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Spisová
 

služba na malém úřadě
 – současný stav

§ 63 odst. 2 písm. e)
Povinnost vykonávat spisovou službu mají
obce s pověřeným obecním úřadem a obce se 
stavebním nebo matričním úřadem

§ 63 odst. 3
Na  obce,  které nemají povinnost vykonávat 
spisovou službu podle odstavce  2, se vztahují
ustanovení § 64 odst. 1, § 65 a 67; ustanovení
§ 66 a § 68 odst. 1 a 2 se pro ně použijí
přiměřeně.



Nástroje eGovernmentu
 

na 
malém úřadě

Prezentace údajů způsobem umožňujícím dálkový 
přístup podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím
Elektronické podatelny podle zákona 
č. 440/2004 Sb., o elektronickém podpisu
Zveřejňování obsahu úřední desky způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád
Czech POINT – Vydávání ověřených výstupů
z informačních systémů veřejné správy podle 
zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy
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Vazba vnitřního IS úřadu na 
nástroje eGovernmentu

Nástroj pro elektronickou evidenci pošty by 
měl mít vazbu na

Czech POINT
úřední desku
elektronickou podatelnu

Vazba může být v různém rozsahu – od 
základního přenosu informací po komplexní
řešení přinášející maximální komfort 
uživatelům

IS Munis nabízí druhou možnost
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Současnost a budoucnost

Výhody vnitřního IS obce – provázanost
Zvyšuje efektivitu práce při využití komplexního IS –
údaje se zadávají pouze jednou
Snižuje riziko vzniku chyb

Malá spisová služba aneb speciálně nastavený 
modul Kancelář Munis

Jednoduché ovládání, rychlé splnění povinností, 
jednotné postupy

Vazba na datové schránky
Není to jen o příjmu podání, ale také o jeho následném 
zpracování a uchování v souladu s připravovanou 
legislativou
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Zveme k návštěvě  poradny nástrojů  eGovernmentu

Děkuji za pozornost
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