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11  ZZMMĚĚNNYY    
Ministerstvo financí Analýzu současného stavu využívání prostředků DMS v resortu Ministerstva financí 
aktualizuje jednou za rok podle postupu zavádění jednotlivých opatření v rámci elektronického 
systému spisové služby.  

Identifikace změn: 

Číslo Popis 
změny 

Důvod změny Identifikace části – před 
změnou 

Identifikace části – po 
změně 

1. Upřesnění 
citace o počtu 
vyřazených 
datových 
zpráv 

Úprava textu  Str. 8……....Měsíčně je 
v průměru doručeno 1000 
datových zpráv prostřed-
nictvím Informačního systému 
datových schránek (ISDS), 
z toho je cca 250 zpráv 
vyhodnoceno jako věc úřední a 
zbytek je vyřazen z dalšího 
zpracování např. pozvánky do 
divadla, nevyžádané nabídky 
služeb či dodávek. 
Prostřednictvím ISDS je 
měsíčně v průměru odesláno 
3000 datových zpráv. 

Str. 8……..Měsíčně je 
v průměru doručeno 1000 
datových zpráv prostřed-
nictvím Informačního systému 
datových schránek (ISDS). 
Prostřednictvím ISDS je 
měsíčně v průměru odesláno 
1300 datových zpráv. 

Přes e-podatelnu je měsíčně 
doručeno a vyhodnoceno jako 
věc úřední cca 250 podání. 
Ostatní e-podání jsou vyřazena 
ze zpracování. Jedná se 
například o pozvánky do 
divadla, nevyžádané nabídky 
služeb, dodávek (měsíčně 
vyřazeno cca 900 e-podání). 

2. Doplnění textu  - Str.8 …… Str.8 -  ….Digitalizovaných 
dokumentů je k datu 
15.10.2012 celkem 8633 
(16927 MB).  

Od začátku provozu ISDS bylo 
celkem doručeno 53773 
datových zpráv a odesláno 
bylo celkem 65038 datových 
zpráv. Nárůst datových zpráv 
v roce 2012 je ovlivněn 
zejména Registrem práv a 
povinností - Výzva k poskytnuti 
stanoviska k oznámení o 
vykonávání působnosti OVM 
v agendě. 

3. Aktualizace 
tabulky 
přehled 
uložených a 
uzavřených 
dokumentů 

Doplnění roku 2011 Str.8-9…… Str.8-9……tabulka 
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22  MMAANNAAŽŽEERRSSKKÉÉ  SSHHRRNNUUTTÍÍ  
Předmětem analýzy bylo zjištění současného stavu využívání prostředků DMS - systému pro 
elektronickou správu dokumentů v resortu Ministerstva financí.  

Zjištěním analýzy používaných šablon je skutečnost, že v  současné době na Ministerstvu financí až na 
nepatrné výjimky (Žádanka mobilní telefon a Žádanka PC a SW v aplikaci Help Desk) není zajištěn 
elektronický oběh dokumentů. V rámci náplní jeho činnosti ministerstvem stálé obíhají papírové 
dokumenty, které je nutné tisknout, kopírovat a archivovat. 

Analýza používaných šablon odhalila dokumenty, u kterých je vzhledem k četnosti jejich výskytu a 
důležitosti pro chod organizace vhodné zajištění elektronické správy a oběhu v budoucím IS DMS. 
Jedná se o dokumenty Referátník a Interní sdělení. Náležitosti těchto dokumentu byly podrobně 
analyzovány včetně jejich vztahu k již existujícím informačním systémům. 

Elektronický oběh dokumentů Priory a Seznam spisovna doporučujeme řešit v rámci systému spisové 
služby EPD mimo rámec projektu budoucího IS DMS. 

Dalším identifikovaným dokumentem vhodným k zajištění elektronického oběhu v rámci Ministerstva 
financí je Likvidační doklad k přijaté faktuře. Nejedná se o šablonu, dokument vzniká po zadání přijaté 
faktury do IS AVIS. Obdobně byly náležitosti dokumentu podrobně analyzovány včetně jeho vztahu 
k již existujícím informačním systémům. 

Za účelem zjištění stavu využívaní prostředků DMS v podřízených resortních organizacích, proběhlo 
společné jednání s jejich zástupci: Generálním ředitelství cel, Generálním finančním ředitelství a 
Úřadem pro zastupování státu ve věcích majetkových. Spisové služby všech podřízených organizací již 
v nějaké podobě zajišťuji elektronický oběh dokumentů. Součástí analýzy jsou vyplněné dotazníky ke 
stavu využívání prostředků DMS v podřízených organizacích. 

Další částí analýzy byla analýza požadovaných funkčností výhledného systému DMS z legislativního 
hlediska: jak zákonů, tak směrnic resortu Ministerstva financí. Současně proběhl i sběr požadavků 
uživatelů budoucího systému DMS.  

Zjištěné informace poslouží jako vstupní podklad v další etapě projektu - návrhu řešení implementace 
konsolidovaného IS DMS. 
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33  PPŘŘEEDDMMĚĚTT  AANNAALLÝÝZZYY  
Předmětem této analýzy je: 

1. Zmapovat současný stav používaných IS pro DMS, spisovou službu a archiv elektronických 
dokumentů v rámci resortu Ministerstva financí, 

2. Vytvořit ucelený přehled všech požadovaných funkčností výhledného systému DMS kladených jak 
legislativními požadavky, tak i dalšími směrnicemi resortu MF a uživateli DMS. 

V rámci analýzy je detailně zmapován současný stav používání informačních systémů v resortu MF 
(Ministerstvo financí ČR, Generální ředitelství cel, Generální finanční ředitelství a Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových) pro práci s dokumenty na úrovni jejich vytváření, zpracování nebo jiné 
manipulace s nimi. Analýza popisuje stávající způsob práce s jednotlivými typy dokumentů a způsob 
využívání datových schránek. 

Další částí analýzy je detailní zmapování požadavků na procesy a funkčnost DMS kladených 
legislativními požadavky a požadavky uživatelů. Tyto jsou následně strukturovány do podoby podkladu 
pro požadovaný návrh řešení DMS pro resort MF. 

33..11  PPoossttuupp  aannaallýýzzyy  
Analýza zjištění současného stavu využívání prostředků DMS - systému pro elektronickou správu 
dokumentů v resortu Ministerstva financí proběhla ve čtyřech krocích: 

1. Identifikace dokumentů vhodných pro zajištění elektronického oběhu a jejich analýza. 

2. Zjištění stavu využívaní prostředků DMS v podřízených resortních organizacích. 

3. Analýza legislativních požadavků. 

4. Zjištění požadavků uživatelů. 
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44  SSOOUUČČAASSNNÝÝ  SSTTAAVV  PPOOUUŽŽÍÍVVAANNÝÝCCHH  IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍCCHH  
SSYYSSTTÉÉMMŮŮ  PPRROO  DDMMSS  VV  RREESSOORRTTUU  MMFF    

Ministerstvo financí je ústředním orgánem veřejné správy. V době psaní této analýzy sídlilo 
ministerstvo na osmi geograficky oddělených lokalitách v Praze a zaměstnávalo ca 1450 lidí. 

Resortní organizace podřízené Ministerstvu financí jsou Generální finanční ředitelství (GFŘ), Generální 
ředitelství cel (GŘC) a Úřad pro zastupování státu ve věcích majetkových (ÚZSVM). 

První částí analýzy bylo podrobné zkoumání stavu používaných informačních systémů pro DMS na 
Ministerstvu financí. 

Dále proběhlo společné jednání se zástupci podřízených resortních organizací – Generálním ředitelství 
cel, Generálním finančním ředitelství a Úřadem pro zastupování státu ve věcích majetkových. 
Výstupem jednání bylo zjištění, že všechny podřízené organizace již v nějaké formě využívají spisovou 
službu pro práci s dokumenty. Za účelem zmapování stavu elektronizace oběhu dokumentů v rámci 
jednotlivých resortních organizací byl vypracován dotazník, jehož znění je přílohou č. 1 k Analýze. 
V podkapitolách, které se věnují jednotlivým organizacím, jsou uvedeny odpovědi zástupců 
podřízených resortních organizací na dotazy k dané problematice. 

44..11  MMiinniisstteerrssttvvoo  ffiinnaannccíí  ČČRR  

4.1.1 Obecná zjištění 

I když by zaměstnanci ministerstva měli při své práci primárně využívat datové schránky, neděje se 
tak. Pouze necelá čtvrtina, asi 300 zaměstnanců má kvalifikovaný elektronický podpis. Spisová služba 
je připravená na elektronickou komunikaci a podporuje jí včetně oběhu dokumentů, ale tyto 
funkcionality spisové služby se nevyužívají.  

Spisový řád upravuje organizaci a výkon spisové služby na Ministerstvu financí, kdy se výkonem 
spisové služby rozumí zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti ministerstva. 

Skartační řád upravuje postup Ministerstva financí při ukládání a vyřazování (skartaci) dokumentů v 
listinné i digitální podobě, včetně pomůcek nadále nepotřebných pro činnost ministerstva, a při 
posuzování jejich dokumentární hodnoty. 

Tyto směrnice však neupravují elektronický oběh dokumentů v rámci ministerstva. 

Na Ministerstvu financí není využíván elektronický spis. Neexistuje metodika práce s elektronickými 
dokumenty, není vytvořen popis procesů práce s elektronickými dokumenty.  

Doporučení: 

Za nutný předpoklad práce s elektronickými dokumenty v rámci ministerstva považujeme vytvoření 
metodiky a popisu procesů práce s elektronickými dokumenty. 

