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Anotace 

Tématem bakalářské práce je rozbor problematiky ukládání elektronických 

dokumentů dle novel zákonů č. 499/2004 Sb. a č. 300/2008 Sb. V prvé části práce se jedná 

o rozbor zmiňovaných zákonů a předpokládané dopady díky změně této legislativy na 

současné používání a zpracování elektronických dokumentů ve veřejné správě. Další část 

práce se soustředí na celkový pohled využívání elektronizace a ukládání dokumentů v ICT 

a mapuje konkurenční prostředí jednotlivých produktů zabývajících se touto 

problematikou. Předposlední kapitolou práce je detailní pohled na atributy elektronického 

dokumentu z pohledu jeho důvěryhodnosti a potřeb pro střednědobé uložení. Závěrem 

práce je zhodnocení zkoumaných výsledků a připravenost veřejné správy a IT trhu na tuto 

novou problematiku.  

Klíčová slova: legislativa, ukládání dokumentů, softwarové prostředky, repozitáře, 

důvěryhodnost, spisovna, životní cyklus dokumentu 

Summary  

Topic of my work is to analyze the issue of storage of electronic documents 

according to the amendment of Act No. 499/2004 Coll. and No. 300/2008 Coll. In the first 

part I describe analysis of the aforementioned laws and expected impact that this 

legislation has brought  to the current use of electronic documents in the public 

administration. Another part is focused on an overview of the use of electronic documents 

and their storing. This part of my bachelor thesis also maps the market of competitive 

products belonging to this issue. Penultimate chapter of my work is a detailed look at the 

attributes of an electronic document with the aim to preserve its authenticity in the mid 

term.  At the very end of my work I sumarize the results and evaluate the preparedness of 

the public administration and IT market to this new issue.  

Keywords: legislation, electronic document presevation, software products, autenticity, 

registry, Document Lifecycle (Management) 

 

  



 
 

Obsah 

1  Úvod ............................................................................................................................... 1 

2  Legislativní prostředí ..................................................................................................... 3 

3  Implementace v ICT ...................................................................................................... 6 

3.1  Požadavky na řešení pro potřeby veřejné správy .................................................... 6 

3.2  Norma OAIS ........................................................................................................... 8 

3.2.1  Doporučené procesy a moduly dle modelu OAIS ......................................... 10 

3.2.2  Metadata a formát dokumentů ....................................................................... 12 

3.3  Základní parametry pro výběr produktů na trhu ................................................... 14 

3.4  Průzkum trhu ......................................................................................................... 15 

3.4.1  O2 - STA ........................................................................................................ 15 

3.4.2  Sec-Docs ARCHIVE SOLUTION[9] ............................................................ 16 

3.4.3  Tesella – SDB[10] ......................................................................................... 17 

3.4.4  IBM Information Archive[11] ....................................................................... 18 

3.4.5  EMC – Centera .............................................................................................. 19 

3.4.6  ExLibris – Rossetta ........................................................................................ 20 

3.4.7  DESA ............................................................................................................. 22 

3.5  Shrnutí průzkumu trhu .......................................................................................... 23 

4  Důvěryhodnost jako atribut elektronického dokumentu .............................................. 24 

4.1  Požadavky na zachování autenticity dokumentu .................................................. 25 

4.2  Shrnutí parametrů důvěryhodnosti ........................................................................ 28 

5  Závěr ............................................................................................................................ 29 

Seznam literatury: ............................................................................................................. 30 

Seznam obrázků: ................................................................................................................ 32 

Seznam tabulek: ................................................................................................................. 32 

Seznam příloh: ................................................................................................................... 32 

  



 
 

Seznam zkratek 

České zkratky 

ESS  Elektronická spisová služba 

HGF  Hornicko-geologická fakulta 

IOP  Integrovaný operační program 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

OS  Operační systém 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava 

KIVS  Komunikační infrastruktura veřejné správy 

ISVS  Informační systémy veřejné správy 

ePUSA  Elektronický portál územních samospráv 

NDA   Národní digitální achiv 

Cizojazyčné zkratky 

AIP  Archive Information Package  

Archivní informační balík, zahrnující ukládaný obsah a odpovídající 

popisné informace pro uchovávání (archivní a technické informace), 

ukládané uvnitř OAIS. 

CAS  Content addresable storage 

Metoda poskytující rychlý přístup k statickým datům (tzn. datům u nichž se 

neočekává jejich aktualizace), která jsou umístněna na jednoznačně určeném 

prostoru na disku. 

CRM  Customer Relationship Management 

  Systém pro podporu řízení vztahu se zákazníky 

CSD  Centrální správa dat, úložiště mapového fondu 

DIP  Dissemination Information Package 

Informační balík odvozený z jednoho nebo více AIPů, posílaný uživatelům 

(badatelům) jako odpověď na žádost o poskytnutí informace z OAIS. 

ERMS  Electronic records management systém 

Elektronický systém spisové služby je informační systém určený ke správě 

dokumentů ve smyslu ustanovení § 2 písm. k) zákona, s použitím jeho § 63 

odst. 3. 

ERP  Enterprise resource planning 

  Informační systém podporující produkční činnosti podniku. 



 
 

FTP  File transfer protokol 

Internetový protokol určený pro přenos souborů mezi počítači, na kterých 

mohou být provozovány rozdílné operační systémy.   

HTTP  Hypertext transfer protokol 

Internetový protokol určený původně pro výměnu hypertextových 

dokumentů ve formátu HTML. 

HW  Hardware 

ICT  Information and communication technologies  

Informační a komunikační technologie 

ISO  International Organization for Standardization  

  Mezinárodní organizace pro normy 

OAIS  Open Archival Information system 

Archiv složený ze skupin lidí a systémů, zajišťuje uložení informací a jejich 

správu, zpřístupňuje obsah uživatelům (badatelům). Systém je „otevřený“ 

obsahující doporučení, která se neustále vyvíjí na otevřených fórech. 

PDF  Portable Dokument Format 

  Přenosný formát dokumentů 

PDF/A  Portable Dokument Format/Archive 

  Přenosný formát dokumentů určený pro ukládání dle normy 

PREMIS Preservation Metadata: Implementation Strategies 

Standard popisující metadata pro dlouhodobou archivaci elektronických 

dokumentů 

PRONOM Technický registr souborových formátů vyvinutý Národním archivem Velké  

Británie 

SIP  Submission  Information Package 

Informační balík obdržený od původce určený do OAIS. Z něj je vytvořen 

jeden nebo více archivních informačních balíků (AIP). 

SOA  Service-oriented architecture 

Servisově orientovaná architektura  umožňující interoperabilitu nezávislých 

systémů 

SW  Software 

XML   Extensible Markup Language  

Značkovací jazyk vyvinutý především pro výměnu dat mezi aplikacemi a 

publikování informací.  

WORM write one, read many 

Technologie uložení dat, která umožní jednou zapsat informace na ukládací 

médium a následně zabránit uživatelům jejich náhodnému nebo záměrnému 

smazání nebo změny. 
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1 Úvod 

Spolu s reálným nástupem elektronizace veřejné správy nabývá na významu i 

otázka důvěryhodného uchovávání digitálních dokumentů v delším časovém období. 

Z důvodu rozšíření aplikace moderních ICT a stále frekventovanějšímu užívání 

elektronických forem dokumentů vzniká potřeba efektivní správy, ukládání a manipulace 

s těmito elektronickými dokumenty. Tato problematika se týká všech subjektů a organizací 

v České republice, a to nejen veřejné správy. Téma práce je v této době velice aktuální a 

diskutované a díky novým produktům nastupuje doba jejich implementace. Zpracováním 

této bakalářské práce bych rád shrnul problematiku a zmapoval trh informačních 

technologií tak, aby bylo možné tuto práci použít jako návod pro případnou realizaci 

tohoto fenoménu současné doby ve vybraných organizacích veřejné správy.  

