
Zápis ze setkání k národnímu standardu pro elektronické systémy spisové 

služby (NSESS) 
konanému 30. ledna 2014 

 

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

Vladislav Krásný (PilsCom), Karel Vosátka (VUMS Legend), Martina Macek (OAS MV), 

Michal Rada (MV), Vladimír Dinuš (ICZ) 

 

Program:  

 I. Informace – vznik odborného fóra pro zpracování dokumentů 

 II. Informace – problematika PDF/A a kontrole ERMS 

 III. Informace – zpracování SIP z ERMS při skartačním řízení 

IV. Projednání kapitol NSESS 

 V. Ostatní  

VI. Příští schůzka 

  

Ad I 

M. Rada informoval o vzniku společné platformy zájmových sdružení v oblasti správy 

dokumentů (Cacio, CNZ, ICT unie, IRMS, IIO, apod.) s názvem „Odborné fórum pro správu 

dokumentů“ zkráceně OFSD. Předpokládá se spolupráce s MV. Další otázky k tomuto záměru 

rádi zodpoví Jan Frk (e-mail: jan.frk@ofsd.cz) a Tomáš Lechner (e-mail: 

tomas.lechner@ofsd.cz), kteří se prozatím ujali koordinačních aktivit při vytváření uvedené 

platformy. 

 

Ad II 

M. Macek, J. Frk a M. Rada upozornili na problematiku validity PDF/A - není obecně 

dostupný validátor (jednání s Adobe), vyskytují se problémy se zamčenými soubory, které 

nelze zpracovávat osobami se zvláštními potřebami. Opět konstatovány problémy 

s CzechPointem (PDF i další). Chybí také validace schéma XML podle příloh NSESS (do 

konce února první verze validátoru, podílí se T.Dvořák z AHMP). Návrh M.Rady přizvat 

SW602 na jednání – v souladu s dohodnutými zásadami je účast na skupině možná. OAS MV 

(M.Macek, J.Frk) připravuje  check-list pro kontrolu ERMS a spisové služby, spolupráce 

M.Kunt. Závěrem M.Rada žádá MV o zaslání novelizované vyhlášky 259/2012 Sb. po 

mezirezortu členům skupiny. 

 

Ad III 

M.Kunt informoval o pracovním setkání zástupců veřejných archivů dne 28. ledna, na kterém 

byly archiváři informováni o postupech projektu Národní digitální archiv a předvedena práce 

s aplikací umožňující podle § 20 vyhlášky č. 259/2012 Sb. výběr archiválií z dokumentů, 

jejichž metadata byla ve skartačním návrhu zaslána v podobě SIP dle příloh 2 a 3 NSESS. 

Především konstatoval, že není k dispozici dostatečně rozsáhlý soubor reálných SIP. S tím 

souvisí i ad II deklarovaná potřeba validovat PDF/A a schéma XML. Shrnuto – bude 

vhodnější, když se nedostatky nejprve projednají s dodavateli bez účasti původců: předat sadu 

SIPů obsahujících metadata od příslušného ERMS (stovky/tisíce SIP) + vzorek SIP 

obsahujících dokumenty (PDF/A). V diskusi navrženo svolat samostatné jednání 

k problematice předávání a komunikace ERMS x archiv (předávání SIP). 

 

Ad IV  
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K.Vosátka před jednáním připravil a rozeslal podklad obsahující kapitoly 5.1 až 5.3 a 10.1 

NSESS  a návrhy na jejich úpravy Projednána byla kapitola 5.1 a 5.2, konkrétní změny a 

komentáře jsou vyznačeny v dokumentu (viz příloha), z ostatních připomínek 

5.1.23 – domluví se e-mailem znění (předkladatel?) 

Jednoznačný identifikátor u skartačního režimu – návrh vypustit 

 

Ad V 

 Při příští schůzce projednat především transakční protokol. 

 Připomínky a podněty k obecnému rozhraní API na agendové systémy 

(http://www.egoncentrum.cz/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id

=155&format=raw)do 14.2., případně se uskuteční speciální následná schůzka 

(organizace V. Dinuš).  

 Zápisy ze schůzek pracovní skupiny k NSESS nejsou na stránkách CNZ! Je třeba 

vyřešit 

 

Ad VI. 

 Pro příští schůzku jsou navrženy termíny 4. nebo 5. března 2014 (konkrétní se stanoví 

dohodou e-mailem). 
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