
Zápis ze setkání k národnímu standardu pro elektronické systémy spisové 

služby (NSESS) 
konanému 18. června 2014 

 

Účastníci:  Miroslav Čejka (Gordic), Stanislav Fiala (Gordic), Jan Frk (MV), Luděk Galbavý 

(ALIS), Miroslav Kunt (CNZ), Radek Pokorný (SOkA Hradec Králové), Jiří Pšenička 

(VERA), Alena Uzlová (MV), Karel Škrle (ICZ), Karel Vosátka (VUMS). 

 

Program:  

 

I. Kapitola 10 NSESS 

II. Konsolidované znění dosavadní práce 

III. Pochybnosti o smyslu práce 

IV. Terminologie, různé 

V. Příští schůzka 

 

 

Ad I 

Obecná diskuse k podobě standardu: návrh rozdělit NSESS na dva dokumenty: jeden pro 

”spisovku”, druhý pro agendové informační systémy (k němu připojit best practices) 

K jednotlivým probíraným bodům (ostatní viz úpravy v materiálu): 

10.1.25 – řešit obecně, nikoli specificky – viz ustanovení u tisku/znázornění (kap. 8.3) 

10.2.3, 10.2.4 – zkoordinovat s ustanoveními o vyřazování digitálních dokumentů (tato 

ustanovení zobecnit) 

 

Ad II 

Je potřeba dílčí zpracování jednotlivých kapitol shrnout do konsolidovaného znění. Připraví a 

rozešle Miroslav Kunt. 

 

Ad III 

Diskuse o ztotožnění Ministerstva vnitra s prací skupiny, není žádná záruka, že výstup bude 

využit s výjimkou veřejného příslibu dr. Úlovce. Jménem CNZ zaslat dopis Odboru archivní 

správy a spisové služby MV nebo náměstkyni 

 

Ad IV 

Je třeba upravit terminologii komponenty (s ohledem na potřebu definovat ji i pro analogovou 

podobu). 

 

Komponenta 

Komponentou v digitální podobě se rozumí jednoznačně vymezený proud bitů tvořící 

počítačový soubor, v analogové podobě je komponentou. Komponenta, popřípadě skupina 

komponent, vytváří záznam nebo dokument. 

 

Návrh: 

Komponentou se rozumí ucelený soubor informací zaznamenaný v analogové nebo digitální 

podobě. Komponentou v digitální podobě se rozumí jednoznačně vymezený proud bitů tvořící 

samostatný elektronický počítačový soubor. Komponenta, popřípadě skupina komponent, 

vytváří dokument. 
tvořící samostatný elektronický soubor 

Dokument = intelektuální objekt (stejně jako všechna seskupení) 



Komponenta = ”fyzicky” vymezená 

 

Které operace se vztahují jenom ke komponentě? Všechny, kde měníme formát – ztvárnění, 

dále kontrola podpisu. 

 

Ing. František Fiala zašle finální podobu transakčního protokolu (splněno, v příloze) 

 

Ad V 

Příští schůzka se uskuteční 15. července 2014 v 9.15 hodin. S ohledem na některé 

kolegy nadále neplánovat schůzky na středy. 