Řada dokumentů v elektronické formě u orgánů veřejné moci  vzniká nebo je k nim 

doručena. Také je prováděna digitalizace stávajících analogových dokumentů, aby se 

v dlouhodobém nebo střednědobém horizontu dochovalo svědectví o skutečnostech, které 

tyto analogové dokumenty obsahují vzhledem k citlivosti použitých materiálů, nebo a to 

převážně za účelem zpřístupnění a manipulace pouze s digitální podobou dokumentu, bez 

nutnosti používat původní dokument a tím snížit riziko jeho poškození nebo ztráty[14]. 

Oblast střednědobého a dlouhodobého ukládání dokumentů a dat se zabývá těmi 

objekty, které jsou považovány v určitý okamžik za hotové, tzn. s tím přesvědčením, že do 

budoucna již do jejich obsahů nebude dále zasahováno. U úředních dokumentů se jedná 

pravidelně o moment, kdy je dokument deklarovaný jako vyřízený. To nastává například 

podpisem dokumentu a jeho odesláním externímu nebo internímu subjektu (občanovi, 

právnické osobě, jinému odboru). V případě ostatních dat je často tímto momentem myšlen 

okamžik, kdy jsou data vyexportována z provozních systémů za účelem jejich „zálohy“.  

V ERP systémech jsou to například dokumenty ve formě faktur, mzdových nebo 

personálních obsahů. Metodicky a systémově je třeba zajistit, aby ukládaný obsah do doby 

jeho skartace (tzn. fyzické likvidace tak, aby dokument nebo data nebylo možné využít) 

uchoval neměnný. 

Střednědobé a dlouhodobé uložení elektronických dokumentů představuje 

permanentní péči, která původci přináší nepochybné náklady. Další náklady tvoří i 

příprava dokumentů pro uložení ve spisovně, potažmo archivu. Dokumenty je nutné 

uspořádat do balíčků vhodných pro uložení do spisovny a připojit potřebná metadata. Toto 

je podstatné z hlediska následného uložení do veřejného archivu (například Národního 

digitálního archivu). Také při dlouhodobém uložení digitálních dokumentů čelíme řadě 

rizik, která musí být eliminována.  
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Obrázek 1 - Životní cyklus dokumentu [zdroj ICZ a.s.] 

Především těmito problémy a způsobem jejich řešení se budu ve své bakalářské 

práci zabývat. Pokusím se nalézt optimální variantu využití produktů, které jsou v současné 

době na trhu v České republice dostupné. Na obrázku - Životní cyklus dokumentu [zdroj 

ICZ a.s.] předkládám pro snazší orientaci grafické znázornění problematiky na časové ose 

v rámci životního cyklu dokumentu (v modrém obdélníku - meziarchiv, spisovna). 

V neposlední řadě bych rád definoval základní atributy důvěryhodnosti dokumentu, 

tak jak jsou prezentovány dle povinností legislativy nebo jak jsou tyto atributy 

prezentovány v odborných publikacích, na konferencích a dle názorů jednotlivých 

společností zabývající se touto problematikou.  

Závěrem bych rád shrnul získané poznatky, doporučil nabízená řešení dle jednotlivých 

výhod, nevýhod a určení pro cílové skupiny organizací a zhodnotil přínosy elektronizace a 

ukládání dokumentů. 
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2 Legislativní prostředí 

Legislativní zázemí pro povinné zajištění středně a dlouhodobého uložení 

elektronických dokumentů a způsobů jeho provedení tvoří právní předpisy různé právní 

síly. Od zákonů schvalovaných parlamentem, nařízení vlády, vyhlášek ministerstev až po 

sdělení, doporučení, pokynů či metodických prvků vydávaných oprávněnými orgány státní 

správy pro zajištění jednotnosti výkladu. Rovněž nesmíme zapomenout na vnitřní předpisy, 

směrnice či jiné interní normativní (správní) akty, kterými jsou upravovány vnitřní 

poměry, pravomoci a procesy v jednotlivých úřadech a organizacích. Právní síla těchto 

dokumentů odpovídá výše vyjmenovanému pořadí, tj. zákon je v případě upřesňujících 

metodik a vyhlášek brán jako stěžejní.  

K těm všeobecně závazným právním normám patří především [3]:  

 zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, 

 národní standard pro elektronické systémy spisové služby [4] (Věstník MV 

částka 101/2010 – novelován, původní znění bylo zveřejněno ve Věstníku MV 

částka 76/2009). 

 a dále předpisy řešící nakládání se specifickými druhy dokumentů [3]: 

o zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 

o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

o zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, v platném znění  

Povinné zajištění elektronické spisovny pro vybrané určené původce (§63 odst. 3 

zákona č. 499/2004 Sb.) s obecně definovanými atributy upravuje §68 odst. 1 a nový §69a 

odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., který byl do tohoto zákona vložen novelou č. 190/2009 Sb. 

od 1. 7. 2009, ale s odloženou účinností až od 1. 7. 2010.  

Vybranými určenými původci jsou především organizační složky státu, 

samosprávní celky včetně svých zřizovaných a zakládaných organizací, státní příspěvkové 

organizace, bezpečnostní sbory, právnické osoby zřízené zákonem, vysoké školy nebo 

kraje. Zmíněná nejdůležitější ustanovení zákony si na tomto místě dovolím citovat [3]: 

§ 68 odst. 1 -  „Všechny vyřízené spisy a jiné dokumenty určeného původce jsou po dobu 

trvání skartační lhůty uloženy ve spisovně.“ 

§ 69a odst. 3 – „Uchovávání dokumentu v digitální podobě provádí určený původce 

postupem zaručujícím: 

 věrohodnost původu dokumentu;  

 neporušitelnost jeho obsahu; 
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 čitelnost dokumentu, a to včetně údajů prokazujících existenci dokumentu 

v digitální podobě v čase; 

Tyto vlastnosti musí být zachovány po dobu skartační lhůty dokumentu.“ 

Obdobné vlastnosti jsou speciálními zákony očekávány i od způsobů uchovávání 

faktur nebo účetních dokladů (viz např. § 27 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb.) Vyhláška č. 

191/2009 Sb. dále stanoví především procesní otázky, které se týkají příjmu dokumentů do 

spisovny, nahlížení do takto uložených dokumentů, skartaci a další náležitosti. Klíčovým 

ustanovením je dále § 20 vyhlášky č. 191/2009 Sb., který stanovuje povinné výstupní 

formáty ze spisových služeb, tzn. včetně výstupů do spisoven a digitálních archivů. 

V následujících odstavcích se pokusím důležité formáty popsat.   