Elektronická spisová služba Ministerstva financí 

V elektronické spisové službě (ESS) Ministerstva financí jsou ukládány elektronické přílohy/dokumenty 
dle typu dokumentů  - datové zprávy, vnitřní a vnější připomínkové řízení. Běžná interní 
korespondence v rámci ministerstva např. interní sdělení nebo referátníky nejsou v ESS ukládány. 
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V současné době probíhá - digitalizace listinných doručení. Skenování se provádí na podatelně, pokud 
povaha dokumentu digitalizaci umožňuje (polep QR kódem). I přesto, že je dokument poté uložen 
v datovém úložišti, papírová podoba dokumentu je předávána na odborný útvar. Začátkem  roku 2012 
byla nově upravena struktura čísel jednacích (metodicky zajišťuje Odbor 13 ve spolupráci s 
Odborem 38). 

Digitalizovaných dokumentů je k datu 15.10.2012 celkem 8633 (16927 MB).  

V elektronické spisové službě nejsou předdefinovány work-flow procesy, elektronická spisová služba 
nepracuje s elektronickými spisy. 

Elektronická spisová služba je integrována s agendovým systémem IS SDSL (Informační systém pro 
Státní dozor nad sázkami a loteriemi). Ze systému se exportují data pro potřeby daňové správy – 
analýza workflow procesů.  

Měsíčně je v průměru doručeno 1000 datových zpráv prostřednictvím Informačního systému datových 
schránek (ISDS). Prostřednictvím ISDS je měsíčně v průměru odesláno 1300 datových zpráv. 

Od začátku provozu ISDS bylo celkem doručeno 53773 datových zpráv a odesláno bylo celkem 65038 
datových zpráv. Nárůst datových zpráv v roce 2012 je ovlivněn zejména Registrem práv a povinností - 
Výzva k poskytnuti stanoviska k oznámení o vykonávání působnosti OVM v agendě. 

Přes e-podatelnu je měsíčně doručeno a vyhodnoceno jako věc úřední cca 250 podání. Ostatní e-
podání jsou vyřazena ze zpracování. Jedná se například o pozvánky do divadla, nevyžádané nabídky 
služeb, dodávek (měsíčně vyřazeno cca 900 e-podání). 

V případě vyřazení elektronického dokumentu z ESS je umožněno zamykání písemností. V tuto chvíli 
není upraveno vnitřním předpisem, záleží na jednotlivých sekretariátech, jak v tomto případě 
s dokumentem naloží. 

Skartace elektronických dokumentů zatím neprobíhá. Systém umožňuje uzavírání dokumentů a jejich 
předávání do archivu. Standardní lhůta archivace je 5 let. 

Některé agendové aplikace generuji na výstupu dokumenty, které jsou většinou v listinné podobě a 
následně jsou uložené v příručním archivu odboru.  

Všechny sekretariáty jsou nedůsledné na formální uzavírání spisu. V tabulce níže je uveden přehled 
uložených a uzavřených dokumentů od roku 2001 do roku 2011.  

Rok Všechny dokumenty Uzavřené dokumenty % uzavřených 

2001 5217 31 0,59% 

2002 144826 4870 3,36% 

2003 112773 5816 5,16% 

2004 127849 12623 9,87% 

2005 122279 14934 12,21% 

2006 120094 18127 15,09% 
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2007 98870 15647 15,83% 

2008 101843 13063 12,83% 

2009 97168 12113 12,47% 

2010 110865 10950 9,88% 

2011 112741 8227 7,30% 

Celkem 1154525 116401  

 

Katalog dokumentů využívaných v resortu MF vhodných pro elektronický oběh 

Vzhledem k neexistenci úpravy elektronického oběhu dokumentů byla východiskem pro zjištění 
vhodných dokumentů využívaných v resortu Ministerstva financí analýza používaných šablon 
dokumentů. Analýza celkem 120 šablon odhalila dokumenty vhodné pro zajištění jejich elektronického 
oběhu. Měřítkem vhodnosti byla četnost výskytu dokumentu na roční úrovni a význam, respektive 
podíl dokumentu na chodu ministerstva. V tabulce níže jsou uvedeny šablony včetně posouzení 
vhodnosti dokumentu pro elektronický oběh. 

ID Šablona Vhodnost pro 
DMS Poznámka 

1.  Cestovní příkaz NE  

2.  Čestné prohlášení NE  

3.  DAR_FKSP NE  

4.  Datové schránky - Dopis 
hlavičkový papír NE  

5.  Datové schránky - Dopis 
hlavičkový papír anglicky NE  

6.  Dodatečný platební výměr 
2006 NE  

7.  Dodatečný platební výměr 
2011 NE  

8.  Dopis hlavičkový papír NE  

9.  Dopis hlavičkový papír 
anglicky NE  
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ID Šablona Vhodnost pro 
DMS Poznámka 

10.  Dopis národní koordinátor NE  

11.  DOPIS_A4 NE  

12.  Dopis_osobní NE  

13.  Dovolená ANO 

Dokument je svým charakterem 
vhodný k elektronickému oběhu 
avšak vzhledem ke svému významu 
pro chod organizace doporučujeme 
zajištění jeho elektronického oběhu 
až po klíčových dokumentech. 

14.  Faktura_účtárny_232 NE  

15.  Faktura-daňový doklad NE  

16.  Hodnocení vzdělávací akce 
MF NE  

17.  Hodnocení vzdělávací externí 
akce NE  

18.  Hromadný předpis závazků a 
platební příkaz VPS NE  

19.  Charakteristika funkčního 
místa NE  

20.  Interní sdělení_v2 ANO 

Vzhledem k četnosti výskytu v rámci 
organizace (ca desítky tisíc výskytu 
ročně) je vhodné zajištění 
elektronického oběhu dokumentu.  

21.  Jízdné MHD NE  

22.  Katalog vzdělávání NE  

23.  Lektorská činnost – Výkaz NE  

24.  Množení NE  

25.  Nařízená práce ve svátek NE  
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ID Šablona Vhodnost pro 
DMS Poznámka 

26.  NASTAV NE  

27.  Návrh na dohodu o 
odpovědnosti NE  

28.  Návrh na dohodu z org. 
důvodů NE  

29.  Obálka C4 NE  

30.  Obálka C5 NE  

31.  Obálka C6 NE  

32.  Obálka DL NE  

33.  Občerstvení zahraniční NE  

34.  Občerstvení zde NE  

35.  Odstoupení od dohody o 
odpovědnosti NE  

36.  Ohlášení vydání neperiodické 
publikace NE  

37.  Ohlášení vydání periodického 
tisku NE  

38.  Opravný list NE  

39.  Oznámení změn HW NE  

40.  Platební poukaz NE  

41.  Platební příkaz NE  

42.  Platební výměr 2006 NE  

43.  Platební výměr 2011 NE  
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ID Šablona Vhodnost pro 
DMS Poznámka 

44.  Platová změna NE  

45.  Plná moc NE  

46.  Podpisové vzory - rozpočet 
FKSP NE  

47.  Podpisové vzory - rozpočet 
MF NE  

48.  Pohotovost NE  

49.  Potvrzení od lékaře NE  

50.  Požadavek na informační 
služby NE  

51.  Práce povolená NE  

52.  Práce_prodloužení NE  

53.  PREZENCE NE  

54.  Priory ANO  

Doporučujeme řešit v rámci systému 
spisové služby EPD mimo rámec 
tohoto projektu (čísla jednací 
související). 

55.  Prohlášení k podnikatelské a 
jiné výdělečné činnosti NE  

56.  Prohlášení o zapůjčení NE  

57.  Propustka NE  

58.  Předpis závazku a platební 
příkaz VPS NE  

59.  Přesčasová práce NE  

60.  Převodka NE  
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ID Šablona Vhodnost pro 
DMS Poznámka 

61.  Referátník A3 ANO 

Vzhledem k četnosti výskytu v rámci 
organizace (ca desítky tisíc výskytu 
ročně) je vhodné zajištění 
elektronického oběhu dokumentu. 

62.  Referátník A4_v1 ANO 

Vzhledem k četnosti výskytu v rámci 
organizace (ca desítky tisíc výskytu 
ročně) je vhodné zajištění 
elektronického oběhu dokumentu. 

