prostřednictvím standardního protokolu (např. NFS) i 
bez použití specifického SW Elektronické spisovny pro účely migrace a obnovy.  
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 Auditní záznamy o veškeré manipulaci s informačními balíčky musí být rovněž ukládané do 
bezpečného úložiště. 

 Umožnění plánovaných kompletních periodických upgradů celého archivního úložiště v 
přelomových okamžicích celosvětového vývoje způsobů datové archivace, kdy se veškeré AIP 
převedou do zcela nového archivního úložiště. 

5.2.5  Přístup k uloženým dokumentům 

 Programové rozhraní API pro přístup k dokumentům. 

 Vyhledání uložených balíčků na základě zvolených metadat. 

 Zobrazení náhledů a distribuce uložených dokumentů ve formě DIP, systém umožní výběr 
dokumentů a jejich zaslání oprávněnému uživateli ve standardizované podobě. 

 Možnost vyžádání výdeje kopie dokumentu v podobě balíčků DIP a schvalování pověřeným 
uživatelem. 

 Zabezpečení přístupu a autentizace uživatelů. Zajištění přístupu uživatelů k uloženým 
metadatům a dokumentům. 

 Autorizace - omezení přístupů na základě klasifikace dokumentu, původce, uživatelských skupin 
a rolí uživatelů. Modul povolí přístup ke čtení obsahu nebo metadat podle rolí přihlášeného 
uživatele a oprávnění příslušného balíčku. 

 Evidence veškerých přístupů k uloženým dokumentům v podobě auditních záznamů 

5.2.6  Správa spisovny 

 Import, evidence a správa číselníků, zejména tyto číselníky - původci, spisový plán, povolené 
souborové formáty, kategorizace dokumentů podle kritérií přístupnosti, požadavků na zachování 
důvěryhodnosti. 

 Přehled přijímaných a uložených balíčků. 

 Kontrola konzistence uložených balíčků AIP nezávisle na vlastnostech použitého archivního 
úložiště. 

 Podpora skartačního řízení s přístupem schvalujícího archiváře. 

 Možnost migrace uložených formátů souborů. 

 Možnost exportu do Národního digitálního archivu. 

 Oddělená správa a administrace technologie systému Elektronické spisovny (kterou provádí 
provozovatel) od správy a administrace datového obsahu (kterou provádí správci pověření 
jednotlivými původci). 

 Elektronická spisovna může být logicky rozdělena na samostatné spisovny, pro jednotlivé 
původce. 
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 Elektronická spisovna, resp. její modul archivního úložiště musí mít možnost nastavení ukládání 
balíčků AIP od jednotlivých původců do logicky, případně i fyzicky oddělených částí úložiště. 

5.2.7  Administrace 

 Správa jednotlivých původců a jejich logických spisoven. 

 Skupiny uživatelů, uživatelé a role a oprávnění. 

 Historické a budoucí verze číselníků. 

 Centrální administrace a přístup pro správce původců. 

 Řízení procesu příjmu, přehled o stavu příjmu balíčků SIP, podpora řešení problémů se 
strukturou a obsahem balíčků při příjmu. 

 Řízení procesů migrace, spouštění migrace souborových formátů v uložených balíčcích a přehled 
o provedených migracích. 

 Skartační řízení, příprava návrhu a jeho schvalování, provedení skartace, případně exportu do 
jiného archivu v definovaném formátu. 

 Správa kontroly konzistence. 

 Správa číselníků, Zajišťuje pro administrátory původce aktualizaci číselníků používaných v rámci 
vstupní kontroly a vyhledávání. 

 Důvěryhodné ukládání transakčních záznamů pro účely auditu, zaznamenávání veškerých 
provedených operací nad uloženými balíčky (příjem, kontrola, transformace, ukládání, čtení).  

 Přístup k transakčním záznamům, zobrazení transakčních záznamů pro účely auditu. 

