
NABÍDKOVÝ LIST

LEGISLATIVNÍ SHODA

▪ Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě,

▪ Vyhláška č. 295/2012 Sb., o podrobnostech 
výkonu spisové služby;

▪ Národní standard pro elektronické systémy 
spisové služby,

▪ Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů;

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

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

▪ Zákon č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce.

ICZ e-spis® LITE poskytuje malým původcům vhodný nástroj pro 
vedení spisové služby v elektronické podobě v elektronickém systému 
spisové služby bez nutnosti vynakládání větších finančních 
prostředků. Aplikace je přizpůsobena pro použití veřejnoprávními 
původci, kteří mají povinnost vést spisovou službu v souladu s 
požadavky příslušných právních předpisů v oblasti spisové služby, 
ale mají menší počet uživatelů a jednodušší organizační strukturu.

ICZ e-spis® LITE zabezpečuje původcům plnění povinností spojených 
s výkonem spisové služby, a to zejména povinností dle zákona č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a jeho prováděcích 
právních předpisů, zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů a jeho prováděcích 
právních předpisů, zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a Národního 
standardu pro elektronické systémy spisové služby. Aplikace je 
průběžně rozvíjena na základě změn příslušných právních předpisů.
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Zásadním rozdílem oproti klasicky 
implementovanému systému elektronické 
spisové služby je forma hostovaného řešení, 
jež umožňuje malým organizacím nezabývat 
se instalací a údržbou softwaru a hardwaru. 
Pro zprovoznění hostovaného řešení spisové 
služby postačí, aby jednotlivým uživatelům bylo 
zajištěno standardní internetové připojení běžně 
používaných osobních počítačů.

Hostitelský server může být pro více malých 
organizací provozovaný v technologickém centru 
územně samosprávného celku. Nebo se jednotliví 
zákazníci mohou zapojit přímo do datového 
centra společnosti ICZ a veškerá odpovědnost 
za provoz centra a provozních serverů, obnovu 
hardwarových i softwarových prostředků, 
zálohování apod. přechází na provozovatele 
datového centra. 

[ ZÁKLADNÍ FUNKCE SYSTÉMU ICZ e-spis® LITE ]

Příjem a ev idence 
Evidence doručených i vlastních listinných 
dokumentů; evidence doručených i vlastních 
elektronických dokumentů;
zobrazení zpráv doručených do datové schránky 
a elektronické podatelny;
vytvoření dokumentu ze zprávy doručené do 
datové schránky nebo elektronické podatelny;
označení dokumentů evidenčním číslem a 
číslem jednacím;
vedení podacího deníku.

Práce s elektronickými dokumenty  
Vložení, zobrazení a editace elektronických 
dokumentů;
ukládání elektronických dokumentů způsobem 
zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, 
neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost 
dokumentu;
automatická kontrola a doplňování časových 
razítek a elektronických značek dle požadavků 
zákona;
elektronické podpisy (podepsání souboru, 
ověření podpisu);
převádění dokumentu v analogové podobě na 

dokument v digitální podobě a naopak;
automatická konverze dokumentů do 
ukládacího nebo výstupního datového formátu.
Oběh a vyřizování 
Řízení oběhu dokumentů – evidence předání a 
převzetí;
sledování stavu vyřízení dokumentů;
práce se spisy a uzavírání spisů.

Odesílání 
Evidence odeslání listinných i elektronických 
dokumentů;
odesílání dokumentů poštou, elektronickou 
poštou a datovou schránkou;
evidence doručení dokumentu;
automatická evidence dodejky z datové 
schránky.

Ukládání a skartace 
Evidence skartačních znaků a lhůt;
ukládání spisů a dokumentů;
podpora skartačního řízení pro papírové i 
elektronické dokumenty;
předávání spisů a uzavřených dokumentů do 
e-spisovny.
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