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Zápis z jednání 
k národnímu standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS) 

Datum konání: 16.4.2015 

Místo konání: Národní archiv ČR, Archivní 4/2257, 149 01 Praha 4 

Přítomni: 

Luděk Galbavý (ALIS), Jiří Bříza (Aplis), Tomáš Dvořák (Archiv hl. města Prahy), 

Miroslav Čejka (Gordic), Karel Škrle (ICZ), Vladimír Dinuš (ICZ), Alena Uzlová 

(MV), Jan Frk (MV), Miroslav Kunt (CNZ), Vladislav Krásný (PilsCom), Radek 

Pokorný (SokA Hradec Králové), Jiří Pšenička (VERA), Jan Stodola (VERA), Karel 

Vosátka (VUMS Legend) 

Zapsal: Miroslav Kunt, Jan Frk 

 

Program 
1) Problematika konverzí a jejich vyznačení v metadatech dokumentů 

2) Text NSESSS 

3) Otázka SIP balíčků a vazby na NDA 

4) Schéma entit, typový spis 

5) Příští schůzka, různé 

Zápis 

Problematika konverzí a jejich vyznačení v metadatech dokumentů 
Konverze – elektronické dokumenty vzniklé z listinných nikdy nejsou originál (ten je vždy listinný). Jak 

to vyznačovat v SSL? Je to třetí typ dokumentu. Problém je v tom, že nemusí jít do skartačního řízení 

(viz vyhláška). Pokud přestane existovat analogový zdroj, musí být přehozen příznak na digitální 

dokument. 

Možná se jedná o problém terminologie příznaku: a) originál x konverze; b) příznak jak vypadal vstup 

(došlý dokument). Důležité je, jak bude zařazeno do skartačního řízení – analog/digitální.  

Problematika stejnopisu, pokud jsou různé formy vyřizujícího dokumentu (listinná i elektronická): § 

16 odst. 3 vyhlášky dává volbu, co si původce ponechá (jen jeden, který se odesílá a není to nutné od 

každého vyhotovení – „jeden ze stejnopisů“, tedy nemusí uchovat stejnopis od všech expedic, které 

se liší např. adresou nebo podpisem (elektronický/analogový). 
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Co s hybridními dokumenty? Může existovat analogový dokument s digitální přílohou (průvodní dopis 

s CD s digitálními daty, u kterých je povinnost vložení do systému). 

Jedna z komponent je „hlavnější“, podle ní se příznak uvádí – tak je to řešeno u většiny dodavatelů. 

Převod podle §69a z listinné do elektronické formy se používá málo, je vnímán jako zbytečný (má 

váhu jako běžné naskenování). Co je právně výstup z této konverze - je třeba dotaz právníkům. 

V XML schématu je forma i způsob konverze uváděna na komponentu – je třeba vyjasnit, jak se má 

vyplňovat. 

Text NSESSS 
Definice – ty, co jsou definovány jinde vyjmout, ostatní podrobit revizi – kam však s nimi? 

Vlastní požadavky lze řešit dvěma způsoby: 

1) Definovat veškeré prvky (entity) v rámci ESSL a k nim přiřadit jednotlivé požadavky včetně 

atributů. Obava, že to může způsobit problém ve vyhlášce – může to odtrhnout listinnou 

spisovou službu od elektronické. 

2) Druhá cesta: jít formou přílohy a jen vyčistit sporné věci. Ponechat dosavadní formu včetně 

způsobu uvádění požadavků (s číslováním apod.). Tento postup shledán vhodnějším. 

Dosavadní NSESSS by měl tvořit přílohu vyhlášku s nutnými vazbami do ní. Stávající XML schémata 

budou také přílohou, přičemž současná příloha 1 se sloučí se schématem z best practice pro vazbu na 

agendové systémy. Možná bude vhodné doplnit i WSDL tam, kde je to účelné. Jeví se vhodné 

ponechat název národní standard. 

Navrhované přílohy vyhlášky 

1) Národní standard pro elektronické systémy spisové služby 

2) Schéma XML, XSD, WSDL pro výměnu dokumentů a jejich metadat mezi ERMS a ERMS, ERMS 

a AIS. 