5.2.8  Legislativa a standardy 

 Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 191/2009 Sb. O podrobnostech výkonu spisové služby. 

 Norma ISO 15489 Records Management. 

 Národní standard pro elektronické systémy spisové služby (NSESS). 

 Architektura odpovídá standardu OAIS - norma ISO 14721:200. 

 Vyhovuje provozu spisovny/archivu podle strategického plánu cílů směrnice PLATTER. 
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66  GGLLOOBBÁÁLLNNÍÍ  AARRCCHHIITTEEKKTTUURRAA  BBUUDDOOUUCCÍÍHHOO  SSYYSSTTÉÉMMUU  
66..11  MMoodduullyy  ssyyssttéémmuu  EESSSS  aa  jjeejjiicchh  zzáákkllaaddnníí  ffuunnkkccee  
6.1.1  Základní funkce aplikace ESS.  

 Zaevidování dokumentu - založení záznamu o dokumentu s informacemi podle Národního 
standardu. 

 Založení spisu – založení spisu k dokumentu. 

 Identifikace dokumentů, podpora čárových kódů – vkládání, vyhledávání. 

 Vytvoření kopie – vytvoření kopie dokumentu. 

 Zařazení/vyřazení dokumentu do/ze spisu. 

 Zařazení/vyřazení spisu do/ze spisu. 

 Přidělení dokumentu/spisu funkčnímu místu nebo organizační jednotce. 

 Předání, převzetí, odmítnutí, odvolání předání dokumentu nebo spisu. 

 Podpora řízení workflow, nastavení a úpravy kroků zpracování dokumentu. 

 Nastavení přístupových práv k dokumentu /spisu – uživatel může přidat přístupová práva dalším 
funkčním místům, skupinám nebo organizačním jednotkám. 

 Přidělení spisového, skartačního znaku, lhůty vyřazení dle spisového a skartačního plánu. 

 Vyřízení a uzavření spisu a dokumentů. 

 Důvěryhodné uložení elektronických originálů dokumentů. 

 Sledování pohybu a zobrazení historie zpracování a provedených operací s dokumentem.  

 Nastavení avíza – nastavení upozornění na blížící se nebo překročený termín nebo změnu 
přidělení dokumentu. 

 Hromadná podání – evidence a podání dokumentu na vybranou organizační jednotku. 

 Předání k vypravení – předání dokumentu k expedici na uvedenou adresu příjemce a uvedeným 
způsobem vypravení. 

 Vypravení dokumentu – provedení expedice dokumentu na výpravně. 

 Ukládání – práce s ukládacími jednotkami (zakládání, úprava, předávání do spisoven). 

 Evidence výpůjček ze spisovny. 

 Podpora skartačního řízení (evidenční podpora, skartační návrh, seznamy dokumentů/spisů 
ke skartaci). 
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 Vyhledávání – rychlé vyhledávání podle jedné položky; vyhledávání podle vyhledávacího 
formuláře. 

 Tisk - tiskové sestavy, tisk přehledů, poštovní obálky, spisové obálky a sběrného archu spisu. 

 Přehledy - zobrazení zvoleného přehledu dokumentů. 

 Práce s elektronickým dokumentem - vložení, zobrazení, úprava a podepisování elektronických 
dokumentů. 

 Správa číselníků a nastavení ESS.  

 Vedení Transakčního protokolu. 

 Možnost naskenování dokumentu, uložení naskenovaného obrázku k zaevidovanému 
dokumentu a vytvoření digitálního dokumentu ve formátu dle platné legislativy. 

 Poskytování přehledů a statistik vyřizování došlých zpráv. 

 

6.1.2  Modul Datové schránky ISDS / příjem dokumentu 

 Zajištění příjmu dokumentu ve formátu tak jak byl dodán do DS včetně opatřených metadat. 

 Ukládání dokumentů v nezměněné podobě do úložiště. 

 Označování dokumentů v den doručení jednoznačným identifikátorem, označení originálů. 

