Memorandum o spolupráci
mezi
Ministerstvem vnitra České republiky
se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7,
zastoupené náměstkem ministra vnitra
Mgr. Zdeňkem Zajíčkem
a
zástupci společností zabývajících se výrobou a vývojem
programů spisových služeb
při přípravě technické části prováděcí vyhlášky k zákonu č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, z hlediska
propojení datových schránek a spisových služeb
Obě výše uvedené strany, které si jsou vědomy zásadního významu a revoluční změny
v komunikaci mezi právnickými a fyzickými osobami na straně jedné a veřejnou správou na straně
druhé a mezi subjekty veřejné správy navzájem a v zájmu bezproblémového náběhu celého systému
datových schránek se dohodly na následujícím:
I.
Obě strany se shodly, že je třeba koncepčně vyřešit propojení jednotlivých spisových služeb
užívaných orgány veřejné správy a nově vytvářenými datovými schránkami tak, aby došlo
k co nejjednodušším úpravám nutným pro zajištění funkčnosti celého systému datových schránek
a spisových služeb, včetně stanovení datového rozhraní.
II.
K zabezpečení řešení tohoto úkolu byla vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců
Ministerstva vnitra a vybraných reprezentativních zástupců výrobců spisových služeb. Výstupem
z jednání této pracovní skupiny bude podklad, který se stane základem pro zpracování technické
části prováděcí vyhlášky k zákonu č. 300/2008 Sb.
III.
Byl zpracován návrh funkcí webových služeb pro komunikaci mezi informačním systémem
datových schránek a spisovými službami s tím, že bylo dohodnuto vytvoření následujících skupin:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Podání a vyzvedávání zpráv,
Doručenky,
Dotazy na existenci datové schránky,
Ověřování zpráv,
Autentizační funkce,
Doplňkové a provozní funkce.

IV.
Přílohou tohoto memoranda jsou základní systémové způsoby technického řešení vzájemné
propojenosti a fungování datových schránek a spisových služeb (dále jen „standard“).
V.
Memorandum je otevřená dohoda, ke které může kdykoliv přistoupit jakýkoliv výrobce
spisových služeb a podílet se tak na spolupráci při dodržování takto vzniklého standardu.
VI.
Ministerstvo vnitra do 15.1.2009 zpracuje návrh právního předpisu, který bude definovat
tento dohodnutý standard a předá ho zástupcům výrobců spisových služeb k připomínkám. Zástupci
výrobců spisových služeb zpracují ve stejném termínu návrh XSD schéma dohodnutého rozhraní
a předají ho Ministerstvu vnitra k připomínkám. Oba dokumenty budou poté zveřejněny na www
stránkách Ministerstva vnitra.
V Praze dne 19. prosince 2008
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