3) Schéma XML pro zaznamenání popisných metadat uvnitř datového balíčku SIP 

4) Schéma XML pro vytvoření datového balíčku SIP 

5) Schéma XML pro zasílání údajů o rozhodnutí ve skartačním řízení a potvrzení přejímky s 

identifikátory digitálního archivu původci 

6) Schéma XML pro export a import spisového a skartačního plánu 

7) Schéma XML transakčního protokolu 

Za účelem vyjasnění si základní konstrukce textu jako přílohy vyhlášky z legislativně technického 

hlediska bude požádán o konzultaci Mgr. Herudek z OL MV – zajistí Alena Uzlová do příští schůzky; 

účast také Jan Frk, Miroslav Kunt a Tomáš Dvořák. 
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Otázka SIP balíčků a vazby na NDA 
Problémy s XML – je třeba vyjasnit způsob vyplňování některých prvků. Dosud však od mála 

dodavatelů došly Národnímu archivu SIP – požadavek, že je potřeba diskutovat nad reálně 

vyplněnými SIP, nikoli nad XSD. Jednotliví dodavatelé vyberou zkušebního původce, u něhož na 

základě žádosti NA na původce a po předjednání s příslušným archivem proběhne skartační řízení se 

vším všudy. Podle R. Pokorného není problém u původců v gesci SOkA Hradec Králové. Požadavky na 

SIP:  20 nebo i více SIP obsahujících spisy nebo dokumenty,  s komponentami i bez nich (analogové) 

jedné nebo ideálně více věcných skupin; komponenty nemusí být převedeny do výstupního formátu 

(vhodné rovnou s komponentami). 

XML schématům a tvorbě SIP bude věnována schůzka následující po příští schůzce za účasti 

pracovníků Národního archivu (NDA). 

Schéma entit, typový spis 
Diskuse se odvíjela od zaslaného stanoviska T. Dvořáka, které reflektovalo především problematiku 

typového spisu. Po dlouhé diskusi byly učiněny následující závěry: 

1) ve schématu entit pokud jde o vazbu věcná skupina – typový spis– součást – díl se nic 

nemění, 

2) původce si musí vyřešit, kde typový spis použije ve spisovém plánu, 

3) součásti nemají spisový znak (označení), 

4) u typového spisu a jeho věcné skupiny nebude skartační režim. 

Navržené schéma entit k připomínkám (diskuse bude dokončena na příští schůzce): 
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Příští schůzka, různé 
Účastníci schůzky děkují Janu Frkovi za poskytnutí zakoupených čokolád. 

Příští schůzka se uskuteční 13. nebo 14. května podle zájmu (bude upřesněno e-mailem). Její náplní 

bude a) informace ze schůzky na Odboru legislativy (viz výše) a co z ní vyplyne – úkoly apod., b) 

dokončení diskuse o schématu entit, c) připomínky k návrhu XML schématu transakčního protokolu 

zaslané Ing. Pšeničkou dne 8.4.2015. 

Úkoly 
Gestor Úkol Termín 

Alena Uzlová, 
Miroslav Kunt 

Vznést dotaz právníkům, jakou právní váhu má výstup 
z převodu podle §69a z listinné do elektronické formy. 

Do dalšího jednání 
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Všichni členové PS 
k NSESSS 

Připravit návrh, kam umístit revidované definice NSESSS 
které nejsou definovány v jiných právních normách. 

Do dalšího jednání 

Alena Uzlová Za účelem vyjasnění si základní konstrukce textu jako 
přílohy vyhlášky z legislativně technického hlediska 
zajistit konzultaci s Mgr. Herudkem z OL MV 

Do dalšího jednání 

Alena Uzlová, 
Jan Frk, 
Miroslav Kunt, 
Tomáš Dvořák 

Účastnit se schůzky s Mgr. Herudkem z OL MV Do dalšího jednání 

Všichni dodavatelé, 
kteří jsou členy PS k 
NSESSS 

Vybrat zkušebního původce, u něhož na základě 
žádosti NA na původce a po předjednání s 
příslušným archivem proběhne skartační řízení se 
vším všudy (podle R. Pokorného není problém u 
původců v gesci SOkA Hradec Králové). Požadavky 
na SIP:  20 nebo i více SIP obsahujících spisy nebo 
dokumenty,  s komponentami i bez nich (analogové) 
jedné nebo ideálně více věcných skupin; 
komponenty nemusí být převedeny do výstupního 
formátu (vhodné rovnou s komponentami). 

Do dalšího jednání 

 


