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

Datum konání: 23. 2. 2016 

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

Přítomni: 

Jiří Bříza (Aplis), Stanislav Fiala (Gordic), Jan Frk (SW602), Radek Kolařík (Asseco 

Solution), Vladislav Krásný (PilsCom), Miroslav Kunt (CNZ), Miroslav Malaga (Asseco 

Solution), Daniel Matoška (BBM), Radek Pokorný (SokA Hradec Králové), Jiří 

Pšenička (VERA), Jiří Šrajer (Národní archiv), Karel Vosátka (VUMS Legend), Tomáš 

Vršek (ICZ) 

Zapsal: Miroslav Kunt, Jan Frk 

 

Program 
 

1) Křížové odkazy – návrh úprav a upřesnění 

2) Transakční protokol – použití 

3) Příští schůzka, různé 
 

Zápis 

1) Křížové odkazy – návrh úprav a upřesnění 
 

S. Fiala představil svůj materiál ohledně odkazů/vazeb, které dělí na volné 

(informativní) a pevné (obdoba zatřídění). Kolega Vršek, který se na přípravě spolupodílel, 

dává k diskusi námět řešit i směr odkazů (vzájemné – u priorace, u typových spisů). U volné 

vazby jsou obousměrné odkazy komplikací, u pevných jsou vzájemné vždy. V metadatech je 

ještě vazba došlé-odpověď: je jen ve schématech, nikoli v textu.  

Dr. Vosátka navrhuje číselník typů vazeb (popis vazby, symetrická/asymetrická, 

postavení v hierarchii). K prioraci spisů viz požadavek 6.7.3. V současnosti volná vazba 

neexistuje, v praxi se však užívá (např. sousedé nezávisle na sobě žádají památkový odbor o 

povolení výměny oken). Kopie a redakce – shoda, že jde o volné vazby.  

Nastolena otázka, zda volné vazby vůbec řešit: ano, kvůli přenosu do jiného ERMS x 

ne, jedná se o komplikaci. Konečné stanovisko: ve schématu zůstanou i s ohledem na jeho 

zpětnou kompatibilitu. J. Šrajer upozornil na nevhodnost používat pro vazbu pojem „křížový 

odkaz“ (cross – znamená přes, někam); ve schématu pojem kvůli zpětné kompatibilitě 

zůstane, pojmově se však jedná v případě pevné vazby o „vzájemnou vazbu“. Vedle pojmu 

„vazba“ zavést i její typ – „pevná“ a „volná“. Ve schématu navíc v „tSouvislosti“ bude nový 

element „Priorace“. 

Definovány tři pevné vazby: 

- dokument iniciační/vyřizující 

- typový spis 

- spis ke spisu (fyzický příklad o přestávce jednání předložen) 

Pevná vazba: oboustranná, kontrolovaná validátorem. 

Volná vazba: nikde se nekontroluje, nepřenáší se do archivu (je však zaznamenána 

v transakčním protokolu entity). 



Co v současné době s křížovými odkazy? ICZ je budou vyhazovat, validátor to nebude 

řešit. Budou vyhazovat komponenty, které nejsou ve výstupním formátu – tím, že jim NA 

zakázal více filegroup. 

2) Transakční protokol – použití 

Je připravené XML schéma TP, ale není zcela jasné, jak se bude používat kromě 

podepsaného výstupu celého TP za určitý čas (stanovení doby pro generování umožnit i 

kratší, delší než 1 den není vhodné). Diskuse, u kterých entit se bude předávat TP v SIP: a) TP 

jen pro dokument, spis, protože komponenta v rámci spisové služby sama nemůže existovat 

(je v rámci dokumentu); b) TP bude u objektů spis, dokument, díl a komponenta. Z toho 

vyplynul návrh, že komponenty budou mít události u dokumentu. 

  

3) Příští schůzka, různé 
 

Příští schůzka se uskuteční v polovině března, za účasti J. Bernase z NA budou projednány 

otázky okolo validátoru. 

 

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 - splněno 

 


