
Zápis ze setkání k národnímu standardu pro elektronické systémy spisové 

služby (NSESS) 

konanému 5. března 2013 

 

Účastníci:  Miroslav Kunt (CNZ/NA), Miroslav Širl (CNZ), Stanislav Fiala (Gordic), 

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

Luděk Galbavý (Alis), Jan Stodola (Vera), Ondřej Pacovský (Vera), Jan Frk, Jiří Bernas (NA) 

 

Program:  

 I. Informace NA ohledně testování SIP balíčků 

 II. Kulatý stůl CNZ 

 III. Projednání připomínek 

 IV. Příští schůzka 

 

Ad I) Bc.Bernas seznámil se situací, kdy aplikace pro testování SIP balíčků nebude, resp. 

bude až v rámci projektu NDA. V případě zájmu kontaktovat NA (jiri.bernas@nacr.cz), 

testování bude provedeno „ručně“. V některých SIP problém chybějících odkazů na XML 

schéma a definice názvového prostoru. Otázka komponent: zda vkládat dovnitř v base64 nebo 

externí uložení mimo XML, pak řešit jak má být udržen balíček pohromadě (zip?). Názor: 

podporovat obě dvě metody, tedy v base64 i externí uložení (to je vhodnější pro větší 

soubory). 

Přítomní byli požádáni o zaslání balíčků SIP, zejména složitějších (např. typový spis); NA má 

zatím balíčky od svých původců ze systémů firem: ICZ (eSpis), Gordic (Ginis) a Pilscom 

(Athena) 

Ing.Kunt informoval o tom, že Národní archiv zveřejnil v sekci „Předarchivní péče -> Spisová 

služba“ na webu mj. „názory a stanoviska“ k některým problémům z praxe 

(http://www.nacr.cz/I-predar/spisova_sluzba.aspx).  

 

Ad II) Ing. Širl seznámil s tématem příštího Kulatého stolu CNZ, který by měl reflektovat 

snahy o omezení spisové služby na úkor správy „dat“ a „datových vět“. Informoval o nařízení 

ES ve věci spisové služby, odkaz na něj zašle. Téma kulatého stolu odsouhlaseno, za 

dodavatele se zúčastní zástupci firem Triada a Gordic. Termín Kulatého stolu jen 28. května 

2013. 

 

Ad III) Diskuse o úloze a smyslu spisového plánu. 

 

3.1. Konfigurace spisového plánu ) obecně 

- ponechat skartační režimy oddělené od spisových znaků, 

- spisový plán chápat po úroveň věcných skupin, ne níže, 

- problematika přetřídění, zda je možné přetřídit mezi spisovými plány (starým a 

novým): problém plně určeného spisového znaku - je nutné znovu otevřít jeho smysl a 

význam na nižší úrovni než je věcná skupina, 

- oprava navrženého obrázku entit (Typová věcná skupina je podřízena věcné skupině, 

ne spisovému plánu), 

- otázka, co lze u spisového plánu povolit z pohledu jeho úprav: vytvářet (zneplatňovat) 

nové (staré) věcné skupiny; přetřídění jednotlivých spisů/objektů je reálné, problém je 

s přetříděním celých věcných skupin, 

- uplatnění dědičnosti: dokumenty ve spisu, které mají různé spisové znaky – projednat 

s Archivní správou, kdy se přidělují spisové znaky, vazba na skartační režimy. 
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K jednotlivým požadavkům (nejsou-li uvedeny, předpokládá se jejich vypuštění ve smyslu 

návrhu): 

3.1.25 – zatím ponechat s komentářem (zvýraznit, že je třeba zvážit zákaz vnořování entit) 

3.1.26 – místo „použití“ „zatřídění“ do komentáře 

3.2.3 – otázka plně určeného spisového znaku níže než na věcné skupině; návrh ponechat jen 

na věcné skupiny; zůstane jen pro věcné skupiny 

3.2.7 – vypuštění s ohledem na 7.1.5 – 7.1.7 (duplicita) 

3.2.8 ponechat s vypuštěním „spisů“ (řešeno jinde), otevřením nebo uzavřením věcné skupiny 

nevzniká nový spisový plán (zůstává) – doplnit do bodu nebo jinam (do správy spisového 

plánu) 

3.2.9 ponechat 

3.2.10 – vypustit; definovat zatřídění včetně jeho vlivů do kapitoly 7 

3.2.11 – vypustit, není jasné o jaká metadata jde 

3.2.12 – vypustit, nejsou specifikována metadata ani objekty, které je dědí 

3.2.16 – vypustit XML a přesunout do vyhledávání, specifikovat, co má obsahovat 

3.3 – řešit dohromady s požadavky na typovou věcnou skupinu, vyjasnit její postavení 

v rámci spisového plánu 

 

Ad IV) Příští schůzka 23. dubna 2013 v 9.15 hodin (jako posledně). Ze strany Ministerstva 

vnitra je očekáván partner, který bude schopen odpovídat po metodické stránce. 