 Zajištění kontrol dle platných právních předpisů. 

 Zajištění ověření dokumentu v digitální podobě na autentizační prvky (podpis, razítko, značka a 
jejich certifikáty), případně zahraniční certifikáty a zaznamenání výsledku ověření dle platných 
právních předpisů. 

 

6.1.3  Modul Datové schránky ISDS / odesílání dokumentu 

 Kompletace dokumentů k odeslání prostřednictvím datové schránky. 

 Zajištění kontrol dle platných právních předpisů. 

 Odesílání dokumentů prostřednictvím DS určenému adresátu. 

 Uložení odeslaných dokumentů – datových zpráv v nezměněné podobě do úložiště. 

 Evidence odeslaných dokumentů, označení originálů. 

 Příjem a evidence doručenek k odeslaným dokumentům. 

 Párování doručenek s odeslanými dokumenty. 
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 Uložení doručenek v nezměněné podobě do úložiště. 

 

6.1.4  Modul E-podatelna (e-mail) / příjem dokumentu 

 Příjem dokumentů zaslaných na elektronickou adresu elektronické podatelny. 

 Uložení doručených dokumentů do úložiště ve tvaru, ve kterém byly přijaty. 

 Evidence doručených dokumentů včetně záznamu času doručení datové zpráv.  

 Označení datové zprávy identifikátorem elektronické podatelny, označení originálů. 

 Zajištění případného doplnění neúplného dokumentu metadaty. 

 Potvrzování doručení datových zpráv dle platných právních předpisů. 

 Zasílání poučení ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb. 

 Zaslání odesílateli odmítnutí doručené datové zprávy. 

 Zjišťování dle § 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb. včetně ověřování zahraničního certifikátu. 

 Zaznamenávání výsledku zjištění. 

 Úkony dle § 69a zákona č. 499/2004 Sb. opatření KČR. 

 

6.1.5  Modul E-výpravna (e-mail) / odesílání dokumentu 

 Kompletace dokumentů k odeslání do E-výpravny (e-mail). 

 Zajištění kontrol dle platných právních předpisů. 

 Zajištění ochrany osobní údajů předávaných veřejnou datovou sítí. 

 Vytvoření datové zprávy e-mailu a připojení vyhotoveného dokumentu. 

 Opatřování/neopatřování datové zprávy určené k odeslání ZEP/EZ. 

 Odesílání dokumentů prostřednictvím elektronické adresy E-výpravny určenému adresátu. 

 Uložení odeslaných dokumentů do úložiště ve tvaru, ve kterém byly odeslány. 

 Evidence doručení dokumentu. 
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6.1.6  Modul Listinná pošta / příjem dokumentu 

 Možnost označení listinného dokumentu identifikátorem (čárovým kódem). 

 Vedení deníku o zařazení (druhu) podání, přidělení a vyřízení (přidělení č. j.). 

 Práce s dokumenty s využitím čárového kódu. 

 

6.1.7  Modul Listinná pošta / odesílání dokumentu 

 Převzetí listinných dokumentů k odeslání. 

 Vedení deníku, evidence způsobu a data odeslání. 

 Evidence data a způsobu doručení (doručenky), pokud jsou údaje k dispozici. 

 Tisk evidenčních listů pro Českou poštu. 

 Možnost napojení frankovacích strojů. 

 

66..22  MMoodduullyy  ssyyssttéémmuu  EElleekkttrroonniicckkáá  ssppiissoovvnnaa  aa  jjeejjiicchh  
zzáákkllaaddnníí  ffuunnkkccee  

Architektura Elektronické spisovny musí vycházet z mezinárodně uznávaného standardu OAIS (ISO 
14721:2003 - Open Archival Information System). Tento standard vymezuje základní koncepci 
systému pro uložení elektronických dokumentů. Standard definuje hlavní funkce, které má archiv 
zajišťovat. Jedná se o příjem dokumentů, správu dat, archivní uložení, přístup, administraci a 
plánování uchovávání. 

