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Co je spisová služba a proč evidovat dokumenty
Spisová služba UK představuje odbornou správu dokumentů, které vznikají z činnosti Univerzity Karlovy nebo jsou
univerzitě doručeny. Zahrnuje v sobě řádný příjem těchto dokumentů, jejich evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování,
vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání (archivaci) a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly
těchto činností. Univerzita Karlova se, jakožto veřejnoprávní původce ve smyslu § 3 zákona č. 499/2004 Sb, o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, řídí Vyhláškou č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu
spisové služby a vede spisovou službu prostřednictvím Elektronického systému spisové služby UK (dále jen „ESSS UK“).

Jak se přihlásit do ESSS UK
Do ESSS UK se přihlašuje prostřednictvím CAS, čili číslem osoby (UKČO) či jmennou zkratkou (tzv. alias) a nastaveným
heslem. Pro přístup do ESSS UK je nutné být v systému vedený jako uživatel s oprávněními. Zřízení přístupů mají na
starosti lokální koordinátoři.

ESSS UK a práce z domova
Pro práci s ESSS UK z domova (či mimo univerzitní síť) je nezbytné být přihlášen přes VPN, nebo pracovat přes
vzdálenou plochu. Potřebujete-li technickou podporu, kontaktujte, prosím, IT oddělení své fakulty/součásti.
Zaměstnanci rozšířeného RUK mohou využít rektorátní   návod na přihlášení ke vzdálené ploše , pro zřízení VPN či v
případě potřeby se mohou obrátit na   podpora@ruk.cuni.cz .

Interní pošta UK
ESSS UK je využíván i pro oficiální interní analogovou a digitální komunikaci mezi rektorátem, fakultami a součástmi.

Celkem existují tři způsoby vypravení interní pošty:

• Digitální interní pošta - jedná se o (digitální) dokumenty existující pouze v prostředí ESSS UK, vypravení adresátovi
provádí zpracovatel dokumentu v ESSS UK.
Pro interní dokumenty UK, výlučně pro vnitřní potřebu UK, nahrazuje odeslání či vyřízení digitálního dokumentu
osobou oprávněnou k podpisu (tj. prostřednictvím účtu této osoby v ESSS UK) elektronický podpis, elektronickou
pečeť a elektronické časové razítko.

• Interní analogová pošta s přímým předáním - vypravení záznamu v ESSS UK zajišťuje zpracovatel dokumentu,
obálku s dokumenty následně odnáší přímo do kanceláře adresáta (tj. dokumenty neprochází přes podatelny).

• Interní analogová pošta přes podatelnu - vypravení přes ESSS UK zajišťuje podatelna zpracovatele, zpracovatel
na podatelnu donese řádně označenou obálku (ta obsahuje údaje o adresátovi a odesílateli (tj. zpracovateli), na
obálce figuruje také číslo jednací dokumentu zpracovatele). Podatelna záznam vypraví na odpovídajícího adresáta
a označí obálku podacím razítkem s číslem jednacím adresáta.

Značení obálek
Obálky dokumentů, které mají být odeslány přes Podatelnu RUK, musí obsahovat níže uvedené náležitosti:

• údaje o adresátovi (pravý dolní roh) – údaje na obálce se plně shodují s údaji zadanými v ESSS UK,

• údaje o odesílateli (levý horní roh) – uvedena je nejen adresa, ale i název/zkratka oddělení/odboru/součásti,

• identifikace služby (v případě odeslání přes Českou poštu, např. pro odeslání doporučeně uveďte na obálku nápis
DOPORUČENĚ, dodejky a celní prohlášení musí být přilepeny k obálce).

• v případě obálky s dokumenty, které jsou evidovány v ESSS UK, je na obálce navíc uvedeno také číslo jednací.

https://uvt.cuni.cz/UVT-632.html
mailto:podpora@ruk.cuni.cz
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Školení k ESSS UK a uživatelská příručka
Školení k ESSS UK poskytují na fakultách a součástech lokální koordinátoři. Uživatelům je k dispozici také uživatelská
příručka, kterou je možné si stáhnout na úvodní stránce ESSS UK v sekci Nástěnka – POSTUPY, NÁVODY,
DOKUMENTACE. Příručka je v ESSS UK dostupná také v sekci Elektronická evidence dokumentů – Fx – Dokumentace.

Dokument
Dokumentem je každá písemná, obrazová, zvuková, elektronická nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě
digitální, nebo analogové, která byla Univerzitě Karlově doručena nebo vznikla z její činnosti.

Analogový (listinný) dokument
Analogový dokument je zpravidla dokument v listinné (papírové) podobě. Za analogový dokument však lze považovat i
dokument na obrazovém či zvukovém nosiči mimo diskety, DVD, CD, přenosné nosiče dat.

Digitální (elektronický) dokument
Digitální dokument je elektronicky vyhotovený dokument, který původní informaci vyjádřenou písemně, obrazově,
zvukově či jinak převede do číselné podoby v binární číselné soustavě. Digitální dokument obsahuje metadata a je
uchovávaný v libovolném datovém formátu na médiu pro uchovávání dokumentů v digitální podobě (např. CD, DVD,
USB flashdisk).

Analogový vs. digitální podpis
Analogový dokument se podepisuje připojením vlastnoručního podpisu.
Digitální dokument se podepisuje kvalifikovaným elektronickým podpisem, který je vytvořen kvalifikovaným
prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické
podpisy.
Pokud digitální dokument podepisují minimálně dva podepisující, platí, že nemá-li jeden z podepisujících elektronický
podpis, je nutná autorizovaná konverze prostřednictvím CheckPointu.

Autorizovaná konverze dokumentů
Autorizovaná konverze dokumentů je úplné převedení dokumentu v analogové podobě do dokumentu v digitální
podobě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky (autorizace); a naopak úplné převedení
dokumentu v digitální podobě do dokumentu v analogové podobě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a pořízení
ověřovací doložky. Autorizovaná konverze se provádí prostřednictvím CheckPointu.

Zřízení elektronického podpisu pro zaměstnance RUK
Pro zřízení kvalifikovaného elektronického podpisu se, prosím, obraťte na   podpora@ruk.cuni.cz .

Datová schránka UK
Univerzita Karlova má zřízenou jednu datovou schránku (identifikátor datové schránky: piyj9b4) společnou pro všechny
fakulty a součásti. K rozdělování příchozích datových zpráv na konkrétní adresáty dochází na Odboru spisové služby
RUK. Odchozí datové zprávy vypravují jednotliví zpracovatelé/zaměstnanci UK prostřednictvím ESSS UK. Pro odeslání
datové zprávy z ESSS UK je nutné znát identifikátor datové schránky adresáta (k dohledání   zde ).
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