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

Datum konání: 8. 12. 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), 

Daniel Matoška (BBM), Miroslav Čejka (Gordic), Karel Škrle (ICZ), Vladimír Dinuš 

(ICZ), Jan Frk (SW602), Miroslav Kunt (CNZ), Vladislav Krásný (PilsCom), Radek 

Pokorný (SokA Hradec Králové), Tomáš Lechner (Triada), Jiří Pšenička (VERA), Jan 

Stodola (VERA), Jiří Šrajer (Národní archiv), Karel Vosátka (VUMS Legend), Radek 

Kolařík (Asseco Solution), Miroslav Malaga (Asseco Solution) 

Zapsal: Miroslav Kunt, Jan Frk 

 

Program 
 

1) Schéma entit 

2) Úpravy v balíčku SIP – návrh Národního archivu 

3) Změny spisového znaku a skartačního režimu po přetřídění 

4) Verzování komponent 

5) Typové spisy 

6) Příští schůzka, různé 

 

Zápis 

Schéma entit 

 

Připomínky L. Galbavého zaslané e-mailem byly projednány a po diskuzi zamítnuty. 

 

Diskuse k entitě Díl – náhrada ukládací jednotkou. Výhody ukládací jednotky – nemusí se 

vytvářet ihned, může být početně i velikostně vytvářena jako díl, může být použita na 

jakoukoli entitu včetně analogových. Povinnost ukládací jednotky – návrh J.Frka: vytváří se 

ve chvíli, kdy se uzavírá spis; v diskusi povinnost zpochybněna.  

Kritika vypuštění dílu – vyvolává rozsáhlé změny v SIP i metodice, náklady na změny 

přesáhnou přínos. Řešení: přidat ukládací jednotku vedle dílu – doplnit v XML schématu 

údaje o ukládacích jednotkách (více). Možnost vložit tuto informaci do „jiné údaje“ nebo 

„ukládací jednotka“ v XML.  

Vzhledem k důležitosti ukládací jednotky pro předávání do spisovny je nutné vést o ní řadu 

údajů – obraz papírové ukládací jednotky. Shoda na nutnosti vedení údajů v definované 

struktuře, s použitím pravidel (ne univerzálně). 

Závěr diskuse: ukládací jednotka bude zavedena jako samostatná entita vedle dílu; díl 

bude zachován.  

 

Vlastní schéma: vypustit barvu u typového spisu jako součásti spisového plánu 



 
 

Komponenta – může být elektronická i analogová, vysvětleno 

Spis (ne)může být prázdný – při vyprázdnění se při uzavření vygeneruje dokument, který se 

automaticky zatřídí do spisu. Do uzavření může být tedy spis prázdný, při uzavření se 

vygenerují data spisu. Následně po schůzce zpochybněno, bude ještě předmětem jednání. 

Vložení vyřízeného spisu do ukládací jednotky nebude povinné. 

 

Úpravy v balíčku SIP 

Vzorový SIP nebude. NA stále se upravuje validátor, dosud byly změny chaotické, musí být 

zdokumentované. Vyvěšení Analýzy validátoru – p. Šrajer souhlasí, jakmile se domluví 

s programátorem bude předáno k připomínkám. Validátor nebere v potaz vyhlášku. 

 

Změny spisového znaku a skartačního režimu po přetřídění 

Před jednáním rozeslán rozbor vyhotovený M. Kuntem. Dokument je zatříděn vložením do 

spisu, tzn. přebere spisový znak a skartační režim spisu nebo se zatřídí do jiné mateřské 

entity. Při přetřídění – u skartačních režimů automatika dle vyhlášky, vzniká i nový (dosud 

neexistující) skartační režim. Problém při opakovaném přetřídění. 

Návrh: na novém dokumentu vůbec neuvažovat s přidělováním skartačního režimu a 

spisového znaku, ty by se získal až vložením do spisu/věcné skupiny. Naopak u spisu 

povinnost přidělit ihned při vytvoření. Nejsou zajímavé lhůty. ale rok skartace definovaný 

navíc spouštěcí událostí. 

Závěr diskuse: Vložením zatříděného dokumentu do spisu řeším konflikt. Spisový znak 

(dědičnost z mateřské entity) i skartační režim vloženého dokumentu vypořádat v okamžiku 

uzavření spisu; u věcné skupiny nutno ihned po vložení. Uživatel rozhodne, zda upřednostní 

skartační režim dokumentu ve spisu na celý spis nebo skartační režim spisu na celý jeho 

obsah – nevznikne tak případný nový skartační režim jak by tomu bylo v případě automatiky 

dle vyhlášky. Skartační režim dle typu dokumentu není ovlivněn, rozpor se vypořádává jako 

konflikt skartačních režimů. 

 



Verzování komponent  

Ano, uchovávat se však bude jen poslední verze obsahu; v případě konverze doručených 

uchovat vstup i výstup (do výstupního formátu). Do SIP nutný příznak (kam?), dořešit 

ukládání komponent před migrací v digitálním archivu. 

 

Typové spisy 

Příští schůzku samostatné jednání s prezentací jednotlivých řešení. V návrhu si body 3) a 4) u 

typových spisů protiřečí 

 

Různé, příští schůzka 

Rozhraní k AISům – podle posledních informací z MV nebylo nikdy schváleno. 

 

Příští schůzka se uskuteční 19. ledna 2016 v 9.00 hodin v NA. 

 

 Náplní budou typové spisy: prezentace firemních řešení, příklady z praxe (fyzicky – 

zajistí NA) a problematika vazeb (křížových odkazů). 

 Dále o účast požádala Ing. Martina Macek (NBÚ) ohledně problematiky utajovaných 

informací v dokumentech. 

 Diskuze nad tím, zda spis (ne)může být prázdný 

 



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. 

5/2015 - trvá 

Všichni členové PS 

k NSESSS 

Připravit návrh, kam umístit revidované definice NSESSS které 

nejsou definovány v jiných právních normách. 

5/2015 - trvá 

Alena Uzlová Za účelem vyjasnění si základní konstrukce textu jako přílohy 

vyhlášky z legislativně technického hlediska zajistit konzultaci 

s Mgr. Herudkem z OL MV 

Doporučuje ponechat 

současný stav, ve 

vyhlášce 

problematické 

meziresortní 

připomínkové řízení - 

splněno 

Všichni 

dodavatelé, kteří 

jsou členy PS k 

NSESSS 

Odpřipomínkovat návrhy na úpravu schématu entit navrženého 

J. Frkem 

Do konce listopadu 

2015 - splněno 

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). 

5/2015 – splněno jen u 

některých, trvá 

Jan Frk Konsoliduje nové schéma entit na základě připomínek; na další 

schůzce bude zahájena úprava NSESS na toto řešení 

Do konce roku 2015 - 

splněno 

Všichni 

dodavatelé, kteří 

jsou členy PS k 

NSESSS 

Připomínky k návrhu NA k tvorbě SIP Do konce listopadu 

2015 - splněno 

Miroslav Kunt, 

Josef Hora 

Probrat případný rozpor mezi vyhláškou a NSESSS ohledně 

skartačních režimů (připravit návrh, na který by se dalo 

reagovat) 

Do konce listopadu 

2015 - splněno 

Stanislav Fiala, 

Tomáš Vršek 

Návrh/náčrt k diskusi ohledně křížových odkazů Do konce listopadu 

2015 - trvá 

 