Výstupní formáty 

Výstupní formáty, které budou ze spisových a jiných agendových systémů do 

spisoven přebírány (zpravidla ze skupiny preferovaných a popř. akceptovatelných 

formátů), jsou následující [3]:  

 formát Portable Document Format/Archive (PDF/A, ISO 19005) se použije jako 

výstupní datový formát statických textových dokumentů a statických 

kombinovaných textových a obrazových dokumentů; 

 jako výstupní datové formáty statických obrazových dokumentů se použijí: formát 

Portable Network Graphics (PNG, ISO/IEC 15948); 

 formát Tagged Image File Format (TIFF, revize 6 - nekomprimovaný); 

 formát JPEG File Interchange Format (JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918); 

 jako výstupní datové formáty dynamických obrazových dokumentů se použijí: 

video programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) Moving Picture Experts 

Group Phase 2 (MPEG-2, ISO/IEC 13818); 

 video programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) Moving Picture Experts 

Group Phase 1 (MPEG-1, ISO/IEC 11172);  

 formát Graphics Interchange Format (GIF);  

 jako výstupní datové formáty zvukových dokumentů se použijí: zvukový 

programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) MP2 (MPEG-1 Audio Layer 2);  

 zvukový programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) MP3 (MPEG-1 Audio 

Layer 3);  

 formát Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation (PCM).  

 výstupním datovým formátem metadat, jimiž jsou podle vyhlášky opatřovány 

dokumenty, se rozumí formát XML podle schématu XML, které je přílohou 

národního standardu pro elektronické systémy spisové služby; 
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Definice spisovny – popis dle Národního standardu  

Spolu s těmito předepsanými formáty však vyhláška umožňuje současně export 

formátů původních – většinou proprietárních, které pro textové statické dokumenty, 

nejužívanější formáty ve veřejné správě, mohou být soubory typu MS Office nebo 

OpenOffice. I s tímto požadavkem si vybraná elektronická spisovna musí umět poradit. 

Detailnější technické požadavky na spisovny jsou popsány v Národním standardu pro 

elektronické systémy spisových služeb, který upravuje vedení spisové služby 

v elektronické podobě. Ten definuje spisovnu jako [4]:  

„Funkční složku elektronického systému spisové služby určenou k uložení, 

vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřebu organizace (původce) a k provádění 

skartačního řízení v rámci informačních činností zajišťovaných tímto systémem.“ 

Spisovna dle tohoto standardu musí splňovat určité podmínky, které však nejsou 

uceleně popsány v jedné části, ale jsou rozprostřeny v různých kapitolách a jednotlivých 

bodech této normy. Jedná se hlavně o náležitosti týkající se správy spisových plánů, 

transakčních logů nebo zabezpečení zálohování.  

Detailní rozbor celé legislativně právní problematiky není cílem této práce. Pouze 

jsem vybral hlavní parametry dle zákonných norem definující požadavky a charakteristiky 

této velice rozsáhlé problematiky. Současná doba je spojena s očekáváním, které přinese 

tzv. Magické datum. Jedná se o mezník pro povinnost vytvoření těchto digitálních spisoven 

a archivů. Toto datum je nyní legislativně stanoveno na 1. 7. 2012.  Díky stavu realizace a 

potřeb na vybudování těchto robustních řešení je však již nyní diskutována a připravována 

další změna stěžejního zákona č. 499/2004 Sb., která by měla definovat některé poznatky a 

požadavky na parametry dle evropských norem s ohledem na legislativní zázemí státu. 

Zároveň nejspíš dojde k posunu termínu povinnosti od 1. 7. 2012. Bohužel je zde i jiný 

aspekt. Na realizaci jednotlivých řešení konkrétních orgánů veřejné správy jsou využívány 

prostředky z Evropské unie, kde jsou jasně definovány termíny pro čerpání těchto 

finančních prostředků a je tedy nutné je vyčerpat do určité doby.       
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3 Implementace v ICT 

Jak je vlastně pojata elektronizace veřejné správy v reálném světě? Je definováno 

mnoho standardů, povinností z hlediska legislativy a souladů s nadnárodními normami. Je 

možné požadavky definované v předešlých kapitolách opravdu zrealizovat?  

Vycházíme z faktu, že elektronizace se dotýká nás všech, ať už v pracovním nebo i 

soukromém životě. Jestliže se zaměříme na veřejnou správu, kde jsou dopady z pohledu 

legislativně-právních požadavků asi nejdůležitější, je nutné se soustředit na současný stav 

ICT veřejné správy a její připravenost zrealizovat tyto nelehké úkoly. Po důkladnějším 

prostudování dostupných zdrojů zjistíme, že si Česká republika nevede špatně  

a zodpovědný orgán veřejné moci, kterým je Ministerstvo vnitra, úspěšně realizuje 

jednotlivé dílčí kroky definované strategií eGovermentu [5]. Nejvhodnějším zdrojem 

informací je rozhodně portál k této problematice určený (včetně všech přidružených 

odkazů a dalších portálových řešení/informací) umístěný právě na stránkách Ministerstva 

vnitra. 

Z realizovaných projektů strategie eGovenmentu je rozhodně vhodné zmínit projekty 

Komunikační infrastruktury veřejné správy (dále jen KIVS), realizace velice kvitovaných 

CzechPointů, projekty jako ePUSA (Elektronický portál územních samospráv) anebo 

metodické normy a postupy dle standardů ISVS. 

Problematika zpracování a ukládání elektronických dokumentů byla prakticky již 

odstartována ambiciózním projektem Datových stránek, ten je nyní hodnocen jako úspěšný 

projekt, který sjednotil a standardizoval právě příjem a odesílání dokumentů mezi orgány 

veřejné moci a mezi orgány veřejné moci a právnickými a fyzickými subjekty. Výsledkem 

tohoto projektu je komunikace mezi úřady a ministerstvy elektronicky dle právně 

podložených pravidel. Díky tomuto faktu vznikají v organizacích veřejné správy 

elektronické dokumenty zařazené ve spisech, které je nutné důvěryhodně uložit a zachovat 

jejich elektronické parametry tak, aby nedošlo k jejich porušení a bylo možné je kdykoliv 

použít pro další zpracování (přehled). Všechny tyto činnosti se prakticky neobejdou bez 

podpory ICT a rozvoji informačních technologií v této oblasti. V současné době jsou 

připravovány výzvy pro realizaci a implementaci těchto produktů. Dokonce jsou již 

ojedinělé reference o úspěšně realizovaných projektech.   

3.1 Požadavky na řešení pro potřeby veřejné správy 

Po změně příslušné legislativy se především veřejná správa stala (nuceně) motorem 

vzniku „originálních“ elektronických dokumentů. Kromě vlastního vzniku je nutné řešit 

distribuci těchto dokumentů, jejich zpracování a vyřizování a samozřejmě v neposlední 

řadě jejich úschovu, skartaci či archivaci. Jedná se o dokumenty, které se zpracovávají v 

různých informačních systémech v rámci každého úřadu (spisová služba, agendové 

systémy, elektronická podatelna), ale i napříč veřejnou správou jako celku (registr 
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živnostenského podnikání, obchodní rejstřík apod.). Po vyřízení a uzavření dokumentu se 

jeho obsah a metadata už nesmí (až na malé výjimky) měnit a způsob zacházení s ním je 

striktně předepsán. Zatímco nakládání s listinnými dokumenty je dlouhodobě zažité a 

nečiní úředním osobám žádné potíže, u elektronických obsahů je tomu naopak. Listinné 

dokumenty jsou typicky předávány do spisoven, které existují v podobě příručních 

spisoven na útvarech (odděleních a odborech) nebo centrálních spisovnách celých 

organizací. Zde jsou uložené a připravené ke skartačnímu řízení. V tomto řízení dochází 

buď k jejich fyzické likvidaci (skartaci), nebo jsou příslušným archivem vybrány jako 

archiválie. Obdobný způsob zacházení je předpokládán i u elektronických dokumentů, kde 

tyto procesy, včetně úschovy vlastního elektronického obsahu, by měly být zajištěny 

v elektronických spisovnách. Na paměti je nutné mít fakt, že některé dokumenty zůstávají 

ve spisovně po velmi dlouhou dobu. Jako příklady lze uvést dokumentaci matričních nebo 

stavebních úřadů. U elektronických dokumentů tak může dojít k projevu předvídatelných 

rizik (ztráta dokumentu, ztráta důvěryhodnosti dokumentu, ztráta čitelnosti uložených 

informací apod.).  Proto je nutné k úschově elektronických dokumentů přistoupit velmi 

prozíravě a jak technicky, tak metodicky uvedeným rizikům předcházet. Obrázek 2 - 

Schéma začlenění elektronické spisovny [zdroj ICZ a.s.] ilustruje pohled na problematiku, 

které se věnuji v této bakalářské práci, a to začleněním dlouhodobé elektronické spisovny 

v životním cyklu dokumentu. 