Podle fáze jejich životního cyklu a použití se jedná o vstupní (SIP), archivní (AIP) a výstupní (DIP) 
balíčky. 

Rozhraní pro přístup k těmto systémům je specificky navrženo pro příjem a výdej balíčků v příslušném 
formátu definovaném na základě standardů. Vzhledem k zajištění bezpečnosti a konzistence uložených 
dat probíhá příjem dat do úložiště asynchronně v rámci procesu, který se skládá z několika kontrolních 
a transformačních procedur. 

Moduly systému Elektronické podatelny jsou definovány modelem OAIS. V této kapitole je uveden 
přehled jejich funkcí.   

Systém digitální spisovny se musí skládat z těchto softwarových komponent: 

6.2.1  Vstupní modul 

 Příjem dat 

Zajišťuje komunikaci s původcem, autentizaci, autorizaci a uložení přijatých balíčků SIP do pracovního 
úložiště. 
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 Kontrola kvality vstupních dat (kontrola datové struktury, kontrola na obsah 
škodlivého kódu) 

Kontroluje formální strukturu balíčků a přítomnost virů a jiného škodlivého obsahu balíčků. V rámci 
tohoto modulu je zřízena i tzv. karanténní zóna pro zajištění spolehlivosti kontrol. 

 Řízení příjmu 

Kontrola popisných a technických metadat, kontrola přípustnosti souborových formátů a jejich vnitřní 
validity, kontrola struktury balíčku SIP a vzájemného provázání balíčků. 

 Generování balíčků AIP 

Automatické doplnění zejména technických metadat, konverze formátů metadat, možnost manuálního 
doplnění metadat, vstupní migrace formátů včetně generování náhledů pro prezentaci dat archivu v 
určeném formátu. 

 Řízení ukládání 

Zajišťuje konzistentní uložení metadat a obsahu archivních balíčků současně do archivního systému, 
systému správy dat a systému pro přístup bezpečným a prokazatelným způsobem v souladu s 
Národním standardem elektronických spisových služeb. 

 

6.2.2  Modul správy dat 

 Evidence číselníků 

Zajišťuje ukládání a přístup k číselníkům používaným v rámci vstupní kontroly a vyhledávání. Jedná se 
zejména o tyto číselníky - původci, klasifikace, povolené souborové formáty, kategorizace dokumentů 
podle kritérií přístupnosti, požadavků na zachování důvěryhodnosti, doby uložení. 

 Evidence přijímaných a uložených balíčků. 

Zajišťuje vedení a přístup ke katalogu uložených dokumentů včetně stavu příjmu a uložení. 

 Evidence kontroly konzistence. 

Uložení kontrolních součtů jednotlivých uložených balíčků AIP na aplikační úrovni pro účely periodické 
kontroly konzistence uloženého obsahu nezávisle na vlastnostech použitého archivního úložiště 
(CAS/NAS). 

 Evidence procesů skartace a archivace. 

Informace o stavu skartace a informace o stavu jednotlivých balíčků AIP zařazených do skartačního 
řízení. 

 

6.2.3  Archivní úložiště 

 Bezpečné uložení 

Zajišťuje vlastní bezpečné uložení obsahu balíčků AIP. 
Volba HW prostředků pro realizaci je navrhována vždy na základě analýzy stávajících prostředků 
využívaných v organizaci, zkušeností a preferencí IT sekce. 
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6.2.4  Modul administrace 

 Řízení procesu příjmu 

Pro administrátora zajišťuje přehled o stavu příjmu balíčků SIP, umožňuje řešení problémů se 
strukturou a obsahem balíčků při příjmu. 

 Řízení procesů migrace 

Spouštění migrace souborových formátů v uložených balíčcích a přehled o provedených migracích. 

