
Zápis ze setkání k národnímu standardu pro elektronické systémy spisové 

služby (NSESS) 
konanému 7. listopadu 2013 

 

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

Karel Škrle (ICZ), Tomáš Lechner (Triada), Luděk Galbavý (Alis), Jan Stodola (Vera), Jan 

Frk (Esperta), Alena Uzlová (OAS MV), Jiří Pšenička (VERA), Daniel Matoška (BBM), 

Vladislav Krásný (PilsCom), Karel Vosátka (VUMS Legend) 

 

Program:  

 I. Kapitola Typový spis 

 II. Kapitola Příjem 

 III. Rozhraní pro ERMS 

IV. Ostatní 

 V. Příští schůzka 

 

Ad I) Odstranění pracovníka s typovými spisy jako role; vytváření názvu jednotným 

způsobem. Celá kapitola 10.5 zanikne -  sloučí se s 3.3, která ponese název „Typové spisy, 

součásti a díly“. 

 

Ad II) Obecně: odstranit z NSESS všechny doporučené požadavky, ponechat jen povinné. 

Hromadný import – zbude pouze první bod, přesunout do kapitoly 5.3 k exportu a přenosu. 

Celá kapitola 6 e přesune do účelových požadavků – netýká se systému ERMS, ale jiných 

zařízení a aplikací. Z kapitoly 6.7 odstranit u věcných skupin „obsahující pouze dokumenty“. 

 

Ad III) Akutní je řešit problematiku výměny dat mezi spisovkami (přílohy NSESS – co s 

nimi), principy se projednají na prosincové schůzce, detaily po projednání dalších kapitol. 

- použití schémat – pro jaké účely 

- návrhy na doplnění schémat nebo případné sjednocení 

- připomínky ke stávajícím schématům 

 

Ad IV) Požadavky označené jako „D“ budou, tak jak bylo již dohodnuto dříve, vyřazeny ze 

základních požadavků. Případné návrhy na ponechání požadavku „D“ budou projednány na 

pracovních schůzkách. 

V textech nahradit termín řízený slovník termínem číselník. Na řízený slovník jsou kladena 

zbytečně přísná kritéria a použití číselníků budou postačovat.   

 

Ad V) Příští schůzka 10. nebo 12. prosince (upřesní se e-maily) okolo v 9.15 hodin. Program: 

- připomínky ke kapitolám 5.1 až 5.3 + 10.1 (Dr. Vosátka) 

- upravená kapitola 3.3 – typové spisy atd. (Ing. Škrle) 

- diskuse  

 

Připomínky a náměty k výměně dat (viz odstavec III.) do 20.12. Schůzka v polovině 

ledna (bude upřesněno na následující schůzce) 