 
Obrázek 2 - Schéma začlenění elektronické spisovny [zdroj ICZ a.s.] 
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3.2 Norma OAIS 

I když je důvěryhodné elektronické úložiště funkční složkou Elektronického 

systému spisové služby (dále jen ESS), životnost elektronických dokumentů přesahuje 

životnost ESS jako počítačové aplikace. Čitelnost, právní platnost a důvěryhodnost 

dokumentů musí být metodicky a technologicky zajištěna neomezeně (optimálně 

implementací modelu OAIS – viz níže [6]), na rozdíl od ostatních operativních modulů a a 

úložišť, jejichž životnost může být pouze několik let (morální zastarávání). Model OAIS je 

i preferovaným řešením pro budování elektronických spisoven na úrovni krajů v jejich 

technologických centrech i centrálních státních úřadů (např. Generální ředitelství cel České 

republiky). Model OAIS je základním prvkem a odbornou veřejností akceptovaným 

standardem při budování středně a dlouhodobého repositáře pro úschovu elektronických 

dokumentů. V současném období jej chápeme jako definici základních pravidel v oblasti 

archivace elektronických dokumentů. Popularitu a rozšíření mu přinesly především 

atributy, které garantují snadnou pochopitelnost, nepoť jeho funkce lze snadno vysvětlit i 

laikům a také samozřejmě imanentní (domestikovaná) kvalita tohoto modelu.  

Znalost a použití tohoto modelu je celosvětově zakořeněna tak, že téměř žádné 

důvěryhodné úložiště se bez jeho aplikace neobejde. Z této všeobecné shody samozřejmě 

vyplývají určité výhody a jeho jednodušší použití: 

 vyzkoušené a prověřené ukládací politiky a postupy, které zajišťují bezpečné 

uchovávání informací a dokumentů v případě všech reálně zdůvodnitelných 

okolností; 

 bezproblémová výměna, migrace dat mezi nezávislými úložišti splňující podmínky 

OAIS; 

 snadná migrace dat najde uplatnění především při komunikaci mezi spisovnami, 

lokálními archivy a Národním digitálním archivem (NDA) či jiným veřejným 

archivem, kde se předpokládá model OAIS jako základ pro budování těchto 

archivů; 

 podobné požadavky na předávání dat jsou kladeny na dokumenty a jejich 

metadata i dle připravovaného Národního standardu; 

 v odborné veřejnosti známost a použití ustálených pojmů a terminologií; 

 srozumitelnost modelu nejen mezi archiváři a knihovníky, ale i dalšími osobami – 

„být na druhé straně světa, ale mluvit stejnou řečí“; 

 nabízí abstraktní a konceptuální řešení pro dlouhodobou archivaci dokumentů; 

 univerzální model využitelný bez ohledu na velikost úložiště; 

 nabízí adaptibilitu a rozšiřitelnost o vlastní funkční a informační potřeby při 

zachování OAIS compliance; 
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 lze poskytovat data jako autorizované kopie originálu s prokazatelnou a 

jednoduše vyhledatelnou historií o poskytovaných údajích; 

 model, kde integrita, autenticita a prokazatelnost je zajišťována na velmi vysoké 

úrovni; 

 repositář je považován za důvěryhodný, pokud lze prokázat jeho schopnost plnit 

určité funkce, a pokud tyto funkce splňují minimální dohodnutá kritéria, jež by 

měly splňovat všechny důvěryhodné repositáře. Rozhodující je, že naplňování 

těchto kritérií musí být prokazatelné, což znamená, že dosažení důvěryhodnosti je 

do velké míry závislé na auditu a certifikaci. Tzn. že každé dlouhodobé úložiště 

musí prokázat svoji důvěryhodnost, vitalitu a udržitelnost – existují různé 

standardy, certifikáty a audity, které tyto kvality ověřují a úložiště certifikují. 

Většina je použitelná právě na model OAIS a i ty metody, které se proti použití 

pouze OAIS modelu vyhrazují, se téměř vždy stejně odkazují primárně na tento 

model; Obrázek 3 - obecné schéma modelu OIAS [vlastní zpracování, přepis dle 

normy OAIS zdroj ICZ a.s.] 

Existují samozřejmě i jiné frameworky a modely (CODRA, the Digital Library 

Federation Framework, IMS Digital Repositoreis atd.) jejichž použitelnost a praktičnost 

zdaleka nedosahuje výhod získaných za použití OAIS modelu.  

Subsystémy elektronické spisovny založené na principech OAIS přistupují 

k ukládaným dokumentům a spisům jako k balíčkům (package), obsahujícím předmětné 

dokumenty a současně jejich metadata za účelem dlouhodobého uložení. Podle fáze jejich 

životního cyklu se jedná o vstupní (SIP - Submission information package), archivní (AIP -

Archival information package) a výstupní (DIP- Dissemination information package) 

balíčky. Funkční schéma modelu OAIS je uvedeno na následujícím obrázku Obrázek 3 - 

obecné schéma modelu OIAS [vlastní zpracování, přepis dle normy OAIS zdroj ICZ a.s.]. 

Při využití tohoto modelu pro tvorbu důvěryhodné elektronické spisovny, která má sloužit 

jako integrální součást, resp. v případě umístění spisovny, jako centrálního úložiště např. 

na úrovni kraje jako nadstavba spisové služby, jsou jednotlivé role definovány:  

 původcem v rámci tohoto modelu ESS a jeho uživatelé; 

 konzumentem v rámci tohoto modelu ESS a jeho uživatelé; 

 řízení archivu, svěřeno určeným správcovským rolím v rámci ESS; 
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Obrázek 3 - obecné schéma modelu OIAS [vlastní zpracování, přepis dle normy OAIS zdroj ICZ a.s.] 
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balíčků v příslušném formátu definovaném na základě standardů.  Vzhledem k zajištění 

bezpečnosti a konzistence uložených dat probíhá příjem dat do úložiště asynchronně 

v rámci procesu, který se skládá z několika kontrolních a transformačních procedur.  

3.2.1 Doporučené procesy a moduly dle modelu OAIS 

Systém elektronické spisovny vybudovaný dle modelu OAIS navrhuji složit 

z těchto softwarových komponent, které odpovídají jednotlivým souborným procesům, 

které jsou uvedeny v předchozím obrázku. Obrázek 3 - obecné schéma modelu OIAS 

[vlastní zpracování, přepis dle normy OAIS zdroj ICZ a.s.] 
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Řízení příjmu - zde probíhá kontrola popisných a technických metadat, kontrola 

přípustnosti souborových formátů, kontrola struktury balíčku SIP a vzájemného provázání 

balíčků. 

Generování balíčků AIP  - automaticky se doplní zejména technická metadata, 

zkonvertují se formáty metadat, je zde umožněno manuální doplnění metadat, vstupní 

migrace formátů včetně generování náhledů pro prezentaci dat archivu v určeném formátu. 

