
Zápis ze setkání k národnímu standardu pro elektronické systémy spisové 

služby (NSESS) 
konanému 23. dubna 2013 

 

Účastníci:  Miroslav Kunt (CNZ/NA), Miroslav Širl (CNZ), Stanislav Fiala (Gordic), 

Miroslav Čejka (Gordic), Vladimír Dinuš (ICZ), Karel Škrle (ICZ), Tomáš Lechner (Triada), 

Luděk Galbavý (Alis), Jan Stodola (Vera), Jan Frk (Esperta), Jiří Bernas (NA), Martina 

Macek (OAS MV), Alena Uzlová (OAS MV), Jiří Pšenička (VERA), Daniel Matoška (BBM), 

Vladislav Krásný (PilsCom) 

 

Program:  

 I. Informace NA ohledně testování SIP balíčků 

 II. Kulatý stůl CNZ, organizační záležitosti 

 III. Projednání připomínek 

 IV. Příští schůzka 

 

Ad I) Zjištěné chyby na zaslaných vzorcích SIP jsou patrné v příloze (informace J.Bernas) 

 

Ad II) Kulatý stůl CNZ 28. května 2013 - M.Širl rozdal letáky s pozvánkou. Zápisy z jednání 

k NSESS je potřeba vyvěsit na web CNZ 

 

Ad III) 

Kapitola 3.3.: 

Předmětem bylo především vyjasnění charakteru typového spisu a zejména dílu: 

- otázka posunutí terminologie „typová věcná skupina“ (obecný název věcné skupiny 

v které se vytvářejí typové spisy včetně stanovení součástí), „typový spis“ (konkrétní spis 

např. osoba apod.), minule shoda na vlastnostech 

- uzavření dílu je současně jeho vyřízení, formalita 

- potvrzeno zachování struktury součást – díl 

- otázka otevření více dílů v rámci součásti najednou – více otevřených dílů uživatelsky 

nepřehledné, nedovolovat, ale umožnit případné otevření uzavřeného dílu správcem (jako 

dosud) 

- v rámci spisového plánu zůstanou typové věcné skupiny, které mohou obsahovat jenom 

typové spisy 

- problém s kriterii členěním typových spisů (povinná: součást = věcně, díl = časově – příliš 

striktní) 

3.3.1 – patří do části Spisový plán 

3.4.1 – 3.4.16 všeobecný souhlas s vyřazením 

3.4.18 také zrušit 

3.4.19 b) upravené ponechat – přenos (spisová rozluka); s tím souvisí předefinování 9.3 a 

jinde „zničení“ (úplné, „fyzické“ odstranění) a „smazání“ (zneplatnění, zneviditelnění) a 

následně kontrola celého NSESS 

3.4.21 celé vyřadit 

 

Kapitola 7 – z úvodu vypustit „Dokumentům a komponentám jsou rovněž přiřazovány plně 

určené spisové znaky, a to za účelem umožnění provádění jednoznačných odkazů na ně.“, 

pojem „jednoznačný identifikátor“ dál ponechat 

- obr. 4 vypustit 

- doplnit „Jednoznačné identifikátory jsou jednoznačné nejméně v rámci ERMS“ 

7.1.1 – plně určený spisový znak pouze věcné skupině 



7.1.5 – vypustit 

7.2.1 – ponechat původní znění 

 

Ostatní navržené projednávané změny schváleny. 

 

Ad IV) Příští schůzka 18. června 2013 v 9.15 hodin (jako posledně). 


