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

Datum konání: 19. 1. 2016 

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), Stanislav Fiala (Gordic), Jan Frk (SW602), Martina Macek 

(NBÚ), Miroslav Kunt (CNZ), Vladislav Krásný (PilsCom), Radek Pokorný (SokA 

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

Karel Vosátka (VUMS Legend), Radek Kovařík (Asseco Solution) 

Zapsal: Miroslav Kunt, Jan Frk 

 

Program 
 

1) Úkoly 

2) Informace o materiálu Ministerstva vnitra k eIDAS 

3) Informace o IROP v novém programovacím období 

4) Digitální dokumenty v utajovaných informacích  

5) Schéma entit 

6) Prezentace řešení typových spisů 

7) Příští schůzka, různé 

 

Zápis 

Úkoly 

Byla provedena revize úkolů, splněné vypuštěny. 

Informace o materiálu Ministerstva vnitra k eIDAS 

Ministerstvo vnitra zveřejnilo „Informace k formátům zaručených elektronických podpisů a 

zaručených elektronických pečetí pro subjekty veřejného sektoru“, viz 

http://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-formatum-zarucenych-elektronickych-podpisu-a-

zarucenych-elektronickych-peceti-pro-subjekty-verejneho-

sektoru.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d. 

Informace o IROP v novém programovacím období 

V rámci akcí Národního archivu pro původce proběhla prezentace IROP, který obsahuje i 

možnosti doplnění ERMS, prezentace viz http://digi.nacr.cz/?page_id=1343. 

Digitální dokumenty v utajovaných informacích 

Martina Macek (NBÚ) sdělila, že pracovní skupina bude oslovena dopisem pravděpodobně v 

prvním pololetí 2016. V oslovení bude dotaz jaká metadata se o dokumentu a spisu 

v dodávaném ERMS nacházejí. Ing. Martina Macek dále informovala, že se pracuje na 

přípravě řešení implementace utajovaného dokumentu v digitální podobě do legislativy 

popisující pravidla pro práci s utajovanými informacemi. Pracovní skupina odborníků se 

problematikou zabývá od počátku roku 2015. V průběhu roku 2015 došla pracovní skupina 

k závěru, že utajovaný dokument v digitální podobě musí být nedělitelným balíčkem obsahu i 

metadat. Výsledkem práce by měla být vyhláška akceptující utajované dokumenty v digitální 

podobě a požadavky na ERMS pracující s utajovanými dokumenty jak v analogové tak i 
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digitální podobě. Dnes se může ERMS používat pouze pro evidenci utajovaných dokumentu, 

nikoli pro utajované dokumenty v digitální podobě jako takové. U původců se v současné 

době ERMS také používají u tzv. smíšených spisů, které mají jak neutajovanou, tak i 

utajovanou část. 

Na závěr Martina Macek požádala dodavatele o zaslání kontaktu na e-mail m.macek@nbu.cz 

na který se NBU může písemně obrátit s výše uvedeným dotazem. 

Schéma entit 

Jan Frk prezentoval opravené schéma. 

 

 
 
Na dalších jednáních bude projednána problematika pevných/volných křížových odkazů (vazeb). Jan Frk 

navrhuje zachovat obecně známé pojmy a významy vztahů definovaných v UML, tedy: 

1. Asociace (Association) 

2. Agregace (Aggregation) 

3. Kompozice (Composition) 

4. Generalizace (Generalization) 

Problematika prázdných spisů 

Miroslav Čejka otevřel znovu otázku minule diskutovaných prázdných spisů (neobsahujících 

dokumenty). Z diskuse vyplynulo, že požadavky na jejich zachování vyplývají z požadavku 

na zachování metadat přítomných zejména v poznámkách (informace o oběhu, pokyny 

k vyřizování aj.). Problémem je definice metadat v SIP (obdobně viz transakční protokol), u 

stornovaných spisů postupovat jako u nestornovaných.  Shrnutí: Spisy mohou být prázdné – 

nutné říci, co se s tím smí dělat. Řešení: ztvárnění do evidence, nové XML pro evidenci z 

celého systému – bude nutné shromáždit údaje, které se v systémech používají; vzít všechny 
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XML a definovat pro všechny entity jejich atributy. Jan Frk zajistí od Vladimíra Dinuše 

aktuální verzi XML AIS x spisovka. 

Prezentace řešení typových spisů 

Firma Vera (VERA Radnice): základní pravidla – správce vytváří šablonu, spojuje jí s věcnou 

skupinou, ostatní dělá zpracovatel (díly, součásti) včetně uzavírání a předávání do spisovny. 

Spisovna převezme díl nebo celý typový spis. Dodavatel doporučuje pro Czechpoint, 

transakční protokol, žádný úřad to jinde prakticky nemá implementováno – nikdo to nepoužil.  

 

Firma Gordic (GINIS): 4 evidenční karty dle entit, i díl. Vadí předdefinovaná struktura, 

uživatelé by typové spisy chtěli využívat i ad hoc. Uživatel chce pracovat jen s dokumentem a 

spisem a očekává, že bude vedle metadatová vazba, nikoli zatřiďovací. 

 

Firma Triada (IS MUNIS): použití číselníku typů typových spisů – většinou si to nejsou 

původci schopni nastavit, volitelně si mohou nadefinovat, co si budou sledovat, jak jsou 

kontrolovány názvy apod. Díl je dán striktně obdobím. Struktura je vždy daná číselníkem 

(součásti). Vyskytly se problémy s otevřením pouze jednoho dílu – systém tedy umožňuje víc. 

Díl uživatel nevnímá – vzniká na pozadí, je pro něj „vidět“ až v okamžiku, kdy ho má 

předávat do spisovny. Shrnutí: Je to příliš komplikovaný a svazující konstrukt. Nejtypičtější – 

daňové spisy, co se váže k výběru poplatků apod. Původci nejsou mocni si to vůbec sami 

administrovat. 

 

Diskuse - křížové odkazy. Křížové odkazy – vznikají při tvorbě typového spisu a při prioraci. 

Měly by vznikat dva typy vazeb: pevné a volné (uživatel, automat). U pevných se musí řešit 

konflikt, volné se neřeší. NSESSS 3.4.23, 6.7.3, 6.7.4, 6.7.19 – automatizovaně neměnným 

způsobem, k tomu doplnit křížové odkazy volné. Diskutována možnost automatického 

vytvoření volné vazby spisů a dokumentů na základě uživatelského kritéria (jméno apod.). 

Různé, příští schůzka 

V diskusi odkazováno na bakalářskou práci K. Štruncové: Třídění v elektronickém systému 

veřejné správy, www http://is.muni.cz/th/261115/ff_b/ 

Příští schůzka se uskuteční 23.2. nebo 24.2. od 9.00 hodin (přesný termín bude opět vybrán 

hlasováním). Tématem budou křížové odkazy a definování metadat užívaných v systémech.  

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 

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 

Stanislav Fiala, 

Tomáš Vršek 

Návrh/náčrt k diskusi ohledně křížových odkazů Do konce listopadu 

2015 – částečně 

Jan Frk, Vladimír Zajištění aktuální verze XML AIS x spisová služba Do příští schůzky 



Dinuš v únoru 2016 

 


