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

Datum konání: 22. 11. 2016 

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

Přítomni: 

Luděk Galbavý (ALIS), Jiří Bříza (Aplis), Tomáš Dvořák (AHMP), Daniel Matoška 

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

Vršek (ICZ), Jan Frk (SW602), Miroslav Kunt (CNZ), Radek Pokorný (SOkA Hradec 

Králové), Tomáš Lechner (Triada), Ondřej Pacovský (VERA), Karel Vosatka (VUMS) 

Jan Křížek (VITA) 

Zapsal: Miroslav Kunt 

 

Program 
 

1) Spisová služba v národním architektonickém plánu 

2) Best practices pro napojení IS 

3) Dokončení úprav a příprava na vydání novely národního standardu 

 

Zápis 

Úvodem byli účastníci seznámeni s materiálem Michala Rady, který hovoří o spisové službě 

(resp. správě a ukládání dokumentů) v rámci národního architektonického plánu – materiál 

účastníci obdrželi. K vlastnímu návrhu novely NSESSS 

a) V návrhu změn NSESSS, který byl rozeslán několik dní před poradou, je pojem záznam 

potlačen a nahrazen pojmem „koncept“ i v duchu jiné pracovní skupiny pro utajované 

dokumenty (NBÚ). Následovala diskuse o smysluplnosti tohoto pojmu s ohledem na 

definici dokumentu (neměnný – viz ISO 15489). Jeden z návrhů (M. Čejka) – dokument 

v ERMS je deklarován okamžikem zaevidování (jenže zde dochází k rozporu 

s neměnností).  Nakonec byl pojem koncept akceptován s tím, že dokument odpovídá 

poslední verzi konceptu. Bylo upozorněno, že v SIP nelze koncept uložit. Dohodnuto, že 

pojem záznam se naopak úplně vypustí (existuje mimo ERMS) 

b) Navrženo nahrazení pojmu ERMS. Dosavadní národní standard striktně odděloval ERMS 

a EDMS, přičemž ve skutečnosti se jedná o systémy EDRMS. Bude použita zkratka ESSL 

nebo obdobná. 

c) Otázka nahrazení přílohy 1 schématem (částí) dle tzv. Best Practices, které bude přílohou 

NSESSS, bude se jednat o komunikaci mezi „systémy spravujícími dokumenty“. 

d) Posun termínu: do 1. ledna není reálné bezproblémově novelu připravit, předpokládat 

Různé 

- Členem pracovní skupiny bude Tomáš Šedivec z Útvaru hlavního architekta MV, který 

bude pozván již na příští schůzku. 

- Zástupcem pracovní skupiny v pracovním orgánu Rady vlády pro informační společnost 

byl účastníky navržen a potvrzen Jan Frk 



Úkoly 

Do 30.11.2016 zapracuje J. Frk začlenění Best Practices. 

Do 9.12.2016 připomínky k textu NSESSS: všichni členové pracovní skupiny, taktéž 

navrhnou, která ustanovení by měla mít přechodné období. 

Do 16.12. 2016 shrne M. Kunt připomínky, vypořádá bezproblémové 

 

Příští schůzka se uskuteční v termínu 10.-12. ledna 2017. 