63.  Seznam spisovna A 5-99 ANO 
Doporučujeme řešit v rámci systému 
spisové služby EPD mimo rámec 
tohoto projektu. 

64.  Seznam spisovna S 1-3 ANO 
Doporučujeme řešit v rámci systému 
spisové služby EPD mimo rámec 
tohoto projektu. 

65.  Seznam spisovna S 5-45 ANO 
Doporučujeme řešit v rámci systému 
spisové služby EPD mimo rámec 
tohoto projektu. 

66.  Seznam spisovna V 5-50 ANO 
Doporučujeme řešit v rámci systému 
spisové služby EPD mimo rámec 
tohoto projektu. 

67.  Vizitky NE  

68.  Volné místo NE  

69.  Výdejka NE  

70.  Vyúčtování zahraniční cesty 
2011 NE  

71.  Výzva k zaplacení poplatku 
2006 NE  

72.  Výzva k zaplacení poplatku 
2011 NE  

73.  Zahraniční pracovní cesty 
referátník NE  

74.  Záloha dokumentu NASTAV NE  
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ID Šablona Vhodnost pro 
DMS Poznámka 

75.  Záznam hesla NE  

76.  Záznam o provedení řídící 
kontroly NE  

77.  Záznam o příjmu kapitoly 
VPS NE  

78.  Záznam z jednání v ČR se 
zahraničním partnerem NE  

79.  Zmocnění držitele k používání 
razítka NE  

80.  Zpráva o účasti v komisi VZ - 
ke směrnici 1_2004 NE  

81.  Zpráva ze zahraniční služební 
cesty NE  

82.  Zveřejňování VZ – Formulář NE  

83.  Zveřejňování VZMR – 
Formulář NE  

84.  Žádanka NE  

85.  Žádanka mobilní telefony NE  

86.  Žádanka o poskytnutí 
jednorázové zálohy NE  

87.  Žádanka o poskytnutí stálé 
zálohy-drobný nákup NE  

88.  Žádanka o poskytnutí stálé 
zálohy-pohoštění NE  

89.  Žádanka PC a SW NE  

90.  Žádanka vstupní karty NE  
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ID Šablona Vhodnost pro 
DMS Poznámka 

91.  Žádost o překlad NE  

92.  Žádost o převedení salda NE  

93.  Žádost o přidělení 
přístupových práv NE  

94.  Žádost o tlumočení NE  

95.  Žádost o změnu 
docházkového vedoucího NE  

96.  Výzva k zaplacení poplatku 
2006 NE  

97.  Výzva k zaplacení poplatku 
2011 NE  

98.  Zahraniční pracovní cesty 
referátník NE  

99.  Záloha dokumentu NASTAV NE  

100. Záznam hesla NE  

101. Záznam o provedení řídící 
kontroly NE  

102. Záznam o příjmu kapitoly 
VPS NE  

103. Záznam z jednání v ČR se 
zahraničním partnerem NE  

104. Zmocnění držitele k používání 
razítka NE  

105. Zpráva o účasti v komisi VZ - 
ke směrnici 1_2004 NE  

106. Zpráva ze zahraniční služební 
cesty NE  
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ID Šablona Vhodnost pro 
DMS Poznámka 

107. Zveřejňování VZ – Formulář NE  

108. Zveřejňování VZMR – 
Formulář NE  

109. Žádanka NE  

110. Žádanka mobilní telefony NE 

Šablony jsou využívaný v rámci 
aplikace service desk, elektronický 
oběh dokumentu je tímto již 
zajištěn. 

111. Žádanka o poskytnutí 
jednorázové zálohy NE  

112. Žádanka o poskytnutí stálé 
zálohy-drobný nákup NE  

113. Žádanka o poskytnutí stálé 
zálohy-pohoštění NE  

114. Žádanka PC a SW NE 

Šablony jsou využívaný v rámci 
aplikace service desk, elektronický 
oběh dokumentu je tímto již 
zajištěn. 

115. Žádanka vstupní karty NE  

116. Žádost o překlad NE  

117. Žádost o převedení salda NE  

118. Žádost o přidělení 
přístupových práv NE  

119. Žádost o tlumočení NE  

120. Žádost o změnu 
docházkového vedoucího NE  

Výsledkem analýzy šablon je tedy identifikace dvou dokumentů vhodných pro zajištění jejich 
elektronického oběhu novým nástrojem DMS. Jedná se o: 

1. Referátník, který je přílohou č. 2 k Analýze, 
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2. Interní sdělení, které je přílohou č. 3 k Analýze. 

K dokumentům je vytvořen katalogový list dle vzoru, který je přílohou č. 4 k analýze. 
Obsahem katalogového listu je popis dokumentu, který bude sloužit jako podklad k návrhu řešení 
nového nástroje DMS v další etapě projektu.  

Katalogový list k dokumentu Referátník je přílohou č. 5, katalogový list k dokumentu Interní sdělení je 
přílohou č. 6 k analýze.  

Oba tyto dokumenty slouží k interní komunikaci v rámci ministerstva, a jsou zpracovávané v aplikaci 
Spisová služba EPD. Jedná se o komplexní informační systém spisové služby (ISSS) zajišťující. Mimo 
základních procesů zajišťuje např. vypravení písemnosti, zpracování připomínkového řízení, zpracování 
elektronických podání, kontrolu plnění úkolů, napojení na datové schránky, důvěryhodné datové 
úložiště. Popis aplikace Spisová služby EPD je přílohou č. 7 k analýze. 

Oběh obou dokumentů je v rámci ministerstva zajištěn pouze v papírové podobě. Vzor práce 
s referátníkem, který je uveden ve Spisovém řádu Ministerstva Financí, je přílohou č. 8 k analýze. 

Likvidační doklad k přijaté faktuře 

Jako další vhodný dokument, jehož oběh je v rámci ministerstva zajišťován v papírové podobě, byl 
identifikován Likvidační doklad k přijaté faktuře. 

Došle faktury přijímá ministerstvo poštou, nejsou evidovány ve spisové službě. V současné době 
nejsou faktury přijímané v elektronické podobě. Účetní oddělení identifikuje vlastníka faktury podle 
čísla smlouvy či objednávky na faktuře. Po zaevidování je Likvidační doklad k přijaté faktuře 
generován v ekonomickém informačním systému AVIS. Popis aplikace AVIS je přílohou č. 9 k analýze, 
formulář Likvidačního dokladu k přijaté faktuře přílohou č. 10 k analýze. Poté se přijatá faktura 
dostává do vnitřního oběhu - schvalovacího procesu, který probíhá v papírové podobě. Ministerstvo 
eviduje desítky tisíc přijatých faktur ročně. 

Oběh Likvidačního dokladu k přijaté faktuře je upraven dvěma směrnicemi ministra financí: 

1. Směrnice č. 2/2008 ministra financí „Oběh dokladů při hospodaření s rozpočtovými prostředky 
Ministerstva financí v rámci kapitoly 312 státního rozpočtu“, 

2. Směrnice č. 4/2008 ministra financí „Zásady tvorby účetních záznamů a zápisů do účetních knih a 
zajištění řídící kontroly v účetní jednotce Ministerstvo financí“. 

Směrnice budou využité při tvorbě návrhu řešení v další etapě projektu a jejich náležitosti ve vztahu 
k zamýšlenému elektronickému oběhu dokumentu Likvidační doklad k přijaté faktuře jsou uvedeny 
v kapitole 4.2 analýzy. 

Katalogový list Likvidační dokladu k přijaté faktuře je přílohou č. 11 k analýze. 

44..22  GGeenneerráállnníí  řřeeddiitteellssttvvíí  cceell  

Dotazy 

1. Prosíme o uvedení orientačního počtu zaměstnanců organizace. 

5615   (stav k  31. 07. 2011 ATZ + celníci) 
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2. Prosíme o uvedení počtu pracovišť.  

 63  (54 Celních úřadů + 8 Celních ředitelství + Generální ředitelství cel). 

3. Od kterého roku je Vaše spisová služby vyvíjena? 

Pro výkon spisové služby je v CS používána aplikace SAT (Spisová Agenda Transoft), která je 
vyvíjena na míru podle potřeb organizace a dle platné legislativy dodavatelskou firmou Transoft a.s. 
Tato aplikace je používána na všech stupních řízení (GŘC, CŘ a CÚ) od roku 2009 (vývoj započal 
v roce 2008). Vzhledem k novým legislativním požadavkům bylo rozhodnuto o rozvoji stávajícího 
řešení, které představovalo evidenční systém (elektronický podací deník) do podoby elektronického 
systému spisové služby s označením eSAT. Všechny útvary na všech stupních řízení používají stejnou 
aplikaci, ale každý útvar z pohledu spisové služby vystupuje zcela samostatně, tj. má svoji číselnou 
řadu čísel jednacích pro evidenci dokumentů, vlastní podatelnu/výpravnu včetně komunikace s ISDS.

Aplikace je navržena a provozována jako centrální webová aplikace v třívrstvé architektuře na 
technologiích firmy Microsoft.  

Prezentační vrstva je tvořena HTTP protokolem, z hlediska uživatele je realizována webovým 
prohlížečem Internet Explorer 7 a vyšším. 

Aplikační vrstva je napsána v prostředí Microsoft .NET Framework, verze 3.5 se SP1. 

Datová vrstva je tvořena relační databází Microsoft SQL Server 2005. Manipulace s daty je 
zajišťována uloženými procedurami a webovými službami.  

Data (metadata o dokumentech a digitální dokumenty) jsou ukládána centrálně v informačním 
centru celní správy.  

4. Prosíme o popis stávající elektronické spisové služby (ESS). 

 Pro výkon spisové služby je v CS používána aplikace eSAT, která je vyvíjena na míru podle potřeb 
organizace a dle platné legislativy dodavatelskou firmou Transoft a.s. Tato aplikace je používána na 
všech stupních řízení (GŘC, CŘ a CÚ) od roku 2009. Všechny útvary na všech stupních řízení 
používají stejnou aplikaci, ale každý útvar z pohledu spisové služby vystupuje zcela samostatně, tj. 
má svoji číselnou řadu čísel jednacích pro evidenci dokumentů, vlastní podatelnu/výpravnu včetně 
komunikace s ISDS. 

Aplikace je navržena a provozována jako centrální webová aplikace v třívrstvé architektuře na 
technologiích firmy Microsoft.  

 Prezentační vrstva je tvořena HTTP protokolem, z hlediska uživatele je 
realizována webovým prohlížečem Internet Explorer 7 a vyšším. 

 Aplikační vrstva je napsána v prostředí Microsoft .NET Framework, verze 3.5 se 
SP1. 

 Datová vrstva je tvořena relační databází Microsoft SQL Server 2005. Manipulace s 
daty je zajišťována uloženými procedurami a webovými službami.  

