
Role a jejich definice v systému spisové služby (stav k 3/2021) 
 

 

010 - Správce ESS MENDELU 
Vidí celou univerzitu, maximální právo editace i náhledu (vyjma vyhrazeného stavu), spravuje všechny číselníky, plný přístup 
k modulům epodatelna a datová schránka, v CEU může odmazávat nebo definovat nové role, spravuje a vidí všechny 
uživatele spisové služby napříč, spravuje a vidí plnou synchronizaci.  

020 - Lokální správce ESS 
MENDELU 

Vidí dokumenty celé součásti, může editovat všechny dokumenty, má přístup na číselníky vč. všech agend a druhů dokumentů 
(jak obecných tak definovaných na součásti), má přístup na správu uživatelů své součásti + na synchronizaci své součásti. 

021 - vedoucí součásti 
Vidí dokumenty celé součásti, může přebírat všechnu poštu od podatelny, může vše editovat, může odesílat do ISDS, může 
přebírat od podatelny, může předávat podatelně, vypraví e-mail na celé součásti. 

030 - Vedoucí spisového uzlu - 
bez DS 

Uživatel v této roli má právo převzetí od podatelny, předání podání podatelně, vypravení e-mailu z ústavu, bez práva vypravení 
do ISDS, editace všech záznamů celého spisového uzlu vč. možnosti předat na jiné uzly napříč MENDELU. 

031 - Vedoucí spisového uzlu s 
ISDS 

 Uživatel v této roli má právo převzetí od podatelny, předání podání podatelně, vypravení e-mailu z ústavu, s právem vypravení 
do ISDS, editace všech záznamů celého spisového uzlu vč. možnosti předat na jiné uzly napříč MENDELU. 

040 - Zpracovatel vlastních 
dokumentů 

Uživatel v této roli má právo předání podatelně k vypravení svých zásilek, editace svých dokumentů na jméno, prohlížení 
svých dokumentů na jméno, nemůže vypravit podání do ISDS, může vypravit vlastní e-mail nebo interní podání. Nespravuje 
číselníky ani k nim nemá přístup.  

041 - Zpracovatel vlastních 
dokumentů + 

Stejné jako 040 + právo vidět záznamy o dokumentech celého uzlu bez možnosti je detailně číst nebo editovat.  

051 - Centrální podatelna 
Uživatel vidí dokumenty celé univerzity, má právo zápisu příchozích podání, vypravení všech podání, přístupu k poštovnímu 
podacímu archu a možnost editace všech dokumentů. Nespravuje v této roli číselníky ani uživatele. 

052 - Lokální podatelna 
 Uživatel vidí dokumenty celé součásti, má právo zápisu příchozích podání, vypravení všech podání, přístupu k poštovnímu 
podacímu archu a možnost editace všech dokumentů. Nespravuje v této roli číselníky ani uživatel  (V kombinaci s rolí 
zpracovatel se mu náhled na dokumenty omezí pouze na jeho spisový uzel).  

080 - editace vypravení Umožní uživateli zadat v editaci dokumentu datum vypravení, i když není podatelna.  

081 - vypravení do ISDS Umožní uživateli (mimo vedoucí spisového uzlu) vypravit podání do ISDS 

082 - zaznačení doručenky  Umožní uživateli zaznačit doručenku k odchozím podáním dle jeho přístupu k dokumentům (na uzlu, na součásti…) 

083 - storno dokumentů  Umožní uživateli stornovat příchozí dokumenty na uzlu nebo odchozí zatím nevypravené podání.  

098 -Zpracovatel agend a druhů 
dokumentů 

 Otevře uživateli v jakékoliv roli přístup do číselníku agend a druhů dokumentů.  

099 - změna role Přidává se vždy k účtům uživatelů, kteří působí na více spisových uzlech. 


