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NÁSTROJ UMOŽŇUJÍCÍ RYCHLOU A DŮVĚRYHODNOU PUBLIKACI 
DOKUMENTŮ NA ELEKTRONICKOU ÚŘEDNÍ DESKU

ICZ e-spis® - Modul eDESKA

Úřední desku vedou na základě ustanovení § 26zákona č.500/2004 Sb., správní řád všechny správní orgány, a to v podobě 
fyzické úřední desky a úřední desky umožňující dálkový přístup (elektronická úřední deska). Fyzické úřední desky jsou 
dnes často nahrazovány jednoduchým nepřetržitě přístupným čtecím zařízením zobrazujícím elektronické dokumenty 
(kioskem). Pokud je správní orgán zároveň veřejnoprávním původcem podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě musí dokumenty vyvěšené na fyzickou úřední desku nebo prostřednictvím elektronického kiosku 
označovat datem vyvěšení a sejmutí z úřední desky a zajistit obsahovou shodu vyvěšovaných dokumentů a konkrétními 
dokumenty evidovanými v systému elektronické spisové služby.

ŘEŠENÍ POČÍTAJÍCÍ S POVINNOSTMI ZŘIZOVATELŮ ÚŘEDNÍCH DESEK 
ZVEŘEJŇOVAT METADATA INFORMACÍ Z ÚŘEDNÍCH DESEK A METADATA 

ÚŘEDNÍCH DESEK JAKO OTEVŘENÁ DATA.

[ PUBLIKACE NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE ]

Modul eDESKA umožňuje veřejnoprávním původcům 
jednoduše a důvěryhodně zveřejňovat dokumenty 
na elektronickou úřední desku, včetně uložení údajů 
o vyvěšení a sejmutí dokumentu a jeho identifikaci 
v rámci elektronického systému spisové službu.

[ PUBLIKACE PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO KIOSKU ]

Modul eDESKA může být prostřednictvím API eDesky integrován 
na jednoduché elektronické čtecí zařízení. Důvěryhodnost procesu 
vyvěšování a svěšování a identifikace dokumentů je pak zajištěna 
elektronickým systémem spisové služby.rámci elektronického sys-
tému spisové službu.
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[ OTEVŘENÁ DATA ]
Rozsah publikovaných dat bude zahrnovat identifikátor úřední desky, 
stránku úřední desky, identifikaci organizace provozující úřední des-
ku, identifikátor informace, její název, datum vyvěšení a datum plá-
novaného sejmutí. Otevřená data úřední desky budou publikována 
ve formátu JSON dle otevřené formální normy na vyhrazené adrese 
eDesky. Data budou generována na denní bázi a budou obsaho-
vat pouze odpovídající vyvěšené informace.

[ JEDNOTNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ ]
Modul eDESKA je plně včleněn do pracovního prostředí ICZ e-spis®. 
Zveřejňování dokumentů tedy probíhá přímo v aplikaci e-spis®, čímž 
jsou zajištěn vazby mezi konkrétními evidovanými dokumenty a zve-
řejněním. Samotné pracovní prostředí a logika funkcí jsou shodné 
s fungováním elektronické systému spisové služby, aby bylo dosaže-
no co nejvyšší míry uživatelské komfortu. Modul eDESKA je možné 
využít i pro zveřejňování dokumentů z modulu Usnesení.

[ INTEGRACE MODULU EDESKA               
NA SYSTÉMY TŘETÍCH STRAN ]
Prostřednictvím modul eDESKA je možné propojit 
elektronický systém spisové služby ICZ e-spis® k ře-
šením třetích stran. Například propojení s elektronic-
kým kioskem a elektronickou úřední deskou nebo 
vlastními webovými stránkami. Zveřejnění dokumen-
tů je iniciováno jednotlivými uživateli ICZ e-spis®. 
Uživatelé nepotřebují ke zveřejňování dokumentů 
jiná SW řešení. Ztvárnění dokumentu evidovaného 
v ICZ e-spis®  je následně zobrazeno, jak v kiosku, tak 
současně i na elektronické úřední desce, nebo webo-
vých stránkách organizace.

VÝHODY ŘEŠENÍ
• Rychlá publikace na úřední desku;
• možnost integrace na úřední desku 

řešenou formou elektronického ki-
osku;

• historie zveřejnění a sejmutí;
• automatické vyvěšování/sejmutí 

na základně přednastavených pod-
mínek;

• zajištění integrity mezi dokumenty 
evidovanými v ICZ e-spis® a vyvěše-
nými dokumenty;

• zveřejňování povinných open dat.
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OBCHODNÍ KONTAKT

ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10
 140 00  Praha 4
TEL.:  +420 222 271 111
FAX:  +420 222 271 112
E-MAIL:  marketing@i.cz