Data (metadata o dokumentech a digitální dokumenty) jsou ukládána centrálně v informačním 
centru celní správy.  
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5. Prosíme o doplnění informací o stávající ESS a jejím provozování. 

 Jsou v ESS ukládány elektronické přílohy/dokumenty? 

           ANO  

 Je prováděna digitalizace listinných doručení? 

           ANO   

Pozn. 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 § 69a odst. 4 až 7 zákona. Vzniklý dokument 
v digitální podobě je zavede do systému spisové služby.  

 Obíhá v organizaci papír, nebo elektronický dokument? 

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). 

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

Plnohodnotným work-flow eSAT nedisponuje. 

Spisová služba poskytuje mimo posouvání dokumentu ke konečnému zpracovateli i 
jednoduché nástroje pro vnitřní oběh elektronických dokumentů. 

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

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

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

zda se k dokumentu vyjádřili další osoby. 
 Součinnost 
 Funkce součinnost slouží k vyřízení dokumentu, u kterého je požadována 

součinnost dalších oddělení a zároveň je trváno na písemném vyjádření k dané 
věci.  

 Jsou ESS integrované s některými agendovými systémy?   

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. 
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 Pracuje ESS s elektronickými spisy?  

 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. 

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

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

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

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 dokumentu zajišťuje systém eSpisovny ochranu 
uložených informací před ztrátou, důvěryhodnost uložených informací (nezměněnost a 
prokazatelnost dokumentu v čase), čitelnost uložených informací.   

 Jak probíhá jejich skartace? 

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. Po uplynutí 
skartační (archivační) lhůty dojde budˇ ke skartaci dokumentů (elektronické znehodnocení 
dat)  nebo dojde k výběru archiválií, které budou předány Národnímu digitálnímu archivu, 
který momentálně není vybudován.  

 

6. Poskytuje  Vaše spisová služby podporu pro elektronický oběh dokumentů? Pokud 
ano prosíme o stručný popis. 

Spisová služba poskytuje mimo posouvání dokumentu ke konečnému zpracovateli i jednoduché 
nástroje pro vnitřní oběh elektronických dokumentů. 

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

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

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

zda se k dokumentu vyjádřili další osoby. 
 Součinnost 
 Funkce součinnost slouží k vyřízení dokumentu, u kterého je požadována 

součinnost dalších oddělení a zároveň je trváno na písemném vyjádření k dané 
věci.  
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7. Jak je zajišťován elektronický podpis a vkládání časového razítka? 

 V aplikaci je možné vytvářet vícenásobné a hromadné podpisy. 
 Podepsat lze přímo dokument ve formátu PDF včetně připojení časového razítka 

nebo lze použít externí podpis a časové razítko (doc, xls…). 
 Podpisová kniha – předání dokumentu k podpisu jiné osobě včetně odkazu na 

schvalovací proces. Je zde vytvořen pohled jak ze strany podepisujícího, tak ze 
strany osoby která předala dokument k podpisu. 

8. Jak Vaše spisová služba a agendové systémy pracují s aktivními a pasivními 
dokumenty? 

V aplikaci eSAT jsou spravovány dokumenty do doby, než dojde k jejich vyřízení, po vyřízení  jsou 
dokumenty  předány do elektronické spisovny.  

9. Komunikuje Vaše spisová služba přímo s agendovými systémy? 

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. 

10. Jsou v informačním systému organizace provozovány agendové aplikace, jejichž 
výstupem jsou dokumenty? Co se s těmito dokumenty děje – jakým způsobem jsou 
uchovávány? 

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. V současné chvíli jsou 
tyto dokumenty uchovávány v rámci těchto informačních systémů, v budoucnu je plánováno 
ukládání dokumentů v rámci  eSpisovny. 

11. Jaký je počet typizovaných dokumentů ve spisové službě? 

Toto členění ve spisové službě nevyužíváme, dokumentům jsou přidělovány spisové znaky dle 
spisového a skartačního plánu.  

12. Jaký je zhruba roční počet dokumentů ve spisové službě? 

Počty dokladů za rok 2010: 

 počet přidělených č.j. – 1 926 881 
 počet digitálních dokumentů – 2 170 880 

Proces digitalizace příchozích dokumentů byl zahájen 1.7.2010 a představuje navýšení počtu 
digitálních dokumentů. V období 1.7.2010 až 1.7.2011 bylo uloženo 2 930 607 digitálních 
dokumentů. 

13. Prosíme o odhad počtu uzavřených stávajících dokumentů a jejich objem. 

V systému eSAT je evidováno cca. 5 mil. čísel jednacích což představuje zhruba 2 TB dat (do počtu 
nejsou zařazeny údaje z agendových informačních systémů).  

14. Prosíme o odhad počtu ročně uzavíraných dokumentů.  

Ročně je v eSAT evidováno cca. 2 mil. dokumentů z toho 90% je uzavřeno (do počtu nejsou 
zařazeny údaje z agendových informačních systémů).  
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15. Jaké jsou hlavní problémy ve Vaší spisové službě? 

Jako jeden z hlavních problémů je možné označit práci s „hybridními“ dokumenty především 
zabezpečení oběhu dokumentů, které jsou částečně analogové a digitální. Další problém je spojen se 
změnou formátu digitálních dokumentů zejména zabezpečení převodu PDF do archivního formátu 
PDF/A (např. výstup z autorizované konverze není v archivním formátu).  

16. Jaké oblasti budete výhledově řešit v dalším rozvoji Vaší spisové služby? 

Další vývoj bude zaměřen zejména na tyto oblasti: 

 implementace zbývajících povinných požadavků NS do eSAT  + implementace změn 
z důvodu přechodu na dvoustupňové řízení  

 další rozvoj práce se spisem (postoupení spisů v rámci i vně CS) 
 analýza ISCS z pohledu Agendových informačních systémů, uvedení Agendových 

systémů do souladu s požadavky vyhlášky č. 191/2009 Sb. a následně i NS 
 příprava implementace CMS (postupná náhrada „papírových“ procesů elektronicky 

podporovaným workflow) 
 zlepšení uživatelského komfortu 
 další nezbytný rozvoj dle vývoje legislativy 

17. Co byste navrhovali v oblasti oběhů dokumentů v rámci resortu sjednotit či 
zjednodušit? 

V první řadě by měl být kladen důraz na oběh digitálních dokumentů a v maximální možné míře 
eliminovat dokumenty analogové. Dále pro elektronický oběh „oficiálních“ dokumentů vytvořit 
jednotný postup a minimálně definovat jeden komunikační kanál v lepším případě vytvořit komplexní 
nástroj pro efektivní oběh a správu dokumentů. 

18. Prosím o Vaše poznámky či náměty k dané problematice. 

Přínosem v dané oblasti by bylo vytvoření DMS pro zprávu záznamů tedy zabezpečení přípravné fáze 
při tvorbě dokumentu (verzování, workflow, …) včetně propojení se systémy spisové služby.  

44..33  GGeenneerráállnníí  ffiinnaannččnníí  řřeeddiitteellssttvvíí  

Dotazy 

1. Prosíme o uvedení orientačního počtu zaměstnanců organizace. 

16 tisíc zaměstnanců. 

2. Prosíme o uvedení počtu pracovišť.  

V současném stavu  - 1x GFŘ, 8x Finanční ředitelství, 208x FÚ – od 1.1.2012 ? není zatím legislativa.

3. Od kterého roku je Vaše spisová služby vyvíjena? 

Aplikace AvisMe (Spisová služba) je vyvíjena od r. 2000, EPI v IS ADIS asi od roku 1994. 
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4. Prosíme o popis stávající elektronické spisové služby (ESS). 

Dotaz nezodpovězen. 

5. Prosíme o doplnění informací o stávající ESS a jejím provozování. 

 Jsou v ESS ukládány elektronické přílohy/dokumenty? 

V ESS jsou ukládány písemnosti/dokumenty v el. podobě. 

 Je prováděna digitalizace listinných doručení? 

Na FÚ je prováděna digitalizace písemností doručených v listinné podobě. 

 Obíhá v organizaci papír, nebo elektronický dokument? 

V organizaci by neměl obíhat dokument v listinné podobě, oběd dokumentu by měl být 
pouze v el. Podobě. 

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

V ESS nejsou předdefinovány work-flow procesy. 

 Jsou ESS integrované s některými agendovými systémy?   

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

 Pracuje ESS s elektronickými spisy?  

ESS pracuje s el. podpisy. 

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

Počet dokumentů odeslaných/přijatých pomocí ISDS schránky a e-mailem daňovou správou 
– odhadem jsou to desítky tisíc písemností odeslaných a přijatých pomocí ISDS a e-mailem. 
Za další - daňová správa používá portál speciálně určený pro daňová podání. 

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

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

 Jak probíhá jejich skartace? 

Skartace nebyla zatím prováděna, a pokud bude následně prováděna, tak určitě v souladu 
s Národním standardem. 

6. Poskytuje  Vaše spisová služby podporu pro elektronický oběh dokumentů? Pokud 
ano prosíme o stručný popis. 
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Obě spisové služby plně zajišťují oběh písemností (dokumentů) v elektronické podobě, workflow 
neposkytují. 

7. Jak je zajišťován elektronický podpis a vkládání časového razítka? 

Elektronický podpis a elektronické razítko je zajištěno pomocí konvertoru, který je součástí spisové 
služby. 

8. Jak Vaše spisová služba a agendové systémy pracují s aktivními a pasivními 
dokumenty? 

Zatím máme jen „aktivní“ dokumenty. 

