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ZpracovZpracováánníí  dokumentdokumentůů

PodPodáánníí –– listinnlistinnáá a elektronicka elektronickáá
Listinná – skenování do spisové služby
ePodatelna – automatický převod do spisové služby

Dokumenty vzniklDokumenty vznikléé z z ččinnosti innosti úúřřaduadu
Tvorba spisTvorba spisůů

Správní řízení
Spisová služba

SkartaSkartaččnníí řříízenzeníí (Skarta(Skartaččnníí nnáávrhy) vrhy) 
Listinné
Elektronicky



Kolik dokumentKolik dokumentůů  zpracovzpracováávváámeme

Popis
Počet

 
od

 
2007

Doručená Odeslaná

MHMP a MČ
 

Prahy 1287 834

Státní
 

správa 901 625

Fyzické
 

a právnické
 

osoby 937 709

Celkem 3125 2168

z toho
 

ePodatelna 5

Spisů 678

Smlouvy 244

Celkem
 

dokumentů
 

a spisů 6215



Vznik a obVznik a oběěh dokumenth dokumentůů
EE--Spis Spis –– spisovspisováá sluslužžba a moduly ba a moduly -- hostinghosting

Spisová služba
Doplněno o 

Elektronická podatelna, Skenování a práce s čárovými kódy, Integrace 
na CzechPoint, Digitalizace smluv

Usnesení a Úkoly
Elektronická úřední deska
Smlouvy

GINIS GINIS –– ekonomický systekonomický systéém m –– loklokáálnlníí instalaceinstalace
Hlavní a vedlejší hospodářská činnost
Správa místních poplatků

IS SEM IS SEM –– evidence majetku evidence majetku -- hostinghosting
Správa nemovitostí

Mail a webovMail a webovéé strstráánky nky –– hostinghosting
KlientskKlientskáá stanice stanice –– PC (Excel, Word)PC (Excel, Word)



Co nCo náás s ččekekáá  a za zřřejmejměě  nemine?nemine?
Novelizace zNovelizace záákonkonůů

300/2008 a 301/2008 – napojení na datové schránky – účinnost 
od 1.7.2009
499/2004 – účinnost od 1.7.2009

Projekty Prahy a rozvoj Projekty Prahy a rozvoj úúřřaduadu
Digitalizace dokumentů úřadu a jejich uložení
„Interspis“ – projekt podání kdekoli v Praze
Projekt „Sdílený web“ – Sdílení vybraných okruhů
informací webových prezentací subjektů hl.m.Prahy



SchSchééma provozu aplikacma provozu aplikacíí
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místních 
poplatků

Hosting Externí
Mailserver

Osobní 
maily

Maily 
úřadu

Web server
Webové 
stránky 
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server
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Centrální aplikace MV
CzechPoint Datové 

schránky
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Chceme i nadChceme i nadáále pokrale pokraččovat v ovat v 
rozvoji elektronickrozvoji elektronickéé  podpory podpory 

úúřřaduadu
RRáádi se zdi se zúúččastnastnííme dalme dalšíších celomch celoměěstských stských 
projektprojektůů
PotPotřřebujeme ebujeme řřeeššit nait našše pote potřřebyeby

Digitalizace dokumentDigitalizace dokumentůů úúřřadu a jejich spradu a jejich spráávnvnéé ulouložženeníí

S pS přřichicháázejzejííccíí novelizacnovelizacíí vidvidííme i potme i potřřebu ebu 
propojenpropojeníí nanaššich systich systéémmůů

napnapřř. IS SEM a E. IS SEM a E--Spis (evidence majetku a spisovSpis (evidence majetku a spisováá sluslužžba)ba)

Pro obce naPro obce našíší velikosti jsou celomvelikosti jsou celoměěstskstskéé
standardy ten sprstandardy ten spráávný smvný směěrr…………



DDěěkuji Vkuji Váám za pozornostm za pozornost

Jana KurkovJana Kurkováá, DiS., DiS.
tajemnice Úřadu MČ

 
Praha-Petrovice
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část Praha-Petrovice
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251
109 00 Praha 10
tel. 267 900 931
fax 271 960 713

http://www.prahapetrovice.cz

http://www.prahapetrovice.cz/
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