 Skartační řízení 

Příprava návrhu a jeho schvalování, provedení skartace, případně exportu do Národního digitálního 
archivu (případně do jiného dlouhodobého úložiště) v definovaném formátu.  

 Správa kontroly konzistence 

Přehled o průběhu ověřování kontrolních součtů a o nalezených problémech s uložením balíčků AIP. 

 Správa číselníků 

Zajišťuje pro administrátory původce a archivu aktualizaci a čtení číselníků používaných v rámci 
vstupní kontroly a vyhledávání. 

 Ukládání transakčních záznamů. 

Pro účely auditu zaznamenává veškeré provedené operace nad uloženými balíčky (příjem, kontrola, 
transformace, ukládání, čtení). Uložené záznamy jsou zároveň ukládány do úložiště ve formě AIP. 

 Přístup k transakčním záznamům 

Zobrazení transakčních záznamů pro účely auditu. 

 

6.2.5  Přístupový modul 

 Zabezpečení přístupu a autentizace uživatelů. 

Zajištění přístupu uživatelů k uloženým metadatům a dokumentům. 

 Autorizace - omezení přístupů na základě klasifikace dokumentu, původce, 
uživatelských skupin a rolí uživatelů. 

Modul povolí přístup ke čtení obsahu nebo metadat podle rolí přihlášeného uživatele a oprávnění 
příslušného balíčku. 

 Vyhledání uložených balíčků na základě zvolených metadat. 

 Zobrazení náhledů a distribuce uložených dokumentů ve formě DIP 

Výběr dokumentů a jejich zaslání oprávněnému uživateli ve standardizované podobě. 

 Provádění transakčních záznamů o přístupu k jednotlivým uloženým balíčkům 
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 Programové rozhraní API na externí portál pro přístup 

Systém eviduje veškeré přístupy k uloženým dokumentům a archivuje je. 
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77  VVAARRIIAANNTTYY  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ  DDMMSS  VV  RREESSOORRTTUU  MMFF  
Z provedené analýzy v resortu Ministerstva financí a v podřízených resortních organizacích plyne, že 
jsou v uvedených organizacích provozovány různé systémy pro vedení elektronické spisové služby 
(ESS). Současně z této analýzy vyplynula potřeba koncepčně řešit problematiku dlouhodobého a 
důvěryhodného ukládání dokumentů v elektronické spisovně (spisovna). 

Na základě zjištěných informací lze problematiku řešení DMS realizovat v níže uvedených variantách: 

 

77..11  VVaarriiaannttaa  00    
Nulová varianta představuje pokračování dosavadní praxe práce s převážně listinnými dokumenty: 

a) navazuje na současný stav a dále jej konzervuje, 

b) a s ohledem na neustále rostoucí počet přijatých, zpracovávaných, exportovaných i archivovaných 
dokumentů a s přihlédnutím k realizovaným a připravovaným změnám v práci s dokumenty v 
navazujících informačních systémech veřejné správy (ISDS, Základní registry, atd.), přináší eskalaci 
problémů: 

 mnohé elektronicky vytvořené dokumenty jsou zpětně konvertovány do listinné podoby, pokud 
konvertovány nejsou, hrozí ztráta platnosti autentizačních znaků dokumentu (vyprchání 
použitých elektronických podpisů) pokud nebude zajištěna odpovídající péče, 

 rostou nároky na zajištění archivace, 

 dochází k narušení work flow mezi ISDS/Spisovou službou a vnitřními agendami, 

 projevuje se dopad nesouladu, mezi tradičním listinným zpracováním a elektronickým 
zpracováním dokumentů, na efektivitu výkonu agend, 

 dochází k dalšímu snížení přehledu o pohybu dokumentů, 

 zvětšuje se objem fyzické distribuce dokumentů. 

 

77..22  VVaarriiaannttaa  11  ––  ZZaacchhoovváánníí  ssttáávvaajjííccíícchh  EESSSS,,  ddooppllnněěnníí  
ssppiissoovvnnyy..  