9. Komunikuje Vaše spisová služba přímo s agendovými systémy? 

Spisové služby nekomunikují přímo s agendovými systémy. Spisové služby zatím neobsahují Agendu 
„Spisovna“. 

10. Jsou v informačním systému organizace provozovány agendové aplikace, jejichž 
výstupem jsou dokumenty? Co se s těmito dokumenty děje – jakým způsobem jsou 
uchovávány? 

V IS AvisMe jsou provozovány agendy s možným výstupem dokumentů v el. podobě, dokumenty 
mohou být uchovávány v DMS. 

11. Jaký je počet typizovaných dokumentů ve spisové službě? 

Desítky typizovaných dokumentů. 

12. Jaký je zhruba roční počet dokumentů ve spisové službě? 

Roční objem písemností – AvisMe 2,5 milionů, ADIS 50 milionů. 

13. Prosíme o odhad počtu uzavřených stávajících dokumentů a jejich objem. 

Pokud je myšleno z agendových systémů – 0. 

14. Prosíme o odhad počtu ročně uzavíraných dokumentů.  

Pokud je myšleno z agendových systémů – 0 – v budoucnosti cca 60- 80 tisíc. 

15. Jaké jsou hlavní problémy ve Vaší spisové službě? 

Příprava na platnost Národního standardu. 

16. Jaké oblasti budete výhledově řešit v dalším rozvoji Vaší spisové služby? 
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Splnění podmínek Národního standardu. 

17. Co byste navrhovali v oblasti oběhů dokumentů v rámci resortu sjednotit či 
zjednodušit? 

Na tuto otázku nelze jednoduše odpovědět, bylo by předmětem analýz, co lze a jakým způsobem 
zjednodušit. Sjednocení spisových služeb by mohlo být řešením, ale rozhodně by to nebyl 
jednoduchý a levný proces. 

18. Prosím o Vaše poznámky či náměty k dané problematice. 

Problematika spisových služeb a Národního standardu je nyní velice rozsáhlá a nelze se jí nevěnovat, 
ale v tomto krátkém časovém úseku, který nám byl poskytnut a ve kterém musíme řešit množství 
jiných operativních problémů, nemáme časový prostor k relevantní odpovědi na tuto otázku. 

44..44  ÚÚřřaadd  pprroo  zzaassttuuppoovváánníí  ssttááttuu  vvee  vvššeecchh  mmaajjeettkkoovvýýcchh  

Dotazy 

19. Prosíme o uvedení orientačního počtu zaměstnanců organizace. 

Počet zaměstnanců ÚZSVM je cca 1 850. 

20. Prosíme o uvedení počtu pracovišť.  

ÚZSVM: Ústředí Praha, 7 Územních pracovišť v krajských městech, 65 Odloučených pracovišť a 
referátů v místech bývalých okresních úřadů. 

21. Od kterého roku je Vaše spisová služby vyvíjena? 

Informační systém spisové služby ÚZSVM byl spuštěn 22. 5. 2006. 

22. Prosíme o popis stávající elektronické spisové služby (ESS). 

 

23. Prosíme o doplnění informací o stávající ESS a jejím provozování. 

 Jsou v ESS ukládány elektronické přílohy/dokumenty? 

Veškeré elektronické přílohy jsou v ESS ukládány. 

 Je prováděna digitalizace listinných doručení? 

Digitalizace listinných podání je prováděna. 
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 Obíhá v organizaci papír, nebo elektronický dokument? 

V rámci vyřizování dokumentů jsou frekventovány obě formy, t.j. elektronická i materiální –
listinná. 

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

ESS je WF pro schvalování, dání na vědomí a připomínkování s příslušnou sadou 
funkcionalit. 

 Jsou ESS integrované s některými agendovými systémy?   

ESS je integrována s dalšími agendovými systémy. 

 Pracuje ESS s elektronickými spisy?  

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

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

 Co se děje s elektronickými dokumenty v ESS po jejich vyřízení, jsou 
označeny/nastaveny jako nezměnitelné? 
Po vyřízení dokumentů jsou evidenční karty dokumentů před jejich uzavřením zařazeny jako 
neaktivní dokumenty,  dokumenty a jejich přílohy nelze upravovat ani mazat. 

 Jak probíhá jejich skartace? 
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. 

24. Poskytuje  Vaše spisová služby podporu pro elektronický oběh dokumentů? Pokud 
ano prosíme o stručný popis. 

Informační systém spisové služby Úřadu zajišťuje plnohodnotnou podporu oběhu dokumentů od 
jejich založení tj. WF schvalování, připomínkování, schválení, dání na vědomí vč. e-mailových 
notifikací v jednotlivých fázích zpracování, dále verzování, vytváření elektronických kopií, možnosti 
zastupování jednotlivých uživatelů, změny vlastníků dokumentů a spisů, možnosti výstupů pro 
autorizovanou konverzi do listinné i elektronické podoby, kompletování metadat pro digitální 
archivaci. 

25. Jak je zajišťován elektronický podpis a vkládání časového razítka? 

Elektronický podpis je vkládán prostřednictvím certifikátu, časové razítko je připojováno automaticky.

26. Jak Vaše spisová služba a agendové systémy pracují s aktivními a pasivními 
dokumenty? 

Aktivní agendy a pasivní agendy jsou odděleny ve výběru pohledů u uživatelů, v pasivní části jsou 
pouze ke čtení. 
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27. Komunikuje Vaše spisová služba přímo s agendovými systémy? 

Spisová služba komunikuje s agendovými systémy v přímé vazbě. 

28. Jsou v informačním systému organizace provozovány agendové aplikace, jejichž 
výstupem jsou dokumenty? Co se s těmito dokumenty děje – jakým způsobem jsou 
uchovávány? 

Ano, výstupem jsou dokumenty charakteru příslušné agendy podléhající stejným podmínkám 
uchování jako dokumenty vzniklé a evidované ESS. 

29. Jaký je počet typizovaných dokumentů ve spisové službě? 

Pro formát .doc cca 100 šablon, pro formát .xls cca 20. 

30. Jaký je zhruba roční počet dokumentů ve spisové službě? 

Ročně je založeno přes 500 tisíc evidenčních karet, které mají v průměru 5 a více příloh, případně
verzí. 

31. Prosíme o odhad počtu uzavřených stávajících dokumentů a jejich objem. 

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 spisů a nezařazených dokumentů 1608 GB, objem uzavřených spisů a nezařazených 
dokumentů je 625 GB, celkový objem příloh všech ev. karet 1644 GB. 

32. Prosíme o odhad počtu ročně uzavíraných dokumentů.  

V období 25.10.2010 – 25.10.2011 bylo uzavřeno cca 55 tis. spisů a cca 4 tis. nezařazených 
dokumentů. 

33. Jaké jsou hlavní problémy ve Vaší spisové službě? 

Četnost vazeb zpomalující systém. 

34. Jaké oblasti budete výhledově řešit v dalším rozvoji Vaší spisové služby? 

Kompletní rozdělení informačního systému na pasivní a aktivní část s možností oboustranného 
převodu dokumentace z obou částí. 

35. Co byste navrhovali v oblasti oběhů dokumentů v rámci resortu sjednotit či 
zjednodušit? 

ÚZSVM je samostatným subjektem, komunikujícím s ostatními OVM dle zákonných podmínek, 
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přínosem by mohly být vybrané sjednocené formuláře. 

36. Prosím o Vaše poznámky či náměty k dané problematice. 

Bez dalších poznámek. 
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55  PPŘŘEEHHLLEEDD  PPOOŽŽAADDOOVVAANNÝÝCCHH  FFUUNNKKČČNNOOSSTTÍÍ  
VVÝÝHHLLEEDDNNÉÉHHOO  SSYYSSTTÉÉMMUU  DDMMSS  

55..11  LLeeggiissllaattiivvnníí  ppoožžaaddaavvkkyy  

5.1.1 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 musí 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. 
Samozřejmostí této spisové služby je i příjem, evidence, zpracování a vypravení datových zpráv do 
ISDS. V rámci v plného rozsahu zákona a prováděcí vyhlášky č. 191/2009 platí pro určené původce 
stanovené postupy vztahující se především na: 

 příjem, 

 označování, 

 evidence 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, 
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 spisový a skartační plán, 

 transakční protokol, 

 správcovské funkce, 

 metadata. 

Elektronická spisovna 

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 ve 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.“ 

Trvanlivé formáty 

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, …). 

5.1.2 Standardy 

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.  

55..22  SSmměěrrnniiccee  rreessoorrttuu  MMFF  
S ohledem na potřeby analýzy byly posouzeny následující dokumenty: 
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1. Směrnice č. 2/2008 ministra financí „Oběh dokladů při hospodaření s rozpočtovými prostředky 
Ministerstva financí v rámci kapitoly 312 státního rozpočtu“, 

2. Směrnice č. 4/2008 ministra financí „Zásady tvorby účetních záznamů a zápisů do účetních knih a 
zajištění řídící kontroly v účetní jednotce Ministerstvo financí“. 

3. Uživatelská dokumentace k systému spisové služby EDS 
4. Spisový řád 
5. Skartační řád 

 

 

Doporučení 

V případě Spisového řádu a Skartačního řádu doporučujeme uvedení vnitřních předpisů do souladu 
s platnou legislativou, zejména vytvoření jednotného dokumentu Spisový řád se skartačním plánem, 
tak jak to ukládá Zákon č. 499/2004 Sb., o archivní a spisové službě a změně některých zákonů ve 
znění prováděcích předpisů. 

