
Zápis ze setkání k národnímu standardu pro elektronické systémy spisové 

služby (NSESS) 
konanému 15. července 2014 

 

Účastníci:  Miroslav Čejka (Gordic), Jan Frk (MV), Luděk Galbavý (ALIS), Miroslav Kunt 

(CNZ), Tomáš Lechner (Triada), Tomáš Miler (PilsCom), Radek Pokorný (SOkA Hradec 

Králové), Jiří Úlovec (MV), Alena Uzlová (MV). 

 

Program:  
 

I. Informace ředitele Odboru archivní správy a spisové služby MV 

II. Definice entit NSESS 

III. Různé 

IV. Příští schůzka 

 

Ad I 

Dr. Úlovec ubezpečil, že MV má zájem na práci skupiny k NSESS. Alena Uzlová je 

pověřena účastí ve skupině. V druhé polovině roku je připravován rozbor archivního zákona. 

Pokud jde o NDA, je jeho vytvoření reálné, pokud se zvládnou veřejné soutěže, nyní priorita 

v řešení. 

Novela vyhlášky 259/2012 Sb. – předpokládá se platnost od 1.10.2014, měla by jít 

nyní do vlády.  

Otázka, zda připravit novelu NSESS ve stávající podobě nebo zpracovat jako přílohu 

vyhlášky. Následovala diskuse o tomto problému. Navrženo bylo maximum definic přenést 

do zákona. Pokud jde o přesunutí NSESS do vyhlášky, je nutná novelizace zákona (není na 

pořadu dne). Proto se jeví vhodným novelizovat NSESS, ale připravit ho tak, aby byl 

použitelný později do vyhlášky. 

Pokud jde o metodiku kontroly spisové služby vykonávané prostřednictvím ERMS, 

bude zveřejněna (viz http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-pro-kontrolu-vykonu-

erms-v-1-3-pdf.aspx) 

 

Ad II 

 K problematice proběhla diskuse, výsledkem je upravené schéma poskytnuté Janem 

Frkem (v příloze): 

- komponenta, může být hierarchická, ale nepůjde se pod ni (jde o nejnižší entitu, kterou se 

zabýváme), komponentu je možné verzovat, nutný atribut „typ komponenty“ 

- dokument – do spisu se zařazuje on, nikoli jeho ztvárnění 

- ztvárnění. Jakékoli ztvárnění lze deklarovat jako nový dokument. Ztvárnění není nová 

entita, ale jen činnost nad komponentami. Je výsledkem činnosti s komponentami 

zahrnující 

a) výstup konverze 

b) změnu datového formátu 

c) redakce 

d) odesílání 

- zásilka – samostatná entita, zatříděny jsou komponenty 

 

Ad III 

Účastníci děkují Aleně Uzlové za poskytnutou čokoládu. 

 

Ad IV 



Termín příští schůzky (pravděpodobně v září) bude upřesněn. Kromě shrnutí diskuse o 

entitách NSESS bude na program zařazen bod zaslaný panem J.Pšeničkou (konverze). 