Všechny organizace budou i nadále využívat stávající ESS, pouze bude změněna/doplněna metodika 
práce pro plné využívání současných aplikací.   

Uvést stávající aplikace ESS do souladu s legislativními požadavky. Vzhledem k tomu, že dodavatelé 
těchto aplikací nejsou v institucích resortu stejní, doporučujeme provést rozšíření funkčnosti 
v samostatných projektech pro jednotlivé aplikace ESS.     

V rámci doporučených institucí resortu bude implementováno řešení spisovny (důvěryhodnost, 
dlouhodobost, skartace …), provozované buď centralizovaně, nebo lokálně v rámci jednotlivých 
organizací. 
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Výhody: 

 Nejsou náklady spojené s implementací nového řešení ESS, pouze vznikají náklady spojené 
s vybudováním důvěryhodné elektronické spisovny. 

 Pokrytí legislativních požadavků na středně a dlouhodobou archivaci. 

 Uživatelé pracují s jim známým řešením. 

Nevýhody: 

 Změny vyplývající z aktuální legislativy a rozhraní na elektronickou spisovnu dle konceptu OAIS 
se musí doplnit do všech používaných ES. 

 Nejednotná aplikační i uživatelská podpora. 

 Resortní požadavky na integrovatelnost ESS se musí řešit u každé ESS zvlášť. 

 

77..33  VVaarriiaannttaa  22  ––  SSjjeeddnnoocceenníí  nnaa  jjeeddnnuu  zzee  ssttáávvaajjííccíícchh  EESSSS,,  
ddooppllnněěnníí  ssppiissoovvnnyy..  

V rámci resortu zvolit z existujících ESS tu, která nejvíce splňuje požadavky všech organizací, tu 
doplnit o chybějící funkčnosti a implementovat ji plošně v celém resortu. 

V rámci celého resortu bude implementováno řešení spisovny (důvěryhodnost, dlouhodobost, skartace 
…), provozované buď centralizovaně, nebo lokálně v rámci jednotlivých organizací. 

Výhody: 

 Změny vyplývající z aktuální legislativy se musejí doplnit pouze do jedné ESS. 

 Jednotná aplikační i uživatelská podpora. 

 Resortní požadavky na integrovatelnost ESS se budou řešit pouze u jedné ESS. 

Nevýhody: 

 Náklady na úpravu vybrané ESS, na implementaci u ostatních organizací, případné doplňující 
licenční náklady. 

 Zmaření předchozích investic do ostatních (nevybraných) ESS v rámci resortu. 

 

77..44  VVaarriiaannttaa  33  ––  SSjjeeddnnoocceenníí  nnaa  nnoovvoouu  EESSSS,,  ddooppllnněěnníí  
ssppiissoovvnnyy..  

Všechny stávající řešení ESS v resortu nahradit novým řešením plně vyhovujícím požadavkům. 
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V rámci celého resortu bude implementováno řešení spisovny (důvěryhodnost, dlouhodobost, skartace 
…), provozované buď centralizovaně, nebo lokálně v rámci jednotlivých organizací. 

Výhody: 

 Nové řešení obsahuje aktuální legislativní požadavky.  

 Jednotná aplikační i uživatelská podpora. 

 Resortní požadavky na integrovatelnost ESS se budou řešit pouze u jedné ESS. 

Nevýhody: 

 Náklady na novou implementaci ESS u všech organizací, včetně licenčních nákladů. 

 Zmaření předchozích investic do ESS v rámci resortu. 

 

77..55  DDooppoorruuččeennáá  vvaarriiaannttaa  řřeeššeenníí  
Doporučujeme zvolit variantu 1 tj. implementovat pro jednu nebo dvě vybrané organizace resortu MF 
ČR (např. úřad MF a GFŘ) Elektronickou spisovnu, jako střednědobé důvěryhodné úložiště dokumentů 
s vlastnostmi uvedenými v kapitole 5.2. 

