N A B Í D KO V Ý L I ST

MODUL DIGITALIZACE
Koncem roku 2021 CzechPoint zveřejnil rozhraní pro právádění automatizované autorizováné konverze z moci úřední, včetně
popisu a postupů. Toto rozhraní společně se změnou znění ustanovení § 6 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu
spisové služby, ve znění pozdějších předpisů umožní orgánům veřejné moci, ale ostatním veřejnoprávním původcům, zvýšit,
případně zjednodušit, proces digitalizace výkonu spisové služby za cenu minimálních provozních nákladů a bez nadbytečného
zvýšení administrativní zátěže.
Nejvyšší míru efektivity, využití nově vzniklého rozhraní a legislativní změny, vnímáme v rámci elektronického systému spisové
služby ICZ e-Spis®, případně ICZ e-Spis® LITE v možnosti vybudování modulu, který umožní úplný převod dokumentů doručených
v analogové podobě již na podatelně v momentě příjmu dokumentů. Pomocí modulu by bylo možné rozšířit rozsah funkcionalit
utility KOFA.jar a funkcionalit podatelny, tak aby digitalizace doručených dokumentů probíhala co nejvíce hromadně, automaticky
a strojově. Pokud nedisponujete příslušným HW a SW pro proces skenování, zajistíme pro Vás kompletní řešení.
Modul je navržený včetně funkcionalit, které umožní úplnou digitalizaci na příjmu provádět také veřejnoprávním původcům,
kteří nejsou orgánem veřejné moci. V takovém případně bude převod prostřednictvím autorizované konverze dle
zákona č. 300/2008 Sb., o elektornických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů nahrazen
převodem dokumentů dle ustanovení § 69a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a ozměně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
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[ POPIS POSTUPU DIGITALIZACE ]
Popis postupu je zaměřen na digitalizaci prostřednictví KzMÚ. V případě využití převodu prostřednictvím § 69a archivního zákona,
jsou jednotlivé kroky a podmínky obdobně, pouze nedochází ke komunikaci s externím systémem, ale všechny kroky včetně ověřování
a doložky jsou prováděny v rámci aplikace ICZ e-Spis®.

• Komponentou kofax je vstupní listinný dokument převeden
do formátu PDF a je spočítán počet stran dokumentu.
• Prostý sken dokumentu opatřený metadaty je předán aplikaci ICZ
e-Spis®.
• ICZ e-Spis® zavolá webovou službu automatizované KzMÚ a požádá
o zaslání konverzní doložky, jehož součástí jsou nezbytné údaje pro
vygenerování doložky a kvalifikovaný certifikát pro elektronickou
pečeť.
• Webová služba provede kontrolu požadavku (zejména autentizace
klientské aplikace a kontrola platnosti a typu předaného
kvalifikovaného certifikátu).
• Podle výsledku kontrol se provede jedna z následujících variant:
a) V případě úspěšných kontrol vygeneruje webová služba

PŘÍNOSY MODULU
• Zvýšení míry digitalizace původce.
• Ochrana dokumentů před ztrátou
nebo zničením.
• Zrychlení dalších procesů v rámci
životního cyklu dokumentu.
• Možnost zničení analogových
vstupů – snížení potřeby ukládacích
prostor.
• Využití i původci, kteří nejsou OVM.

draft doložky a vrátí ji v odpovědi aplikaci ICZ e-Spis®.
b) V případě neúspěšných kontrol vrátí webová služba
odpověď s chybovým kódem. Aplikace ICZ e-Spis® přeruší
proces automatizované konverze z moci úřední.
• ICZ e-Spis® spojí obdrženou doložku s vytvořeným výstupem
ve formátu PDF a opatří jej kvalifikovanou elektronickou pečetí a
kvalifikovaným časovým razítkem

Výstupem z procesu digitalizace je pak digitální dokument s právními účinky originálu (v případě autorizované konverze
dokumentů) nebo digitální dokument s právními účinky ověřené kopie (v případě převodu podle §69a archivního zákona
a veřejnoprávní původce není povinen uchovat originál doručeného analogové dokumentu pro účely skartačního řízení.
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