Řízení ukládání - zajišťuje konzistentní uložení metadat a obsahu archivních 

balíčků současně do archivního systému, systému správy dat a systému pro přístup. 

Modul správy dat (Tento modul by se měl optimálně skládat z částí) 

Evidence číselníků - zajišťuje ukládání a přístup k číselníkům používaným v rámci 

vstupní kontroly a vyhledávání. Jedná se zejména o číselníky - původci, klasifikace, 

povolené souborové formáty, kategorizace dokumentů podle kritérií přístupnosti, 

požadavků na zachování důvěryhodnosti, evidence doby uložení. 

Evidence přijímaných a uložených balíčků - zajišťuje vedení a přístup ke katalogu 

uložených dokumentů včetně stavu příjmu a uložení. 

Evidence periodické obnovy časových razítek - zajišťuje evidenci historie obnovy 

časových razítek pro jednotlivé balíčky (či jejich skupinu) pro trvalé zajištění 

důvěryhodnosti uloženého obsahu. 

Evidence kontroly konzistence - uložení kontrolních součtů jednotlivých uložených 

balíčků AIP na aplikační úrovni pro účely periodické kontroly konzistence uloženého 

obsahu nezávisle na vlastnostech použitého archivního úložiště. 

Evidence procesů skartace a archivace - informace o stavu skartace a informace o 

stavu jednotlivých balíčků AIP zařazených do skartačního řízení. 

Archivní systém 

Zajišťuje vlastní důvěryhodné uložení obsahu balíčků AIP. Optimálně by měl být 

implementován prostřednictvím technologie CAS (Content adressable storage).  

Administrace (Modul administrace zajišťuje řízení těchto procesů) 

Management příjmu - pro administrátora spisovny zajišťuje přehled o stavu příjmu 

balíčků SIP, umožňuje řešení problémů se strukturou a obsahem balíčků při příjmu. 

Management procesů migrace - spouštění migrace souborových formátů v 

uložených balíčcích a přehled o provedených migracích. 



Petr Oplátek: Elektronizace dokumentů ve veřejné správě 

2011  12 

Management procesu časového razítkování - kontrola periodické obnovy časových 

razítek u uložených balíčků, případně i manuální spouštění obnovy razítek. Použití 

časových razítek za účelem zvýšení důvěryhodnosti by mělo být volitelné. Dosud 

neexistuje shodné právní stanovisko na použití časových razítek za účelem dlouhodobého 

důvěryhodného uložení obsahu.  

Skartační řízení - vytvoření skartačního návrhu,  jeho schvalování, provedení 

vlastní skartace nebo exportu dokumentů do jiného archivu v definovaném formátu. 

Správa kontroly konzistence - zajišťuje přehled o průběhu ověřování kontrolních 

součtů a o případně nalezených problémech s uložením balíčků AIP. 

Správa číselníků - zajišťuje pro administrátory původce a spisovny aktualizaci 

a čtení číselníků používaných v rámci vstupní kontroly a vyhledávání. 

Management transakčních záznamů - pro účely auditu zaznamenává veškeré 

provedené operace nad uloženými balíčky (příjem, kontrola, transformace, ukládání, čtení).  

Zaznamenané informace by měly být zároveň ukládány do úložiště ve formě AIP. Rovněž 

musí být řízení přístup k těmto záznamům. 

Přístupové operace  

Modul musí zabezpečit přístupová oprávnění k objektům uložených ve spisovně. 

Konkrétně se jedná o zabezpečení přístupu ve formě autorizace, to znamená omezení 

přístupů na základě klasifikace dokumentu, původce, uživatelských skupin a rolí uživatelů. 

Každá jednotlivá operace, které se týká přístupu, musí být logována v transakčním 

záznamu a archivována. Dalšími funkcemi jsou vyhledání uložených balíčků na základě 

zvolených metadat, zobrazení náhledů, vytvoření a distribuce uložených objektů ve formě 

DIP a jejich export konkrétním uživatelům v čitelné podobě. Export je předpokládán 

pomocí aplikačního rozhraní přímo do spisové služby původce nebo prostřednictvím 

uživatelského rozhraní aplikace spisovny. V příloze [Příloha číslo 1 - XML formát DIP 

balíčku] jsem vyhotovil příklad DIP balíčku pomocí produktu DESA od společnosti ICZ 

a.s. 

3.2.2 Metadata a formát dokumentů  

Archivní model OAIS je založen, jak již bylo uvedeno výše, na principu balíčků, 

které jsou tvořeny vlastním obsahem (dokumenty) a metadaty. Metadata lze jednoduše 

definovat jako dodatečné informace o objektu, které ho začlení do kontextu s jinými 

dokumenty. Rozeznávány jsou tři kategorie metadat:  
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Popisná - například název, autor, poznámka, původce, typ, spisový znak, atd.  

Slouží převážně pro popis elektronických dokumentů a jsou využívána pro vyhledávání 

objektu a zjištění základních údajů o objektu. V českých podmínkách je jejich minimální 

definice uvedena ve vyhlášce č. 191/2009 Sb. a Národním standardu pro elektronické 

systémy spisových služeb.  

Uchovávací - slouží pro podporu trvale udržitelného uchovávání a pro archivační 

aktivity. Uchovávací metadata obsahují údaje o formátu, technické údaje o uložených 

digitálních objektech. Dále obsahují informace o činnostech či změnách provedených s 

elektronickým obsahem. Uchovávací metadata umožňují zajistit šest základních funkcí 

dokumentu:  

 životaschopnost; 

 čitelnost; 

 srozumitelnost; 

 autenticitu; 

 integritu; 

 identifikaci; 

Strukturální - slouží pro sdružení všech částí informačního balíčku do jednoho 

logického celku. Ne všechna metadata musí být povinná. I na toto musí být při výběru 

vhodné spisovny kladen důraz.  Systém metadat musí být koncipován tak, aby bylo možno 

množinu metadat rozšiřovat, případně upravovat povinnost vyplnění. Do metadat mohou 

být položky pouze přidávány, ale nemohou být odstraňovány. 

Dokumenty by měly být ve spisovnách uchovávány v trvanlivém formátu, který je 

vhodný pro dlouhodobé uložení. V současné době jsou definované vyhláškou MV ČR č. 

191/2009 Sb. viz. kapitola 2. Trvanlivý formát je volen s ohledem na otevřenost, stabilitu, 

normovatelnost, bezztrátovost, nezávislost na systému, široké rozšíření a levné zpracování. 

