
Zápis z jednání
k národnímu standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS)

Datum konání: 4.5.2016

Místo konání: Odbor archivní správy a spisové služby MV, Milady Horákové 133

Přítomni:

Luděk Galbavý (ALIS), Jiří Bříza (Aplis), Tomáš Dvořák (Archiv hl. města Prahy), 
Vladimír Dinuš (ICZ), Stanislav Fiala (Gordic), Jan Frk (SW602), Daniel Matoška 
(BBM), Miroslav Kunt (CNZ), Jiří Pšenička (VERA), Karel Škrle (ICZ), Jiří Šrajer 
(NA), Karel Vosátka (VUMS Legend), Tomáš Vršek (ICZ)

Zapsal: Miroslav Kunt, Jan Frk

Program

1) Postup práce při dokončení revize NSESSS
2) Validátor XML schématu SIP
3) Příští schůzka, různé

Zápis

1) Postup práce při dokončení revize NSESSS
Jsou tři okruhy:

- text NSESSS
- schémata
- „Best Practices“ pro komunikaci systémů spisové služby s agendovými systémy (Fr. 

Fiala)

Nový NSESSS s platností od 1. ledna 2017. Dr. Úlovec informoval o pracovní skupině č. 2 
(„elektronický dokument“) řídícího výboru eGovernmentu, předpokládá se novelizace 
předpisů. Pokud jde o vlastní NSESSS

- problém účinnosti: nutnost posunutí u některých částí – otázku přechodných 
ustanovení zjistí Odbor archivní správy na Odboru legislativy MV

- bude vydán rozhodnutím ředitele odboru archivní správy a spisové služby MV, 
nepředpokládá se zásadní zásah legislativců

- otázka zveřejnění k veřejným připomínkám
- Best Practices: do poloviny června 2016 textová část, do konce června celek
- Změněný NSESSS: do poloviny června 2016 textová část, do konce června připravený 

text k zapojení Best Practices
- Best Practices: webové služby – problém jsou objemy, použít REST. Otázka posílání 

jednotlivých SIP nebo celé dávky na jedno volání.

Předpokládaná úprava schématu SIP
- transakční protokol
- křížové odkazy
- komponenty výstupních formátů
- metodika zveřejněná Národním archivem
- poznámky a oběhové poznámky



Do začátku léta podklady pro úpravu SIP (do června 2016)
T. Dvořák pošle pravidla, podle kterých kontroluje SIP

2) Validátor XML schématu SIP
Obecně je požadováno vzorové XML. Otázka nevýstupních formátů záznamů a jejich 
zařazení do SIP.

3) Příští schůzka, různé
Námět na úpravu ZFO datových zpráv: podpisy a razítka zvlášť. Příští schůzka v polovině 
června.

Úkoly

Gestor Úkol Termín
Alena Uzlová, 
Miroslav Kunt

Vznést dotaz právníkům, jakou právní váhu má výstup 
z převodu podle §69a z listinné do elektronické formy.

5/2015 - trvá

Všichni členové PS 
k NSESSS

Připravit návrh, kam umístit revidované definice NSESSS které 
nejsou definovány v jiných právních normách.

5/2015 - trvá

Všichni 
dodavatelé, kteří 
jsou členy PS k 
NSESSS

Vybrat zkušebního původce, u něhož na základě žádosti NA na 
původce a po předjednání s příslušným archivem proběhne 
skartační řízení se vším všudy (podle R. Pokorného není 
problém u původců v gesci SOkA Hradec Králové). Požadavky 
na SIP:  20 nebo i více SIP obsahujících spisy nebo 
dokumenty,  s komponentami i bez nich (analogové) jedné 
nebo ideálně více věcných skupin; komponenty nemusí být 
převedeny do výstupního formátu (vhodné rovnou 
s komponentami).

5/2015 – splněno jen u 
některých, trvá

Stanislav Fiala, 
Tomáš Vršek

Návrh/náčrt k diskusi ohledně křížových odkazů Do konce listopadu 
2015 – částečně

Jan Frk, Vladimír 
Dinuš

Zajištění aktuální verze XML AIS x spisová služba Do příští schůzky 
v únoru 2016

František Fiala Dokončit úpravy v Best Practices (schéma) polovina června 2016
Miroslav Kunt Připravit text NSESSS polovina června 2016
Jiří Úlovec Zjistit jak je možné řešit přechodná ustanovení u NSESSS na 

Odboru legislativy MV
červen 2016
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