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

Datum konání: 6.10.2016 

Místo konání: Národní archiv ČR, Archivní 4/2257, 149 01 Praha 4 

Přítomni: 

Luděk Galbavý (ALIS), Jiří Bříza (Aplis), Daniel Matoška (BBM), Miroslav Čejka 

(Gordic), Karel Škrle (ICZ), Vladimír Dinuš (ICZ), Tomáš Vršek (ICZ), Jan Frk 

(SW602), Miroslav Kunt (CNZ), Radek Pokorný (SokA Hradec Králové), Tomáš 

Lechner (Triada), Jan Stodola (VERA), Michal Rada, Dagmar Hornychová 

Zapsal: Miroslav Kunt, Jan Frk 

 

Program 
 

1) Spisová služba v národním architektonickém plánu 

2) Best practices pro napojení IS 

3) Nové pojetí národního standardu 

4) Dokončení úprav a příprava na vydání novely národního standardu 

 

Zápis 

Úvodem informoval Michal Rada o jednáních na ministerstvu vnitra (odbor hlavního 

architekta, odbor archivní správy a spisové služby). Spisová služba systémově dobře 

nefunguje, musí proběhnout revize, jak chceme spisovou službu. Rozhodnuto o transformaci 

NSESSS (J. Frk) do objektového modelu. Dojde k diskusi na úrovni Rady vlády pro 

informační společnost. Velké rezorty na tom nejsou dobře (některé nemají ani kompetentní 

útvar), spisové řády jdou mimo realitu. ERMS jsou na rezortech brány jako jeden z mnoha. U 

příležitosti velkých projektů (např. úplné elektronické podání) se začne se výkon spisové 

služby promítat do architektury (MV OHA vytvoří referenční architekturu jako klíčovou 

schopnost úřadu). V následujících letech bude nutné přesoutěžit spisovky – nebudou 

podporovány zadávání prostřednictvím JŘBU (už u dvou ministerstev nebyly veřejné soutěže 

na spisovou službu povoleny). Rezorty musí vnímat jako systém, nutné úpravy jiných 

informačních systémů. Otázka jak bude vypadat integrace IS v rámci úřadu = referenční 

podoba rozhraní jako součást standardu. Součásti dokumentace projektů bude muset být 

architektura. 

 

Následná kritika (V. Dinuš) – v rámci architektury nic není, Best Practices již připraveno – 

nebyl nikdy oficiálně vydán. Jak tento problém řešit: Návrh alespoň zveřejnit na stránkách 

NA. Michal Rada žádá o zaslání, prosadí buď jako přílohu novelizace NSESSS nebo 

národního architektonického plánu. 

 

Jan  Frk: v Mikulově měl OHA prezentaci, že chtějí modelovat spisovou službu. Navrhuje 

přepracovat stávající NSESS do datového modelu + funkčního modelu. Z toho se vypublikuje 

dokumentace. Toto řešení podporuje Odbor archivní správy a spisové služby i OHA. Stávající 

NSESSS se vezme a přepracuje se do modelu, obsahově by mělo zůstat stejné. 

 



M. Kunt: v současnosti dokončit revizi NSESSS jak je, vydat novelu i s Best Practice, pak 

pracovat na modelech. 

 

Jan Frk: zkusí dohodnout s OHA účast jejich člověka ve skupině. 

 

M. Čejka: model vytvořit jen na obecné úrovni, pak se věnovat rozhraní. Chybí metodické 

popisy – různá např. tvorba spisu, metodicky se následně nepotká. 

 

M. Kunt – pošle do 20.10. připravený text (věcné skupiny, spisy, typové spisy) 

Celá pracovní skupina – připomínky do 3.11. 

Shrnutí připomínek J. Frk – do 10.11. 

Schůzka v týdnu 21.-25.11. 

V novele nutné přechodné období, přehled zásadních změn vynucujících úpravu SW, 

prodiskutování s OHA (ti už se stávající podobou souhlasí). 

 

„Nový“ NSESSS – v čem modelovat, návrh J. Frka na Enterprise Architect 

 

Prezentace na CNZ: J. Frk doplní o slide s modelováním 

 

Proběhla změna validátoru – bez ohledu na slib, že bude avizováno, nebylo; ještě je možné se 

dostat ze stránek NA na starý validátor (NA by mělo řešit). 