Formáty lze rozdělit do tří skupin: preferované formáty, akceptovatelné formáty a formáty 

s nízkou trvanlivostí. Preferované formáty se jeví jako velmi vhodné pro dlouhodobé 

uchovávání a dokumenty v nich předané nebudou třeba v archivu po určitou dobu 

migrovat. Akceptovatelné formáty mají dobré předpoklady pro dlouhodobé uchovávání, 

ale vyžadují větší pozornost než preferované formáty.  
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3.3 Základní parametry pro výběr produktů na trhu 

Z výčtu výše uvedených požadavků dle norem a požadavků na soulad s legislativou 

lze sestavit základní kritéria pro výběr produktů na trhu (vyjádřeno hodnotící tabulkou): 

Tabulka 1 - hodnotící kritéria produktů 

Pořadí Kritérium hodnocení ANO/NE 

1 Typ produktu  
Aplikace (preferované)   

Archivní úložiště   

2 Soulad s normou OAIS 
Základní parametry   

Formáty   

3 Soulad s legislativou    

4 Certifikovaný produkt   

5 Reference   

Subjektivní hodnocení  

  

 typ produktu – rozlišujeme, zda produkt plní funkce aplikace určené pro digitální 

spisovnu a archivní úložiště nebo jen funkce pro archivní úložiště; 

 soulad s normou OAIS – zda produkt plní požadavky dle výše zmíněných kapitol 

alespoň dle základních atributů a zda výrobce uvádí, jaké formáty je možné 

produktem zpracovat (vychází z požadavků normy OAIS); 

 soulad s legislativou – soulad dle požadavků legislativy pro digitální spisovny a 

digitální archivy; 

 certifikovaný produkt – má produkt certifikaci či nikoliv (z tohoto pohledu může 

být také využito, zda je produkt reálný a ověřený nebo je pouhou vizí daného 

výrobce; 

 reference – zda je již někde skutečně implementován (zahrnuje i zahraniční 

implementace); 

 subjektivní hodnocení -  doplňující informace k produktu, z mého pohledu další 

podstatné aspekty, které je nutné vzít pro celkové posouzení řešení v úvahu, 

zahrnuje celkové zhodnocení; 

Výsledné hodnocení produktů je z pohledu složitosti pouze informativní a může 

pomoci při základním výběru produktů, například formou předvedení reálného produktu 

uživatelům. Rozhodně jedno z hlavních kritérií pro výběr jakéhokoliv systému je i jeho 
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cena, například v ICT i definice platforem pro reálný běh aplikace. Tyto informace však 

nejsou veřejně dostupné. Vždy je nutné před samotným výběrem zvažovat schopnost 

zasazení tohoto řešení do stávající infrastruktury organizace.   

3.4 Průzkum trhu  

Průzkum trhu pomocí prohledávání internetu a odborných publikací mi poskytl 

relativně značný objem zajímavých produktů a služeb spojených s ukládáním 

elektronických dokumentů. Při výběru produktů do hodnocení jsem se soustředil na 

parametry dle kapitoly 3.3. V některých případech nebylo možné u jednotlivých 

nabízených produktů určit jednoznačný soulad s kritériem hodnocení. Z tohoto důvodu 

byla u konkrétního parametru výběru doplněna hodnota NEURČENO a v subjektivním 

hodnocení slovně určen názor hodnotitele na produkt. Z výběru jsem vyřadil produkty na 

platformách Opensource. A to z důvodu rozšířené široké škály dostupnosti (pravidla pro 

přístup k informacím), ale také možnosti porušení zásad dle modelu OAIS (modifikaci 

nabízeného řešení).  

3.4.1 O2 - STA 

Produkt O2 - STA (O2 Smart Trusted Archive)  je přídavný modul k informačním 

systémům zajišťující naplnění uvedených požadavků. Systém realizující důvěryhodné 

úložiště schopné dlouhodobě uchovávat dokumenty bez narušení vlastností, integrity, 

časového určení a neodvolatelnosti odpovědnosti (volitelně)[8]. 

Dle dodavatele tento důvěryhodný archiv zajišťuje následující funkce:  

 příjem dokumentů od organizace; 

 kontrolu atributů dokumentu a kontrolu elektronických podpisů a časových 

razítek s dokumentem spojených; 

 přidání archivního e-podpisu; 

 vystavení nového časového razítka; 

 uložení do úložiště; 

 pravidelná kontrola a opatřování následnými časovými razítky; 

 poskytování informací o dokumentech a poskytování důkazů o důvěryhodnosti 

dokumentů; 
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Dokument Metadata
PKI 

obálka

Spisová služba

Uživatel

Uživatel

UživatelPříjem dokumentů, 
uložení do DA

Správa dokumentů
(prolongace PKI atributů)

Poskytování služeb 
spojených s archívem 

dokumentů  

Obrázek 4 - O2 - STA produkt [7] 

Tabulka 2 - hodnocení produktu O2 - STA 

Pořadí Kritérium hodnocení ANO/NE 

1 Typ produktu  
Aplikace (preferované) ANO 

Archivní úložiště ANO 

2 Soulad s normou OAIS 
Základní parametry ANO 

Formáty ANO 

3 Soulad s legislativou  ANO 

4 Certifikovaný produkt NE 

5 Reference 
Není 

uvedeno 
Subjektivní hodnocení  

 Produkt, který je filosoficky založen na stejných premisách jako DESa od 
společnosti ICZ. Zaměřen především na důvěryhodnost bez dostatečné podpory 
legislativy.  
 

 

3.4.2 Sec-Docs ARCHIVE SOLUTION[9] 

Samostatné dodavatelské řešení, které nabízí společnosti Fujitsu Technology 

Solutions. Zahrnuje kompletní balík funkcí pro důvěryhodnou, dlouhodobou a 

garantovanou archivaci elektronických dokumentů a dat. Jeho vlastnosti dle zaměstnanců 

této společnosti odpovídají legislativě EU pro důvěryhodné dlouhodobé garantované 
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elektronické úložiště. Garantují dobu udržení důvěryhodnosti uložených dat pro skartační 

lhůty na sto a více let. Autoři tohoto řešení zaručují pravidelné přizpůsobení řešení 

technickému pokroku prostřednictvím migrace (paměťové nosiče, formáty souborů, 

algoritmy pro podepisování a šifrování objektů) s důvěryhodnou garantovanou kontinuitou 

po celou dobu právní platnosti pro každý dokument. Výhodou je rychlá implementace do 

prostředí zákazníků díky využití technologie SOA.  

Základní vlastnosti a přínosy: 

 ucelené řešení – HW, SW, poskytování know-how a služeb 

 certifikované řešení podle metodiky Common Criteria (CC) na úrovni EAL4+ a 

odpovídající technické směrnici EU 03125 

 oddělené datové struktury a správci 

 auditovatelnost 

 používání archivačních kontejnerů (archivačních jednotek) pro různé typy 

dokumentů 

 podpora využívání časových razítek 

 široká možnost integrace 

Tabulka 3 - hodnocení produktu Sec-Docs ARCHIVE SOLUTION 

Pořadí Kritérium hodnocení ANO/NE 

1 Typ produktu  
Aplikace (preferované) ANO 

Archivní úložiště ANO 

2 Soulad s normou OAIS 
Základní parametry ANO 

Formáty ANO 

3 Soulad s legislativou  NE 

4 Certifikovaný produkt ANO 

5 Reference ANO 

Subjektivní hodnocení  

Produkt, který by po zapracování dílčích funkcionalit mohl vyhovovat potřebám 
veřejné správy. Výhodou je poskytování uceleného řešení a široká možnost 
integrace do stávajících struktur. 
 

 

3.4.3 Tesella – SDB[10] 

Společnost Tessella patří ke špičce v oboru digitální archivačních technologií 

s dlouhodobou tradicí. Je to především díky vlastnímu produktu 'Safety Deposit Box'. 

Produkt je založen na myšlenkách vysoké dostupnosti uložených dat a dokumentů, 

důvěryhodnosti, nemožnosti změny obsahu a nezávislosti na produkčním prostředí.  
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K základním vlastnostem řešení patří:  

 kompatibilita s OAIS modelem (tzn. včetně všech dílčích funkcí a procesů) 

 podpora mnoha konektorů a úložišť 

 komplexní správa a reportovací nástroje 

 podpora PRONOM 

 vysoká úroveň diseminace 

 škálovatelnost 

Tabulka 4 - hodnocení produktu Tessella SDB 

Pořadí Kritérium hodnocení ANO/NE 

1 Typ produktu  
Aplikace (preferované) NE  

Archivní úložiště ANO  

2 Soulad s normou OAIS 
Základní parametry ANO  

Formáty ANO  

3 Soulad s legislativou  NE  

4 Certifikovaný produkt ANO  

5 Reference ANO  

Subjektivní hodnocení  

 Velmi vhodný produkt především pro archivy a knihovny. Pro potřeby veřejné 
správy se mi jeví nepraktický.  
 

