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Datová schránka? 
Žádný problém. 

Spisová služba se 
značkou GORDIC: 

 jednodušší práce 
s datovou schránkou 

 efektivní řízení 
dokumentů  

 

S účinností od 1. července 2017 zřizuje MV ČR 
školám a školským zařízením bezplatně datovou 
schránku orgánu veřejné moci. Pokud se tak již 
neděje, budou Vaší škole prostřednictvím datové 

schránky (DS) doručovány elektronické 
dokumenty, které budou mít stejnou platnost 
jako dokumenty v listinné podobě podepsané 
vlastní rukou. 

 
Datová schránka: výhody, ale i rizika 

Používání datové schránky a očekávaný nárůst elektronických dokumentů má pro organizace řadu 
praktických dopadů, z nichž některé jsou spojeny i s určitými riziky, jako např.: 

 promeškání lhůt (dokument dodaný do DS je doručen okamžikem dodání, tedy bez ohledu na 
to, zda se jako ředitel do DS přihlásíte a skutečně se s ním seznámíte), 

 ztráta (smazání) důležitého dokumentu, 
 použití nesprávných formátů přílohy, 
 nedodržení legislativních postupů pro přípravu skartace příp. archivace. 

 

Spisová služba práci zjednodušuje 

Minimalizovat tato rizika, pracovat s datovou schránkou jednoduše a zároveň vyřešit správu 
elektronických dokumentů (jejichž počet bude stále narůstat) můžete díky naší aplikaci Spisová služba. 

Vaše asistentka či jiná Vámi pověřená osoba může jejím prostřednictvím elegantně obsluhovat datovou 
schránku a maximálně efektivním způsobem pracovat s elektronickými soubory. 

Díky tomu: 

 nebudete muset řešit každodenní ruční stahování a odeslání zprávy z webu ISDS, 
 budete mít jistotu, že s digitálními dokumenty pracuje Vaše škola dle aktuálních požadavků 

zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 



 

GORDIC spol. s r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, Česká republika, email: gordic@gordic.cz, www.gordic.cz, 
 IČ: 47903783, DIČ: CZ47903783 | Zápis v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9313 

 minimalizujete rizika z případného nedodržení legislativních lhůt nebo ze ztráty právně 
průkazných dokumentů, které musíte jako škola evidovat, 

 zrychlíte práci se zprávami díky automatickému načtení vstupních údajů (odesílatel, datum 
odeslání a podání, věc, atd.) a automatizovaného ukládání příloh, 

 zajistíte jednoduše vše potřebné pro budoucí skartační řízení a archivaci elektronických 
dokumentů, 

 snadno dohledáte ve spisové službě komunikaci týkající se určité záležitosti či osoby podle 
zadaných parametrů, 

 vytvoříte základ pro případnou plnou digitalizaci dokumentů a jejich další distribuci Vašim 
kolegům elektronicky (napojení na skenovací linku). 

 

Proč právě GORDIC? 

Proč zvolit Spisovou službu právě od společnosti GORDIC: 

 Garantujeme Vám vysokou odbornost. Naši spisovou službu používá mj. ministerstvo vnitra, 
ministerstvo obrany, Kancelář prezidenta republiky a také většina krajských úřadů. 

 Jsme Vám nablízku. Máme nejširší distribuční síť, takže náš servisní pracovník Vám bude 
nedaleko, pokud budete potřebovat pomoci, poradit nebo proškolit. 

 Máme pro vás vyzkoušený produkt na míru. Disponujeme cenově dostupnými, zjednodušenými 
variantami spisové služby, které pokryjí vaše potřeby a zároveň Vás nebudou zatěžovat 
zbytečnými funkčnostmi. Obě již v prostředí školství používají desítky organizací. 
- Elektronická spisová služba (ESS) – komplexní a přitom jednoduchá aplikace pro správu 

datové schránky a řízení Vašich papírových a digitálních dokumentů, kterou Vám 
nainstalujeme v prostředí Vaší školy, 

- Systém pro správu dokumentů (SSD) - jednoduchá a efektivní aplikace zahrnující 4 moduly 
spisové služby v jednom (Podatelna, Univerzální spisový uzel, Výpravna, Spisovna). Můžete ji 
provozovat i formou hostingu/cloudu a přistupovat k ní prostřednictvím webového 
prohlížeče. 

 

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás: 

Emailem na adrese: michaela_krizova@datab.cz 

Telefonicky na čísle: +420 777 217 206, 572 570 087 

Velmi rádi Vám zpracujeme cenovou nabídku a doporučíme další optimální postup. 
 
 

 

 
 
Informace v tomto dokumentu včetně jeho příloh obsažené nejsou právním jednáním společnosti GORDIC spol. s r.o. směřujícím k 
uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Informace v dokumentu a jeho přílohách 
obsažené mají indikativní a informační charakter. Jednání směřující k uzavření smlouvy, z níž by společnost GORDIC spol. s r.o. byla 
právně zavázána, je vázáno výlučně na jednání osob oprávněných příslušnou společnost zavazovat a za ní jednat. 


