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ISDS schéma



  

Koho se IDSD týká ?

Každého z nás jinakKaždého z nás jinak
•   Fyzické osoby    NEPOVINĚ
•   Právnické osoby

» Příjem    AUTOMATICKY
» Odeslání    NEPOVINĚ

•   Orgány Veřejné Moci
» Příjem    AUTOMATICKY
» Odeslání    POVINĚ (pokud si nezdůvodní opak)



  

Co je Datová schránka?

Elektronická obdoba PO BOXu na ORIGINÁLYElektronická obdoba PO BOXu na ORIGINÁLY

• Kdo pracuje s e-mailem, nemusí se bát.
• Kdo nemá Internet, má CzechPoint

Ukázka z testovacího prostředí.
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Co je potřeba řešit?

• Doručené DZ obsahují ORIGINÁLYDoručené DZ obsahují ORIGINÁLY
• Je nutno zajistit jejich dlouhodobé uložení

• V SAFE DS je automaticky vytvořen evidenční 
záznam ve spisovně a digitální dokument s 
obsahem DZ

• Metadata jsou uložena v databázi
• Soubory v datovém úložišti (databáze, filesystém)
• Dokumenty lze pro zvýšení bezpečnosti automaticky kopírovat 

do druhého úložiště SAFE, případně předávat do úložišť 
zákazníka

• Pro každý typ dokumentu lze v SAFE vytvořit zvláštní datové 
úložiště



  

SAFE DS – Datová zpráva detail



  

Co je potřeba řešit?

• Organizace má pouzeOrganizace má pouze
• JEDNU DATOVOU SCHRÁNKUJEDNU DATOVOU SCHRÁNKU

• Je nutno zajistit následnou distribuci v 
organizaci

• SAFE DS nabízí automatické roztřídění na 
základě odesílatele
• Ruční roztřídění obsluhou



  

SAFE DS - přehled doručených zpráv



  

Co je potřeba řešit?

• Datové zprávyDatové zprávy
• DO VLASTNÍCH RUKOUDO VLASTNÍCH RUKOU
• K RUKÁM (volný text)K RUKÁM (volný text)

• Je nutno zajistit názor odpovědných právníků
• Ze zkušenosti jsou NÁZORY RŮZNÉ

• V SAFE DS jsou vytvořeny různé typy 
dokumentů s právy pro přístup pro různé 
uživatele



  

Co je potřeba řešit?

• „„V časné převzetí“ datové zprávyV časné převzetí“ datové zprávy
• PŘI PŘIHLÁŠENÍ K DSPŘI PŘIHLÁŠENÍ K DS
• FIKCÍ PO DESETI DNECHFIKCÍ PO DESETI DNECH

• Je nutno zajistit HLÍDÁNÍ TERMÍNŮ

• V SAFE DS jsou nástroje automatického hlídání 
termínů včetně eskalace události
• Kontrolní sestavy



  

Co je potřeba řešit?

• Digitální podpis - kde to vyžaduje zákonDigitální podpis - kde to vyžaduje zákon
• Je nutno řešit problematiku podepsání jednoho 

dokumentu, ale i „hromadné“ podepisování
• Problematika vícenásobného podepisování

• SAFE DS poskytuje technologie pro zajištění 
procesu „hromadného“ podpisu, jednotlivé 
dokumenty lze podepisovat na úrovni textového 
editoru



  

Co je potřeba řešit?

• Konverze z digitální podoby do analogové      Konverze z digitální podoby do analogové      
a naopaka naopak

• Úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu 
obsaženého v datové zprávě, ověření shody obsahu těchto 
dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo

• Úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do 
dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto 
dokumentů a připojení ověřovací doložky.

• Konverzi z moci úřední provádějí orgány veřejné moci pro 
výkon své působnosti



  

Co je potřeba řešit?

• Hromadném rozesílání zprávHromadném rozesílání zpráv
• Je nutno řešit povinnost OVM doručovat do DS
• Před každým odesláním se ověřuje zda příjemce 

nemá aktivní DS

• SAFE DS řešíme individuálně s dodavateli 
tiskových řešení



  

Co je potřeba řešit?

• Uzavření spisuUzavření spisu
• Po dobu tří let je povinnost při uzavření spisu jej 

celý vytisknout
• Nahlížení do spisu

• SAFE DS umožňuje tisk spisu



  

Otázky prosím