 

3.4.4 IBM Information Archive[11] 

IBM Information Archive je prezentováno jako datové úložiště pro dlouhodobé 

důvěryhodné ukládání a archivaci digitálních a digitalizovaných dokumentů z různých 

zdrojů, aplikací a informačních systémů. Jedná se o tzv. hardwarové řešení. Úložiště je 

definováno jako typ WORM (write once read many) a NENR (Non Erasable Non 

Rewritable. Jako ostatní řešení i toto splňuje základní vlastnosti: univerzálnost, 

škálovatelnost, a zabezpečené úložiště pro archivaci strukturovaných i nestrukturovaných 

dat.  IBM Information Archive je klíčovou součástí dle konceptu OAIS - centrálním 

archivním úložištěm. 
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Tabulka 5 - hodnocení produktu IBM Information Archive 

Pořadí Kritérium hodnocení ANO/NE 

1 Typ produktu  
Aplikace (preferované)  NE 

Archivní úložiště ANO  

2 Soulad s normou OAIS 
Základní parametry NE  

Formáty NE  

3 Soulad s legislativou  NE  

4 Certifikovaný produkt ANO  

5 Reference ANO  

Subjektivní hodnocení  

Pouze HW úložiště. Nesoulad s legislativou. 
 

 

3.4.5 EMC – Centera 

EMC Centera je dle vyjádření dodavatele nejjednodušší dostupné a bezpečné 

úložiště pro archivaci informací. V konfiguracích vhodných pro velké i střední společnosti 

poskytuje Centera finančně efektivní online archiv pro všechny typy digitálních obsahů 

 a pro všechny aplikace a platformy. Dodavatel garantuje tyto základní parametry[12]: 

 rychlého online přístup k dlouhodobě uloženému obsahu; 

 zajištěné autenticita informací po celou dobu jejich života, bez ohledu na jeho 

délku; 

 vyspělého způsobu ochrany obsahu zrcadlením, paritou a replikací; 

 velké škálovatelnosti (petabyty) se simultánním přístupem od více aplikací; 

 samo-opravujícího se, samoupravujícího se a samo-konfigurujícího se zařízení 

minimalizujícího administrativní úsilí i náklady; 

 maximálního využití kapacity, jednoduchého způsobu zvyšování; 

 zajištění životních etap dat – obsahu na úrovni úložiště dle pravidel stanovených 

aplikacemi; 

 doplňkové funkce vyhledávání v celém archivu; 

Dále dodavatel nabízí doplnění produktu o integrace pomocí API rozhraní, 

zkušenosti z více než 250 implementací z celého světa. Bohužel jsem nenalezl specifikaci 

dle OAIS modelu a soulad s Národním standardem. Produkt je všeobjímající, včetně 

standardních DMS funkcí.  
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Tabulka 6 - hodnocení produktu ECM - Centera 

Pořadí Kritérium hodnocení ANO/NE 

1 Typ produktu  
Aplikace (preferované) NE 

Archivní úložiště  ANO 

2 Soulad s normou OAIS 
Základní parametry  NE 

Formáty Neurčeno 

3 Soulad s legislativou  Neurčeno 

4 Certifikovaný produkt  ANO 

5 Reference  ANO 

Subjektivní hodnocení  

Produkt určen pro specifická řešení, bez informací se souladem 
požadavků české legislativy. Produkt je definován majoritně jako 
archivní úložiště 
 

 

3.4.6 ExLibris – Rossetta 

Rosetta je nástrojem, který je určen knihovnám a archivům a umožňuje jim 

shromažďovat a opatrovat data uložená v elektronické podobě. Tento systém je vybudován 

v souladu se standardem OAIS a umožňuje tak spravovat dokumenty a spisy v různých 

formátech a přinášet do praxe naplánované aktivity směřující k dlouhodobé ochraně 

spravovaných objektů.  

Aplikace dále pracuje s registrem souborových formátů PRONOM. To umožňuje 

organizacím přidávat a spravovat formáty a identifikovat rizika, která s danými formáty 

souvisejí.  Z výše uvedených standardů dále podporuje např. model PREMIS.  

Systém je modulární s možností správy řady doplňků a zlepšení. Systém řízení doplňků 

přináší vyšší možnost správy knihoven nad některými parametry systému. Uživatelé tak 

mohou využít vlastních nástrojů nebo nástrojů třetích stran určených například k 

vyparsování metadat nebo k identifikaci rizik. Samozřejmostí je verzování objektů 

(dokumentů), včetně možnosti obnovy jakékoli verze v případě nějakého kritického stavu.  

Nová verze systému Rosetta zahrnuje především[13]: 

 plánování ochrany a ochranných aktivit: V souladu se standardem Open 

Archival Information System (OAIS) dává Rosetta institucím možnost spravovat 

objekty v různých digitálních formátech, identifikovat a mírnit rizika spjatá s 

danými formáty a uvádět do praxe naplánované aktivity směřující k dlouhodobé 

ochraně spravovaných objektů; 

 knihovnu digitálních formátů: Knihovna formátů v systému Rosetta je založena 

na registru formátů PRONOM. Instituce mají nejen možnost přidávat a spravovat 
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formáty, ale i identifikovat rizika k formátům se vážící. Knihovna může být 

využívána jak na lokální, tak na  globální úrovni, kdy je znalost formátů sdílena s 

dalšími institucemi využívajícími systém Rosetta; 

 zpracování vnořených bit-streamů: Systém Rosetta je schopen zabezpečit 

zpracování objektu i na úrovni vnořených bit-streamů (ve smyslu modelu 

PREMIS); 

 výjimky z přístupových práv: V systému Rosetta mohou knihovny vytvářet výjimky 

či dočasné změny interní politiky uživatelských oprávnění týkajících se přístupu 

k objektu; 

 vylepšenou správu doplňků (plug-in): Nový systém správy doplňků zvyšuje 

kontrolu knihoven nad vybranými aspekty systému. Uživatelé mohou nyní snadno 

využít vlastních nástrojů nebo nástrojů třetích stran určených například 

k extrakci metadat nebo k identifikaci rizik; 

 verzování objektů: V systému Rosetta jsou permanentně uloženy všechny verze 

digitálního objektu. To uživatelům dává možnost obnovit v případě nutnosti 

libovolnou verzi daného objektu; 

Tabulka 7 - hodnocení produktu ExLibris - Rossetta 

Pořadí Kritérium hodnocení ANO/NE 

1 Typ produktu  
Aplikace (preferované) NE  

Archivní úložiště  ANO 

2 Soulad s normou OAIS 
Základní parametry  ANO 

Formáty  ANO 

3 Soulad s legislativou   neurčeno 

4 Certifikovaný produkt  ANO 

5 Reference  ANO 

Subjektivní hodnocení  

 Velice kvalitní produkt určený majoritně pro archivní uložení dat. 
Zkušenosti ze světových implementací. Cíleně určen pro archivní a 
badatelské činnosti (národní, oblastní, specifické). Neurčen soulad 
s legislativou.  
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3.4.7 DESA 

Dokumenty a spisy se do DESA ukládají primárně po jejich uzavření v provozních 

systémech, přičemž jejich životnost je určena jednotným spisovým plánem. Po uplynutí 

skartační lhůty dojde ke skartaci dokumentu nebo jsou jako vybrané archiválie předány do 

veřejného archivu. Přístup k uloženým dokumentům v elektronické spisovně mají uživatelé 

prostřednictvím uživatelského rozhraní DESA nebo prostřednictvím spisové 

služby/agendových systému, které jsou schopny vyžádat si potřebný dokument ze spisovny 

prostřednictvím komunikačního rozhraní. 

