
 
 

Vyjád ření zájmu obce 
 

………………………………………………… 
(název obce) 

 
Obec má (nemá) zájem o přístup k elektronické spisové službě splňující požadavky dané zákonem 
č. 499/2004 Sb., o spisové službě a archivnictví, ve znění pozdějších předpisů pro svoji potřebu a 
potřebu obcí zřízených organizací, pořizované v rámci výzvy č. 6 IOP prioritní osa 2 nebo o přístup k 
Negarantovanému úložišti dat zřízenému na Technologickém centru (TC) obce s rozšířenou 
působností (ORP) Moravská Třebová. 
 
Spisová služba 
 
Obec disponuje – nedisponuje vlastní elektronickou spisovou službou (vyberte jednu z možností). 

□ Disponuje    □ Nedisponuje 

□ Obec nemá zájem o zajištění přístupu k elektronické spisové službě. 

 
Obec má zájem o zajištění přístupu k elektronické spisové službě (vyberte jednu ze tří možností) 

□ nákupem licence plné verze elektronické spisové služby provozované na vlastní technologii 
obce , která bude provázána a kompatibilní s informačním systémem obce, kterým je 
informační systém (název a verze IS) …….……………………………………………… 
od firmy ………………………………………………………………………………………. 

□ o elektronickou spisovou službu v hostovaném režimu provozovanou na TC ORP, která 

bude provázána a kompatibilní s informačním systémem obce, kterým je informační systém 
(název a verze IS) ……………………………………………............ 
od firmy …………………………………………………………………. 

□ o elektronickou spisovou službu v hostovaném režimu provozovanou na TC ORP vybranou a 

provozovanou obcí s rozšířenou působností Moravská Třebová 
 
Negarantované úložišt ě dat 

□ Obec nemá zájem o zajištění přístupu k Negarantovanému úložišti dat pro ukládání dat z 

Informačního systému datových schránek (ISDS) a elektronické spisové služby v 
Technologickém centru ORP Moravská Třebová. 

□ Obec má zájem o zajištění přístupu k Negarantovanému úložišti dat pro ukládání dat z 

Informačního systému datových schránek (ISDS) a elektronické spisové služby v 
Technologickém centru ORP Moravská Třebová. 

 
 
V ……………………………..     ………………………………………………… 
Dne ……………………..       starosta obce 



 
 
 

………………………………………………… 
(název zřizované organizace) 

 
 

 
Spisová služba 
 
Zřizovaná organizace obce disponuje – nedisponuje vlastní elektronickou spisovou službou (vyberte 
jednu z možností). 

□ Disponuje    □ Nedisponuje 

□ Obec nemá zájem o zajištění přístupu k elektronické spisové službě pro zřizovanou organizaci. 

 
Obec má zájem o zajištění přístupu k elektronické spisové službě pro zřizovanou organizaci (vyberte 
jednu ze dvou možností) 

□ o elektronickou spisovou službu stejného typu a režimu provozu, jako si zvolila zřizovatelská 

obec 

□ o elektronickou spisovou službu v hostovaném režimu provozovanou na TC ORP vybranou a 

provozovanou obcí s rozšířenou působností Moravská Třebová 
 
 
Negarantované úložišt ě dat 
 

□ Obec nemá zájem o zajištění přístupu pro zřizovanou organizaci k Negarantovanému 
úložišti dat pro ukládání dat z Informačního systému datových schránek (ISDS) a 
elektronické spisové služby v Technologickém centru ORP Moravská Třebová. 

□ Obec má zájem o zajištění přístupu pro zřizovanou organizaci k Negarantovanému úložišti 
dat pro ukládání dat z Informačního systému datových schránek (ISDS) a elektronické 
spisové služby v Technologickém centru ORP Moravská Třebová. 

 
 
 
 
 
 
 
V ……………………………………………… 
 
 
 
 
Dne …………………….. …    …………………………………………………… 
         starosta obce 
 