V případě této varianty je navíc možnost část nebo celou aplikaci Elektronické spisovny provozovat 
v Datovém centru resortu MF (Státní tiskárna cenin).  

 
7.5.1 Návrh projektu implementace Elektronické spisovny 
7.5.1.1 Přehled implementace navrženého řešení (Co je třeba udělat) 

Následující přehled obsahuje souhrn činností, které je třeba provést pro implementaci navrhovaného 
řešení. 

7.5.1.2  Zpracování prováděcího projektu 

Prvním krokem implementace musí být provedení detailní analýzy a zpracování prováděcího projektu. 

Schválený prováděcí projekt bude sloužit jako zadání pro vlastní implementaci, popíše technické, 
organizační a procesní potřeby a dopady a stanoví přesný harmonogram implementace. Prováděcí 
projekt musí vzít v úvahu, kromě objemu a typu ukládaných dokumentů, především požadované 
umístění úložišť spisovny, existenci a kapacitu síťových propojení mezi provozními systémy (spisovými 
službami a agendovými aplikacemi) a budoucím systémem Elektronické spisovny. V případě 
geografického oddělení úložišť je nutno prověřit i síťové propojení mezi primární a dalšími lokalitami.  

Prováděcí projekt musí zároveň zohlednit nové, či změněné požadavky vyplývající z nově 
připravovaných zákonů, především nové novely zákona č. 499/2004 Sb. 

Součástí implementace by měla být i dodávka testovacího prostředí, které doporučujeme zprovoznit 
jako první. Na tomto prostředí je pak možno provádět testování napojení zdrojových systémů 
jednotlivých původců a vlastní Elektronické podatelny. V budoucnu může testovací prostředí sloužit, 
kromě školení i pro modelování a následně testování změn v systému, vyvolaných změnami 
v technologiích, formátech, legislativě a dalších „vnějších“ změnách. 
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Je nutné nezapomenout analyzovat a navrhnout migraci stávajících elektronických dokumentů. 

7.5.1.3  Instalace nových SW a HW řešení 

 HW a infrastrukturní vybavení pro Elektronickou spisovnu – aplikační a databázové servery, 
provozní úložiště, archivní úložiště spisovny. 

 Vlastní aplikace pro řízení provozu Elektronické spisovny. 

 API rozhraní pro vstup dokumentů. 

 Komunikační subsystém zajišťující vstup dokumentů od původců. 

 Komunikační subsystém zajišťující výstup dokumentů do NDA. 

Všechny instalace musí probíhat podle projektem stanoveného postupu a pravidel a předpisů pro 
implementaci IT řešení stanovených v instituci. Implementace se provede postupně v testovacím 
prostředí a teprve po řádném otestování se provádí implementace do produkčního prostředí.  

Pokud bude v době implementace již v provozu Národní digitální archiv, musí být oživena a ověřena 
funkčnost rozhraní na jeho vstupní systém. 

7.5.1.4  Úpravy stávajících produktů ESS a agendových aplikací 

Jednotliví dodavatelé produktů ESS a agendových aplikací budou muset přizpůsobit svoje systémy a 
doplnit je tak, aby obsahovaly funkce pro transformaci dokumentů do stanovených výstupních 
formátů, kompletaci metadat, zabalení do informačních balíčků SIP a předání těchto balíčků na API 
rozhraní Elektronické spisovny. 

7.5.1.5  Školení a metodiky 

 Upravit/zpracovat metodiky pro práci se systémy ESS a agendovými systémy tak, aby 
zohledňovaly nutnost výstupu dokumentů do Elektronické spisovny.  

 Zpracování dokumentace finálního vyhotovení včetně detailního popisu všech rozhraní. 

 Součástí implementace musí být i zpracování kompletní provozní a bezpečnostní dokumentace, 
včetně popisu pravidelné údržby řešení. Dodavatel musí poskytnout i součinnost při aktualizaci 
informační koncepce, vnitřních směrnic úřadu a jiných interních dokumentů, na které má 
implementace řešení vliv. 