55..33  PPoožžaaddaavvkkyy  uužžiivvaatteellůů  
Požadavky uživatelů na funkce lze shrnout do jednoho řešení, které by se mělo skládat ze dvou 
navzájem propojených systémů. Přičemž oba musí být v plně v souladu s platnou legislativou pro 
oblast archivnictví a spisové služby, zejména s předpisy, které jsou uvedeny v bodě 4.1. 

5.3.1 Systém DMS (Spisová služba) 

 Řešení musí poskytovat komplexní mechanismus elektronického oběhu vybraných dokumentů. 

 Řešení musí zajišťovat rychlejší proces oběhu vybraných dokumentů. Dodané řešení musí 
obsahovat jednotné úložiště elektronických dokumentů. 

 Po nasazení řešení nebude nutné tisknout dokumenty pro zajištění jejích oběhu  

 Řešení musí mít přímou vazbu na stávající aplikaci, která dokument zpracovává např. 
ekonomické agendy. 

 Řešení musí odbourat přenášení dokumentů mezi jednotlivými lokalitami působení ministerstva. 

 Jako vhodné se jeví využití stávajících licencí produktu Adobe Livecycle – tomu musí odpovídat 
kapacita datového úložiště a kapacita vnitřní sítě úřadu 

 Řešení musí být nastaveno tak, aby byly jednoznačně definované přístupy a role. 

 Po skončení oběhu nesmí být možné dále dokumenty měnit. Dokumenty bude možné pouze číst 
bez možnosti změn. 

 Součástí řešení musí být i mechanismus logování jednotlivých operací. Jedná se zejména o tyto 
operace: 

 Vložení dokumentu 
 Změna dokumentu 
 Smazání dokumentu 



  

32 / 50 

 Čtení dokumentu 

 Systém musí podporovat mechanismus emailových notifikací. V případě, že uživatel nechce 
dostávat žádné notifikace ze systému, tak bude možné toto uživatelsky vypnout. 

 Řešení musí podporovat webové prohlížeče, které splňují aktuální standardy ICT MF. 

 Řešení musí podporovat uživatelské prostředí v českém jazyce. 

 Cílem a potřebou je zefektivnit celý oběh dokumentů formou elektronického oběhu 

5.3.2 Systém pro dlouhodobé a důvěryhodné úložiště 
dokumentů 

 Vytvoření SW nástroje pro dlouhodobé a důvěryhodné uložení dokumentů a spisů spisových 
služeb a DMS v souvislosti s platnou legislativou  

 Řešení musí mít přímou vazbu na stávající aplikace, které dokumenty zpracovávají. 

 Řešení musí být nastaveno tak, aby byly jednoznačně definované přístupy a role. 

 Po skončení oběhu nesmí být možné dále dokumenty měnit. Dokumenty bude možné pouze číst 
bez možnosti změn. 

 Součástí řešení musí být i mechanismus logování jednotlivých operací jak nad dokumenty/spisy, 
tak též nad klíčovými operacemi v systému – tvorba transakčního protokolu.  

 Řešení musí podporovat webové prohlížeče, které splňují aktuální standardy ICT MF. 

 Řešení musí podporovat uživatelské prostředí v českém jazyce. 

 Cílem je mít p procesu životního cyklu dokumentu takový systém, který zajistí dlouhodobé a 
důvěryhodné uchovávání dokumentů a spisů, provádění skartačního řízení a zajistí komunikaci 
s nadřízeným archivem dle platných standardů. 

Požadavky budou dále verifikovány v další etapě projektu – Návrh řešení ve vztahu k jednotlivým 
variantám řešení. 
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66  PPŘŘÍÍLLOOHHYY  
 

1. Vzor dotazníku k práci s dokumenty pro resortní organizace 

2. Šablona Referátník 

3. Šablona Interní sdělení 

4. Vzor Katalogového listu k dokumentům vhodným pro DMS 

5. Katalogový list pro dokument Referátník 

6. Katalogový list pro dokument Interní sdělení 

7. Popis aplikace Spisová služba EPD 

8. Vzor Práce s referátníkem 

9. Popis aplikace AVIS 

10. Formulář Likvidační doklad k přijaté faktuře 

11. Katalogový list pro dokument Likvidační doklad k přijaté faktuře 
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66..11  VVzzoorr  ddoottaazznnííkkuu  kk  pprrááccii  ss  ddookkuummeennttyy  pprroo  rreessoorrttnníí  
oorrggaanniizzaaccee  

Dotazy 

1. Prosíme o uvedení orientačního počtu zaměstnanců organizace. 

2. Prosíme o uvedení počtu pracovišť.  

3. Od kterého roku je Vaše spisová služby vyvíjena? 

4. Prosíme o popis stávající elektronické spisové služby (ESS). 

5. Prosíme o doplnění informací o stávající ESS a jejím provozování. 

 Jsou v ESS ukládány elektronické přílohy/dokumenty? 
 Je prováděna digitalizace listinných doručení? 
 Obíhá v organizaci papír, nebo elektronický dokument? 
 Jsou v ESS předdefinovány work-flow procesy a používají se? 
 Jsou ESS integrované s některými agendovými systémy?   
 Pracuje ESS s elektronickými spisy?  
 Kolik dokumentů je měsíčně přijímáno/odesíláno z/do ISDS a e-mailu . 
 Co se děje s elektronickými dokumenty v ESS po jejich vyřízení, jsou 

označeny/nastaveny jako nezměnitelné? 
 Jak probíhá jejich skartace? 

6. Poskytuje  Vaše spisová služby podporu pro elektronický oběh dokumentů? Pokud 
ano prosíme o stručný popis.  

7. Jak je zajišťován elektronický podpis a vkládání časového razítka? 

8. Jak Vaše spisová služba a agendové systémy pracují s aktivními a pasivními 
dokumenty? 

9. Komunikuje Vaše spisová služba přímo s agendovými systémy? 

10. Jsou v informačním systému organizace provozovány agendové aplikace, jejichž 
výstupem jsou dokumenty? Co se s těmito dokumenty děje – jakým způsobem jsou 
uchovávány? 

11. Jaký je počet typizovaných dokumentů ve spisové službě? 

12. Jaký je zhruba roční počet dokumentů ve spisové službě? 

13. Prosíme o odhad počtu uzavřených stávajících dokumentů a jejich objem. 

14. Prosíme o odhad počtu ročně uzavíraných dokumentů.  

15. Jaké jsou hlavní problémy ve Vaší spisové službě? 
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16. Jaké oblasti budete výhledově řešit v dalším rozvoji Vaší spisové služby? 

17. Co byste navrhovali v oblasti oběhů dokumentů v rámci resortu sjednotit či 
zjednodušit? 

18. Prosím o Vaše poznámky či náměty k dané problematice. 
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66..22  ŠŠaabblloonnaa  RReeffeerrááttnnííkk  

MINISTERSTVO FINANCÍ  

 

Označení naléhavosti, důvěrnosti 
 
 
Referent: $Referent$, l. $Klapka$ 

Č. j.: ....../....../$cjrok$ 
 

Vyřízeno zároveň 

Předchozí spisy 
Připojené spisy, jiné 
 

V ě c: [Tady klepněte a pište] 
 
 

 Lhůta     Nahlédne 
 Upomenuto      

 
Pokyny kanceláři a výpravně   
 
 
 
 
 
Spisovno, předlož znovu dne ...................... 

$Text$ 

$Text2$ 

$Text3$ 

$Text4$ 

$Text5$ 

$Text6$ 

 
Do spisovny došlo dne ...................... 

Do výpravny 
došlo dne ...................... 

  Datum Podpis 

Do ústřední spisovny 
došlo dne                      ...................... 

Opsáno 
 

  

Skartační znak: Srovnáno   

Spisový znak: Vypraveno   

datovou schránkou 
.............  

e-mailem/ 
eKLEPem ............. 

  

doporuč. .............  spěšně ............. 

Skartovat v roce ...................... 
Ze skartování vyloučeno 

poslem .............  doruč. arch. 
............. 
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V O T U M : 
 
[Tady klepněte a pište] 
 
 
E X P E D I C E : 
 
[Tady klepněte a pište] 
 
 
V Praze dne $aktdatum$ 
 

ŘO 

$Utvar$ 

$Reditelodsam$ : ......................................................... 

VO 

$odd$ 

$Vedouciodd$ : ......................................................... 

Referent $Referent$ : ......................................................... 
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66..33  ŠŠaabblloonnaa  IInntteerrnníí  ssdděělleenníí  

MINISTERSTVO FINANCÍ  

Odbor $Utvar$ 

I N T E R N Í   S D Ě L E N Í 

  

 V Praze dne $aktdatum$ 

 

Č. j.: ....../....../$cjrok$ Referent: $Referent$, l. $Klapka$ 

 Přílohy: [Tady klepněte a pište] 

Odboru (sam. oddělení) : [Tady klepněte a pište] 

  

Věc: [Tady klepněte a pište] 

 

[Tady klepněte a pište TEXT] 

 

 

 $Reditelodsam$ 

$Podpis1$ 
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66..44  VVzzoorr  KKaattaallooggoovvééhhoo  lliissttuu  kk  ddookkuummeennttůůmm  vvhhooddnnýýmm  
pprroo  DDMMSS  

ID Typu dokumentu:  

Název Typu dokumentu:  

Odpovědný útvar:  

Řízení oprávnění (jaká 
pracovní pozice): 

 

Popis:  

 Jaká aplikace 
zpracovává dokument: 

 

Podléhá spisovému a 
skartačnímu plánu: 

 

Životní cyklus:  

Objem (počet za 1 rok):  

Atributy:  

Název: Datový Typ: Popis: 
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66..55  KKaattaallooggoovvýý  lliisstt  pprroo  ddookkuummeenntt  RReeffeerrááttnnííkk  
ID Typu dokumentu: ID 001 

Název Typu dokumentu: Referátník 

Odpovědný útvar: Odbor – autor spisu 

Řízení oprávnění (jaká 
pracovní pozice): 

Referent 
Vedoucí oddělení 
Ředitel odboru 
Náměstek ministra 
Další specifické role v rámci oběhu spisu  

Popis: Základní varianta spisu.  

