
Elektronický systém spisové služby 
 ICZ e-spis®

Česká pošta v roce 2020 spustila novou službu speciálně určenou pro uživatele elektronických 
systémů spisových služeb, Hromadná konverzní pošta a společnost ICZ Vám v této souvislosti 
představuje nový modul, který uživatelům elektronického systému spisové služby ICZ e-spis 
® umožní využívat uvedenou službu, zvýšit tím míru elektronizace správy dokumentů v 
organizaci a snížit časovou náročnost spojenou s přípravou dokumentů k listinnému vypravení.

NABÍDKOVÝ LIST

Organizace vytváří a uchovává vlastní dokumenty pouze v elektronické podobě s elektronickými autentizačními 
prostředky (elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí a časovým razítkem) a tyto ve formě datové 
zprávy předává České poště k dalšímu zpracování. Česká pošta následně provede autorizovanou konverzi 
předaných dokumentů, jejich tisk, včetně vytištění a připojení konverzní doložky, kompletaci dokumentů do 
obálky a odeslání zásilky v příslušném poštovním režimu na vybrané adresy. 
Součástí služby může být i převedení doručenek a dodejek do elektronické podoby a uchování originálů na 
dobu tří nebo deseti let. Originály doručenek zůstávají uloženy na České poště a jejich elektronická podoba je 
přístupná organizaci ke stažení.
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[  MODUL HROMADNÁ KONVERZNÍ POŠTA ]

odul zajišťuje automatickou komunikaci mezi organizací a Českou 
poštou, která probíhá prostřednictvím Informačního systému 
datových schránek za stanovených podmínek. Pro každou zásilku, 
pro kterou byl vybrán způsob vypravení „Hromadná konverzní 
pošta,“ aplikace ICZ e-spis® vygeneruje potřebný xml soubor, připojí 
požadovaná metadata a odešle do aditivní datové schránky České 
pošty k dalšímu zpracování.
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VLASTNOSTI A VÝHODY

▪ Zrychlení zpracování hromadných 
agend;

▪ výsledný dokument s váhou 
stejnopisu;

▪ hromadné zpracování předání; 

▪ řešení pouze pro elektronické 
systémy spisové služby a 
informační systémy pro správu.

Jako součást dané služby dále Česká pošta průběžně aktualizuje v elektronické podobě stav předaných zásilek, 
ze kterého vygeneruje 1 krát denně výstup aktuálních stavů a odešle dávku do datové schránky zákazníka. 
Modul Hromadné konverzní pošty zaslanou dávku zpracuje a připojí informace o stavu k jednotlivým zásilkám 
(vypravením) v rámci systému ICZ e-spis®, a to včetně chybových hlášení bráních provedení konverze a 
postoupení zásilky k dalšímu zpracování.