 Doporučujeme, aby součástí implementace byla i příprava strategických plánů podle metodiky 
PLATTER (viz kapitola 4.3.2.). 

 Součástí implementace by měla být i příprava na provedení interního auditu ELEKTRONICKÉ 
SPISOVNY podle některé metodiky (např. DRAMBORA, viz www.repositoryaudit.eu).  

 Školení uživatelů a správců pro testovací provoz. 

 Školení uživatelů a správců pro plošné rozšíření. 

7.5.1.6  Organizační změny 

 Doplnit a upravit Organizační řád a Spisový a skartační řád jednotlivých původců. 
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 Doplnit bezpečnostní předpisy jednotlivých původců a především provozovatele Elektronické 
spisovny. 

 Zabezpečit správu elektronických podpisů. 

 Zavést nové role a činnosti a doplnit pracovní náplně některých zaměstnanců vyplývajících 
z provozních metodik Elektronické spisovny. 

 

7.5.1.7 Návrh etapizace implementačního projektu, časový harmonogram 

Implementaci celého řešení navrhujeme rozdělit do následujících etap: 

1. Etapa – Předimplementační analýza.  

2. Etapa – Instalace, konfigurace, testování. 

3. Etapa – Integrace na SSL. 

4. Etapa – Školení administrátorů a uživatelů.  

5. Etapa – Pilotní provoz. 

6. Etapa – Rutinní provoz. 

 

Harmonogram Zahájení Ukončení 

1. Etapa – Předimplementační analýza.  T T + 8 

2. Etapa – Instalace, konfigurace, testování. T + 9 T + 14 

3. Etapa – Integrace na SSL. T + 15 T + 15 

4. Etapa – Školení administrátorů a uživatelů.  T + 15 T + 16 

5. Etapa – Pilotní provoz. T + 17 T + 22 

6. Etapa – Rutinní provoz. T + 23 T + 26 

Všechny časové údaje v harmonogramu představují týdny. 

Harmonogram bude dále podrobněji rozpracován v další etapě projektu – studii proveditelnosti 
projektu implementace konsolidovaného DMS. 
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7.5.1.8 Návrh rozpočtu na dodávku a implementaci elektronické spisovny 

  Cena bez DPH Sazba 
DPH v %

Výše DPH v Kč Cena s DPH 

Licence (omezená 
kapacitou 50TB) 

15 000 000 Kč 20% 3 000 000 Kč 18 000 000 Kč

Implementace (včetně 
školení a dokumentace) 

22 500 000 Kč 20% 4 500 000 Kč 27 000 000 Kč

Podpora na 5 let 13 500 000 Kč 20% 2 700 000 Kč 16 200 000 Kč

Nabídková cena celkem 51 000 000 Kč 20% 10 200 000 Kč 61 200 000 Kč

Rozpočet bude dále podrobněji rozpracován v další etapě projektu – studii proveditelnosti projektu 
implementace konsolidovaného DMS. 

 

7.5.1.9 Návrh rozpočtu na dodávku HW a SW pro implementaci elektronické spisovny 

  Cena bez DPH Sazba 
DPH v %

Výše DPH v Kč Cena s DPH 

HW úložiště  8 500 000 Kč 20% 1 700 000 Kč 10 200 000 Kč

HW, OS provozní 
(aplikační, DB servery, OS, 
DB atd.) 

2 800 000 Kč 20% 560 000 Kč 3 360 000 Kč

Podpora na 5 let 3 000 000 Kč 20% 600 000 Kč 3 600 000 Kč

Celkem 14 300 000 Kč 20% 2 860 000 Kč 17 160 000 Kč

V případě provozování v Datovém centru resortu MF (STC) se předpokládá, že investice nebude 
využita, protože je možné využit stávající HW a SW MF ČR.  