 Jaká aplikace 
zpracovává dokument: 

Primárně žádná aplikace dokument nezpracovává, evidován ve Spisové 
službě EPD. 

Podléhá spisovému a 
skartačnímu plánu: 

ANO 

Životní cyklus: Vznik ve věcně příslušném útvaru 
Evidován ve spisové službě EPD 
Archivace a skartace podle typu (dle spisového a skartačního řádu) 

Objem (počet za 1 rok): Cca desítky tisíc 

Atributy: Pozn.: Jedná se o strukturu metadat evidovaných v EPD 

Název: Datový Typ: Popis: 

Odbor  Označení odboru kde spis vznikl 

Č.j.  Číslo jednací 

Referent  Jméno autora spisu 

Připojené spisy  Vazba na další spisy 

Věc  Název spisu 

Odboru  Příjemce Interního sdělení 

Cesta  Schvalovací workflow – definuje útvary a jejich 
činnosti v rámci životního cyklu spisu 

Skartační znak   

Spisový znak   

Skartovat  Rok skartace 

Vypraveno  Způsob vypravení 

Votum  Obsah 

Expedice  Návrh expedice 

Datum vzniku   
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66..66  KKaattaallooggoovvýý  lliisstt  pprroo  ddookkuummeenntt  IInntteerrnníí  ssdděělleenníí  
ID Typu dokumentu: ID 002 

Název Typu dokumentu: Interní sdělení 

Odpovědný útvar: Odbor – autor spisu 

Řízení oprávnění (jaká 
pracovní pozice): 

Referent 
Vedoucí oddělení 
Ředitel odboru 
Další specifické role v rámci oběhu dokumentu  

Popis: Prvotní varianta dokumentu.  
Interní sdělení se převážně používá k řešení jednorázových záležitostí. 

 Jaká aplikace 
zpracovává dokument: 

Primárně žádná aplikace dokument nezpracovává, evidován ve Spisové 
službě EPD. 

Podléhá spisovému a 
skartačnímu plánu: 

ANO 

Životní cyklus: Vznik ve věcně příslušném útvaru. 
Spisová služba EPD přiděluje číslo jednací a je evidován elektronický 
životní cyklus. 
Samotný oběh dokumentu je zajištěn v analogové podobě. 
Archivace a skartace podle typu (dle spisového a skartačního řádu). 

Objem (počet za 1 rok): Cca desítky tisíc 

Atributy: Pozn.: Jedná se o strukturu metadat evidovaných v EPD 

Název: Datový Typ: Popis: 

Odbor  Označení odboru kde spis vznikl 

Č.j.  Číslo jednací 

Referent  Jméno autora spisu 

Přílohy  Přiložené dokumenty 

Věc  Název spisu 

Cesta  Schvalovací workflow – definuje útvary a jejich 
činnosti v rámci životního cyklu spisu 

Skartační znak   

Spisový znak   

Skartovat  Rok skartace 

Vypraveno  Způsob vypravení 

Expedice  Návrh expedice 

Datum vzniku   

Adresát   
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66..77  PPooppiiss  aapplliikkaaccee  SSppiissoovváá  sslluužžbbaa  EEPPDD  
Spisová služba EPD 

EPD elektronický systém spisové služby je aplikace, která eviduje došlé a vytvořené písemnosti, které 
jsou označeny číslem jednacím. Umožňuje rovněž evidenci a kontrolu splnění úkolů a termínů, 
datových zpráv, vypravení a dalších údajů, které jsou spojeny se zpracováním písemností. V aplikaci 
se neevidují utajované písemnosti, soukromá korespondence, noviny a časopisy bez průvodního 
dopisu, eventuálně další písemnosti, kterým se nepřiřazuje číslo jednací. 

Použité technologie 

EPD elektronický systém spisové služby je internetová/intranetová aplikace založená na technologiích: 

 HTML - HyperText Markup Language 
 SQL - Structured Query Language 
 CSS - Cascading Style Sheets 
 PHP - Hypertext Preprocessor 
 WebServices 
 JavaScript 

Architektura aplikace je klient-server, na klientských stanicích je instalován pouze jeden z běžně 
dostupných internetových prohlížečů. Všechny funkční části aplikace jsou instalovány výhradně na 
serveru. 

Funkční objektové jádro aplikace běží na PHP serveru, který generuje HTML stránky na základě 
informací získaných z MSSQL databáze pomocí optimalizovaných SQL dotazů a vizuálních stylů (CSS) 
šablon (*.tpl). Vytvořené HTML stránky jsou následně předány do internetového prohlížeče na 
klientské aplikaci k zobrazení. Tato architektura byla při vytváření aplikace zvolena z důvodu 
nenáročnosti údržby klientské části aplikace (internetový prohlížeč je standardní a pravidelně 
aktualizovanou součástí všech operačních systémů). 

Datové schránky 

Součástí aplikace je i modul napojení na datové schránky umožňující příjem a odeslání. 

Počet uživatelů na Ministerstvu financí 

Ca 1450 

http://en.wikipedia.org/wiki/SQL�
http://en.wikipedia.org/wiki/CSS�
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP�
http://en.wikipedia.org/wiki/Webservices�
http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript�
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66..88  VVzzoorr  PPrrááccee  ss  rreeffeerrááttnnííkkeemm  
 

V Z O R 

Práce s referátníkem 

Správné vyplnění a využití referátníku má velký význam pro kvalitu vyřízení dokumentu v listinné 
podobě. Je proto třeba dbát na jednotnost při jeho používání a vyplňování. 

Vyplňování referátníku pro utajované dokumenty se provádí obdobným způsobem jako u referátníku 
pro neutajované dokumenty, musí však splňovat náležitosti stanovené vyhláškou NBÚ (stupeň utajení 
atd.). Tento referátník a další potřebné dokumenty (dopisy apod.) je nutno zpracovávat pouze 
v prostorech k tomu určených. Tyto dokumenty nelze zpracovávat na běžných počítačích. V těchto 
určených prostorech jsou vytvořeny podmínky pro zpracování utajovaných dokumentů (příslušné 
šablony). 

Uprostřed referátníku nad jeho horním okrajem je třeba zkratkou vyznačit, kdo bude expedici 
podepisovat (např. M – ministr, NM – náměstek ministra, ŘO – ředitel odboru). 

Vpravo nahoře se vyznačí, pokud je to nutné, stupeň naléhavosti (např. ihned, nutné apod.), 
popřípadě zkratkou stupeň utajení („V“ – vyhrazené, „D“ – důvěrné, „T“ – tajné, „PT“- přísně tajné). 

Referent se uvádí jménem a číslem telefonní linky. 

Číslo jednací se opíše do referátníku z přiděleného dokumentu (spisu) nebo se výjimečně vyžádá číslo 
vlastní a na jeho konci se doplní pomlčka a vepíše číslo vyřizujícího útvaru (zejména číslo oddělení). 
Na referátníku se uvádějí jednací čísla všech připojených spisů (tzv. prior). 

Věc se vyjadřuje stručně, začíná velkým písmenem a neukončuje se tečkou. 

Na levé straně referátníku se píší pokyny kanceláři a výpravně pro způsob vyřízení expedice a 
podobně. 

Do rámečku vlevo dole se napíše skartační znak podle Skartačního řádu ministerstva. 

Na pravou stranu referátníku – rubrika „nahlédne“ se předepíší útvary nebo vedoucí zaměstnanec, 
kteří by měli před schválením dokumentu vyjádřit svoje stanovisko, souhlas nebo vzít věc na vědomí. 

Na druhou stranu referátníku se píše „Votum“ (návrh). Zde se píše informace o věci, průběhu 
dosavadního jednání případně vlastní návrhy k věci. Mělo by se zde konstatovat, že návrh vyřízení je v 
souladu s platnými právními předpisy, zda má návrh nebo věc dopad na rozpočtové prostředky, a 
podobně. 

Po vypracování návrhu následuje zvolený způsob vyřízení (např. formou služebního nebo osobního 
dopisu apod.). 

V další části referátníku následuje „expedice“. Jednotlivé expedice se označují římskými číslicemi I., 
II., III. atd. Je-li expedice určena instituci, píše se adresa instituce na počátku expedice. Jde-li o 
osobní dopis, začíná expedice oslovením a adresa se píše až na konec expedice. 
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Čistopisy dopisů ministra, náměstků ministra, ředitelů sekcí a vrchních ředitelů skupin vyhotovují 
zpravidla jejich sekretářky, kterým zpracovatel zasílá elektronickou poštou návrhy expedic. Ostatní 
čistopisy vyhotovují útvary, jimž byl spis přidělen k vyřízení. 

Nevyžaduje-li referátník expedici spisů, vyřizuje se podle pokynu kanceláři útvaru (přední strana 
referátníku – pokyny kanceláři a výpravně). 

