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Představení úřadu městské 
části Praha 1

• Území: Malá Strana, Hradčany, Staré 
Město, Nové Město. 

• Vznik MČ Praha 1:  12. února 1784 –
“Dvorský Dekret „- vznik z obcí 
Josefov, Nové Město, Staré město 

• Rozloha MČ: 550 ha
• Počet obyvatel k 1.10.2008: 28 472



ÚMČ Praha 1 usiluje o  o 
moderní poskytování 

služeb občanům

• vedení spisové služby
• sjednocování agend integrovaných se 

spisovou službou
• budování portálu, publikace 

dokumentů
• zelená linka občanů



Možnosti rozvoje v oblasti 
IT podpory

• Dotace z fondů  EU (dříve JPD2, nyní 
OPPK, OPPA)

• Celoměstské  projekty (spisová služba 
e-spis, Interspis, Sdílený web)

• Využití multilicencí
• Využití standardů definovaných MHMP



Zpracování elektronických 
dokumentů v současnosti

• Digitalizace papírových dokumentů
• Elektronická podatelna – letos 49 

podání s elektronickým podpisem, 
2883 podání bez el.podpisu

• Poměr počtu papírových a 
elektronických podání za rok 2008: 
78505 podání celkem, tj. 0,6 promile 
podepsaných el. podání 



Počty dokumentů k 
archivaci

• Počet podání za rok 2007:  81400 
dokumentů

• Střednědobé uložení dokumentů 40 % 
(vyjma S1)

• Z toho k archivaci cca 5 %, tj. 4000 
dokumentů 



Předpokládaný vliv zákona 
o datových schránkách na 
elektronickou komunikaci

• komunikace s MHMP a ÚMČ –
odhadem 1 % MHMP (785 dokumentů) 
15 % ÚMČ ( 12 000 dokumentů)

• komunikace s ostatními úřady, policií, 
soudy 24 % ( 18 000 dokumentů) 

• komunikace s fyzickými i právnickými 
osobami 60 %  (47 000 dokumentů)



Očekávaný dopad zákona 
300/2008, 301/2008

• Zvýšení počtu podání v elektronické podobě 
min na 50 % podání (40 000)

• Nutnost sledovat oběh elektronických 
podání, vést čistě elektronické spisy – za 
pomoci elektronické podatelny a spisové 
služby

• Nutnost ukládat elektronické dokumenty 
včetně zajištění jejich průkaznosti (odvolací 
řízení, soudní jednání)

• Nutnost zavést agendu konverze 
dokumentů



Možné problémy
• Uchovat a prokázat po celou dobu 

uložení dokumentů (skartační lhůta až 
20 let)
– neměnnost dokumentů
– časové razítko
– dohledatelnost a čitelnost dokumentů
– řízení přístupu k dokumentům

• Za 5 let to mohou být statisíce 
dokumentů 



Způsob řešení povinností 
spojených s legislativními 

změnami (300/2008, 499/2004)

• Úřad nemá zájem o dílčí uzavřené 
řešení

• metodický dohled Archivu HMP jako 
záruka správnosti změn

• využití koncepce MHMP – uložení 
dokumentů do pražského digitálního 
archivu



Děkuji za pozornost

Kontakt:
Radka.Fleischmannova@praha1.cz


	Úřad MČ Praha 1 a zavádění eGovernmentu
	Představení úřadu městské části Praha 1
	ÚMČ Praha 1 usiluje o  o moderní poskytování služeb občanům
	Možnosti rozvoje v oblasti IT podpory
	Zpracování elektronických dokumentů v současnosti
	Počty dokumentů k archivaci
	Předpokládaný vliv zákona o datových schránkách na elektronickou komunikaci
	Očekávaný dopad zákona 300/2008, 301/2008
	Možné problémy
	Způsob řešení povinností spojených s legislativními změnami (300/2008, 499/2004)
	Děkuji za pozornost

