
Jednání k národnímu standardu elektronických systémů spisové služby 
Národní archiv, 26. dubna 2012 

 

Přítomni: dle prezenční listiny v příloze 

 

Jednání bylo zahájeno v 9,30 hod. 

 

Jednání vyvolalo po dohodě s ASMV a NA sdružení CNZ a týkalo se problémů 

s implementací NSESSS. S ohledem na blížící se termín ostrého provozu elektronických 

systémů spisových služeb od 1. 7. je třeba si ujasnit, zda existují nějaké problémy související 

se standardem. Účelem setkání je sdělit stávající zkušenosti/problémy s implementací 

NSESSS, projednat účast na Kulatém stole CNZ 24.5. Konkrétně zda existují ve standardu 

části, které jsou problematické z pohledu implementace nebo neužitečné z pohledu spisové 

služby. A to jak v rámci textové části tak i v přiložených schématech XML. Právě zde již byly 

objeveny rozpory mezi požadavky a metadatovým modelem. 

 

Ze zkušeností firem vyplynulo, že ve standardu byly shledány chyby, díky kterým je 

implementace některých požadavků neproveditelná. Jde o chyby věcné nebo formální, které 

jsou v rozporu s připravovanou novou spisovou vyhláškou. Existují rovněž nejasnosti 

v chápání některých požadavků. Nakonec se množství požadavků, které předjímají technické 

provedení nějakého úkonu v systému jeví v současné praxi jako neužitečné. 

 

Termín 1. 7. je již na dohled a ponechání standardu ve stávající podobě může přivodit 

v následujícím období mnoho problémů, které vyplývají ze závaznosti chybných nebo 

problematických požadavků (na straně původců i dodavatelů). Právě s ohledem na výše 

uvedené zkušenosti, připravované změny legislativy a s ohledem na projekt Národního 

digitálního archivu, v jehož rámci dojde k upřesnění jednotlivých procesů výběru dokumentů 

a jejich technické specifikace, bylo na jednání shledáno, že je žádoucí v první řadě opravit 

standard a dále nastínit strategii dalšího vývoje standardu ve prospěch správy dokumentů 

v digitální podobě 

 

Body k řešení: 

 

1) Do 1. 7. by mělo dojít k opravě chyb ve standardu, které lze do tohoto termínu stihnout. 

Firmy pošlou M.Kuntovi do středy 2. května soupisy požadavků, které by se měly 

opravit (věcné a formální chyby, rozpor s připravovanou spisovkovou vyhláškou). Dne 

4.5. sesazený text bude odeslán zpět firmám, po případných úpravách dne 7. května se 

soupis pošle ASMV s žádostí o reakci na připravovaném Kulatém stole CNZ dne 24. 

května.  

2) Po 1. 7. by mělo dojít k dalšímu vývoji standardu v závislosti na přípravě NDA, popř. 

k jeho rozdělení v závislosti na velikosti spisové služby původce (škálovatelnost). 

3) Na Kulatém stole by mělo ASMV nastínit, zda má zájem, aby CNZ pracovalo na vývoji 

standardu. Vývoj by zohlednil cílový stav, který vyplyne z dalších požadavků dodavatelů 

a NDA. Tyto požadavky dodavatelé pošlou do 11. května T. Lechnerovi, který s nimi 

vystoupí na Kulatém stole jako zástupce firem. 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 11,15 hod. 



Prezenční listina: 
 

jméno firma e-mail pozn. 

Miroslav Čejka Gordic, s.r.o. miroslav_cejka@gordic.cz  

Vladimír Dinuš ICZ, a.s. Vladimir.Dinus@i.cz  

Dana Duchková PilsCom, s.r.o. dduchkova@pilscom.cz  

Tomáš Dvořák AHMP Tomas.Dvorak@praha.eu  

Stanislav Fiala Gordic, s.r.o. stanislav_fiala@gordic.cz  

Jan Frk Alis spol s.r.o. frk@alis.cz  

 

Petr Havlíček Asseco Solutions, 

a.s. 

Petr.Havlicek@assecosol.eu omluven 

Jan Heisler CNZ jan.heisler@cnz.cz  

Lukáš Kos Gordic, s.r.o. lukas_kos@gordic.cz  

Vladislav Krásný PilsCom, s.r.o. vkrasny@pilscom.cz  

Tomáš Kůs VERA, spol. s r.o. tomas.kus@vera.cz  

Jiří Matoušek VERA, spol. s r.o. jiri.matousek@vera.cz viz další 

zástupci 

firmy 

Miroslav Kunt CNZ/NA Miroslav.Kunt@nacr.cz  

Tomáš Lechner Triada, spol. s r. o. lechner@triada.cz  

Jiří Pšenička VERA, spol. s r.o. jiri.psenicka@vera.cz  

Michal Rada CNZ michal@michalrada.cz omluven 

Jan Stodola VERA, spol. s r.o. jan.stodola@vera.cz  

Miroslav Širl CNZ Miroslav.Sirl@atlas.cz omluven 

Karel Škrle ICZ, a.s. karel.skrle@i.cz  

 

 

e-mailové adresy hromadně: 

 

miroslav_cejka@gordic.cz; Vladimir.Dinus@i.cz; dduchkova@pilscom.cz; 

Tomas.Dvorak@praha.eu; stanislav_fiala@gordic.cz; frk@alis.cz; 

Petr.Havlicek@assecosol.eu; jan.heisler@cnz.cz; lukas_kos@gordic.cz; 

vkrasny@pilscom.cz; tomas.kus@vera.cz; jiri.matousek@vera.cz; Miroslav.Kunt@nacr.cz; 

lechner@triada.cz; jiri.psenicka@vera.cz; michal@michalrada.cz; jan.stodola@vera.cz; 

Miroslav.Sirl@atlas.cz; karel.skrle@i.cz 
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