V poslední části referátníku pod datem jsou uvedeny podpisy zaměstnanců, kteří spis vypracovali 
(referenti) a vedoucích zaměstnanců, kteří způsob vyřízení dokumentu schvalují. V této poslední části 
se referenti (pokud se jich na vyřízení spisu podílelo více) podepíší na stejný řádek s tím, že podpis 
referenta, který je napsán na první straně je umístěn nejvíce vpravo. 
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66..99  PPooppiiss  aapplliikkaaccee  AAVVIISS  
Informační systém AVIS 

Vnitřní informační systém AVIS je informační systém pro pokrytí informačních potřeb Ministerstva 
financí v oblasti ekonomických agend. Představuje komplexní řešení problematiky vnitřního 
informačního systému organizace - nástroj pro účetní evidenci dle zákona o účetnictví a řízení 
finančních toků prostředků státního rozpočtu. 

Systém byl vyvinut společností Syscom Software spol. s r. o. na míru pro potřeby Ministerstva financí. 
Danou problematiku řeší komplexně se zaměřením jak na ekonomické agendy a jejich nadstavby, tak i 
na jejich propojení s kancelářskými systémy. Jednotlivé moduly lze rozdělit do čtyř základních skupin: 

 Nadstavbové moduly - informační modul, manažerský modul, generátor sestav 
 Ekonomické jádro - rozpočet, podvojné účetnictví, obchodní případ, pokladna, fakturace, 

smlouvy a objednávky, styk s bankou 

 Administrační a technologické moduly - globální číselníky, replikace, hot-line 
 Evidenční moduly - registr zaměstnanců, evidence majetku, výstrojní sklad, účetní sklad, 

spisová služba, investice 

Jedná se o víceúrovňový systém, jehož činnost spočívá v propojení všech jednotlivých složek 
ministerstva a ve vzájemné výměně dat. Řešení je v současnosti používáno ve třech úrovních 
(ministerstvo - krajská organizační jednotka - okresní organizační jednotka), je však možné je 
aplikovat na libovolnou organizační strukturu. Systém umožňuje sumarizaci ekonomických dat a sdílení 
základních číselníků na všech úrovních. Jak tuto víceúrovňovou architekturu, tak i jednotlivé moduly 
systému (systém je možné nasazovat modulárně) lze obecně využít pro všechny organizace s 
několikastupňovou organizační strukturou. 

Použité technologie 

Aktuální verze systému je postavená na platformě .NET, s použitím třívrstvé architektury. Pro vývoj 
nové verze byla použita metodologie dodavatele s podporou CASE prostředku Enterprise Architect. 
Celý systém je provozován na platformě Windows 2003/2008 a MS SQL Server 2005 na straně serveru 
a Windows XP/ Vista na straně klientů (stanic). Výměna dat s jinými subjekty je řešena formou 
otevřeného rozhraní XML, případně s využitím formulářů 602 XML. Pro realizaci běžných kancelářských 
činností se v rámci systému využívají i další standardní produkty ze skupiny Microsoft Office (Word, 
Excel) a Microsoft Back Office (Exchange Server). 

Datové schránky 

Informační systém AVIS byl v  souladu s legislativou a potřebami ministerstva rozšířen o vazbu 
modulu Spisová služba na datové schránky. Uživatel podatelny tak z prostředí modulu Spisová služba 
jednoduchým způsobem zpracuje dokumenty jak papírového charakteru, tak dokumenty došlé do 
elektronické podatelny nebo nově dokumenty došlé do datové schránky. Komfort zpracování je dále 
zajištěn možností automatického doplnění údajů z obálky datové zprávy do evidence o písemnosti. 

Návazné funkce Datových schránek 

 příjem datových zpráv a jejich příloh  
 zpracování datové zprávy včetně možnosti zobrazení příloh, zaevidování písemnosti a uložení do 

Document management systému 
 získání informace o existenci či neexistenci datové schránky subjektu, se kterým je vedeno 

řízení 
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 vyřízení písemnosti a odeslání dokumentů do datové schránky subjektu 
 opatření dokumentu elektronickým podpisem a časovým razítkem 
 doplnění informací o doručení dokumentu do datové schránky subjektu a to přímo 

k zaevidované písemnosti včetně rozlišení, zda k doručení došlo přihlášením subjektu do datové 
schránky či fikcí (dle platné legislativy) 

Současné nasazení informačního systému AVIS 

V současné době je naimplementována verze systému postavená na platformě .NET s použitím 
třívrstvé architektury v celém rezortu Ministerstva financí. 

Kapacity systému v současném využití 

Cílový počet uživatelů: do 4000 uživatelů 

Velikost databáze: 15 ÷ 100 GB  

Počet uživatelů na Ministerstvu financí 

Ca 340 
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66..1100  FFoorrmmuulláářř  LLiikkvviiddaaččnníí  ddookkllaadd  kk  ppřřiijjaattéé  ffaakkttuuřřee  
Organizace: Ministerstvo financí IČO: 00006947 

LIKVIDAČNÍ DOKLAD Č. ________________ k přijaté faktuře 

1. Osoba odpovědná za převzetí dodávky 

IČ  Číslo účtu dodavatele / kód 
banky 

 

Dodavatel  

Variabilní s.  Částka k úhradě  Částka v Kč  

Datum 
přijetí 

 Datum 
splatnosti 

 Datum zd. 
plnění 

 

Číslo objednávky / smlouvy / žádanky / č. privatizačního projektu; Datum:  

 

Věcná specifikace a místo 
plnění dodávky 

 

Dodávku / služby jsem převzal a potvrzuji, že účtované množství, druh, jakost a cena odpovídá 
skutečnosti, připojené objednávce, smlouvě, žádance. Příslušná dokumentace (originály dokladů 
související s tímto účetním případem) je uložena v ______________________________________ 

Osoba odpovědná za účetní případ 

Datum  Jméno  Podpis  

 

2. Příkazce operace / ŘO 

Schvalovacím postupem prověřil: správnost určení věřitele, výši a splatnost závazku. 

a) Soulad výše závazku s individuálním / limitovaným *) příslibem 
b) Schválení úhrady z prostředků privatizace ve smyslu § 5 odst. 3, bod h zákona 178/2005 Sb. A 

ve smyslu § 25 zákona č. 320/2001 Sb. A vyhlášky č. 416/2004 Sb. 

Doklady jsem zkontroloval a vydávám pokyn k zajištění platby z těchto položek: 
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Odvětví Položka Podpol. Správce EDS/SMVS Zdroj Účel UZ LAU BO Záznam Kč 

            

            

Celkem  

Správce položky rozpočtu 

Datum  Jméno  Podpis  

Příkazce operace 

Datum  Jméno  Podpis  

Spolurozhodující příkazce za VZO (FKSP) 

Datum  Jméno  Podpis  

Inventární číslo majetku pro účel případného technického zhodnocení 

Daňový doklad  Číslo akce EDS  

Vyúčtování záloh  

 

3. Správce rozpočtu / FKSP 

Schvalovacím postupem prověřil: soulad s rozpočtovou skladbou, oprávnění příkazce, přiřazení 
odpovídajícího záznamu 

Číslo účtu  Částka  

Datum  Jméno  Podpis  

Razítko správce rozpočtu 

 

4. Účtárna 
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Hlavní účetní schvalovacím postupem prověřil: 

- soulad podpisu příkazce operace na pokynu k platbě s podpisem uvedeným v podpisovém 
vzoru 

- soulad údajů o věřiteli, výši a splatnosti závazku s údaji uvedenými v likvidačním dokladu 
- zda se jedná o operaci s limitovaným příslibem  
- soulad pokynu příkazce operace s limitovaným příslibem pro určené a stanovené období 
- jiné skutečnosti podle zvláštních právních předpisů pro vedení účetnictví a související účetní 

rizika 

Hlavní účetní 

Datum  Jméno  Podpis  

Osoba odpovědná za zaúčtování 

Datum  Jméno  Podpis  
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66..1111  KKaattaallooggoovvýý  lliisstt  pprroo  ddookkuummeenntt  LLiikkvviiddaaččnníí  ddookkllaadd  
kk  ppřřiijjaattéé  ffaakkttuuřřee  

ID Typu dokumentu: ID 003 

Název Typu dokumentu: Likvidační doklad k přijaté faktuře 

Odpovědný útvar: Finanční a smluvní oddělení 

Řízení oprávnění (jaká 
pracovní pozice): 

Osoba odpovědná za účetní případ 
Správce položky rozpočtu 
Příkazce operace 
Správce rozpočtu 
Hlavní účetní 
Osoba odpovědná za účtování  

Popis: Prvotní varianta dokumentu.  
Interní sdělení se převážně používá k řešení jednorázových záležitostí. 

 Jaká aplikace 
zpracovává dokument: 

Generován aplikací AVIS. 

Podléhá spisovému a 
skartačnímu plánu: 

ANO 

Životní cyklus: Vznik ve věcně příslušném oddělení finančním a smluvním po obdržení 
přijaté faktury. 
Čtyři kroky oběhu dokumentu: 
6. Osoba odpovědná za obchodní případ 
7. Příkazce operace/ŘO 
8. Správce rozpočtu/FKSP 
9. Účtárna 
Samotný oběh dokumentu je zajištěn v analogové podobě. 
Archivace a skartace podle typu (dle spisového a skartačního řádu). 

Objem (počet za 1 rok): Cca desítky tisíc 

Atributy:  

Název: Datový Typ: Popis: 

Viz. Vzor formuláře   

   

   

   

 