Ve spisovně je řešena evidence a příjem dokumentů, evidence zápůjček, strukturované 

členění do ukládacích jednotek, tvorba tiskových sestav založených nad ukládacími 

jednotkami potřebnými pro schvalování skartačních návrh v rámci skartačního  řízení. 

Tedy věci známé z klasických spisoven pro listinné dokumenty a spisy, které lze v DESA, 

i včetně hybridních podob, rovněž spravovat. 

Tabulka 8 - hodnocení produktu DESa 

Pořadí Kritérium hodnocení ANO/NE 

1 Typ produktu  
Aplikace (preferované) ANO 

Archivní úložiště ANO 

2 Soulad s normou OAIS 
Základní parametry ANO 

Formáty ANO 

3 Soulad s legislativou  ANO 

4 Certifikovaný produkt NE 

5 Reference ANO 

Subjektivní hodnocení  

 Produkt české provenience, přímo určený pro požadavky novely 
zákonů. Soulad s normou OAIS,  zatím velice malý objem referencí 
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3.5 Shrnutí průzkumu trhu 

Kromě výše uvedených produktů samozřejmě zmiňují další zdroje důvěryhodné 

uložení dokumentů a spisů v rámci svých spisových služeb všichni významní dodavatelé 

těchto aplikací, jako jsou například PilsCom, Aplis, Gordic. Jejich ambice však nesměřují 

k samostatným produktům validovaným a určeným pro dlouhodobé nebo střednědobé 

uložení, ale spíše se soustřeďují na integrované řešení v rámci spisové služby, které splňují 

minimální legislativní požadavky. Tyto doplňky plní funkce Správy spisovny jako první 

instance pro uložení dokumentů příručních a decentralovaných spisoven. Nebo jsou 

doporučovány DMS systémy typu FileNet nebo Documentum s obohacením o určité 

specifické vlastnosti. Samotné DMS systémy nejsou vhodné pro střednědobé ukládání 

dokumentů z důvodu absence prvků důvěryhodnosti, které je nutné někdy velice pracně do 

nadstavbových modulů zapracovávat. Zároveň DMS systémy jsou z hlediska provozu 

přizpůsobeny k rychlým operacím typu vložení dokumentu do dokumentového úložiště, 

verzování a vyjmutí s DMS. Tyto operace přímo popírají požadavky na střednědobé a 

dlouhodobé ukládání dokumentů.  

Z výčtu výše popsaných produktů, které jsem pomocí zdrojů umístěných na internetu, 

účasti na předváděcích akcích a v odborných publikacích popsal, jsem vyhodnotil jako 

vhodné pro implementaci ve veřejné správě jednoznačně produkt O2-STA 3.4.1 a produkt 

DESA 0. Tyto produkty dle mnou stanovených hodnotících kritérií vyhovují potřebám 

dotčených organizací a požadavkům platné legislativy České republiky obohacené o 

parametry normy OAIS .  
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4 Důvěryhodnost jako atribut elektronického dokumentu 

Při dlouhodobém důvěryhodném uložení digitálních dokumentů čelí původce 

(vlastník dokumentů) celé řadě rizik, která musí být eliminována[14].  

Jedná se zejména o: 

 zajištění integrity obsahu (ochrana proti změně, smazání nebo 

nedostupnosti obsahu); 

 smazání obsahu; 

 degradace nosiče; 

 zastarávání médií, HW a SW; 

 zastarávání formátu a s tím spojená ztráta čitelnosti v budoucnosti (nebude 

již existovat SW, který umožňuje čtení současných typů souborů); 

 ztráta autenticity – platnosti autentizačních prvků; 

Základní parametrem je, že neexistují dokonale permanentní ukládací média či 

způsob ukládání. Takové metody nebo média nebudou pravděpodobně existovat ani v 

budoucnu. Proto řešení dlouhodobé elektronické spisovny musí pružně reagovat na 

přicházející změny formátů, technického vybavení a legislativních požadavků. Z tohoto 

důvodu musí existovat nějaká instituce či osoba, která tyto změny bude sledovat, 

absorbovat je a pružně na ně reagovat. V následujících částech se budeme věnovat 

především jedné ze zmíněných složek a tou je důvěryhodnost (autenticita) dokumentu.  

Důvěryhodnost neboli autenticitu digitální dokumentu lze chápat jako původnost, 

pravost nebo hodnověrnost[16]. Autenticita je obecně vlastnost, kterou získávají jakékoli 

reálie u nichž není pochyb, že jsou skutečně tím, za co se vydávají. Jak zdůrazňují i přední 

odborníci Ministerstva vnitra „…pojem autenticity není ustálený a používá se v různých 

významech. V oblasti archivace digitálních dat existuje několik definic autenticity, které se 

vzájemně poněkud liší v závislosti na komunitě, která příslušnou definici vytvořila.“[16]. 

Na důvěryhodné digitální dokumenty je nutné klást specifické požadavky (4.1) již 

od okamžiku jejich vytvoření a tyto požadavky aplikovat i při následné manipulaci s nimi 

tak, aby bylo možné zajistit jejich neporušitelnost a původnost. Dokumenty jsou obecně 

nosiči informací. Právní terminologií lze říct, že buď zachycují právní úkony, nebo jsou 

právními úkony sami o sobě. V případě sporů je tedy lze použít jako důkazní prostředky. 

Soud pro jejich akceptaci zjišťuje jejich pravost a pravdivost. V českém právním řádu se 

rozlišují dokumenty v analogové podobě dle původu na veřejné listiny a soukromé listiny. 

To má podstatný vliv i na způsob provádění důkazů (viz např. zákon 99/1963 Sb.§ 134 

občanského soudního řádu [3]).  U veřejných listin se presumuje pravost a platí i 
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vyvratitelná právní domněnka o pravdivosti. U soukromých listin se naopak musejí obě 

vlastnosti prokazovat. To klade na jejich autenticitu zcela jiné nároky [17]. 

Tuto diferenci se však zákonodárce novelou zákona o archivnictví a spisové služby  

č. 190/2009 Sb., v § 69a odst. 8 pokusil změnit tím způsobem, že u digitálního dokumentu 

žádné rozlišování na veřejné a soukromé dokumenty neexistuje. „Neprokáže-li se opak, 

dokument v digitální podobě se považuje za pravý, byl-li podepsán platným uznávaným 

elektronickým podpisem nebo označen platnou elektronickou značkou osoby, která k tomu 

byla v okamžiku podepsání nebo označení oprávněna, osoby odpovědné za převedení 

z dokumentu v analogové podobě nebo změnu formátu dokumentu v digitální podobě nebo 

osoby odpovědné za provedení autorizované konverze dokumentů a opatřen 

kvalifikovaným časovým razítkem. Ustanovení věty první se vztahuje i na dokumenty 

vzniklé z činnosti původců, kteří nejsou určenými původci.[3]“. Vzhledem k výše 

uvedenému to znamená, že je nutné náležitě o dokument pečovat po celou dobu jeho 

životního cyklu, nepovažuji tuto změnu za krok správným směrem.  

4.1 Požadavky na zachování autenticity dokumentu 

Na úvod je nutno říct, že praktické zkušenosti jsou v našich podmínkách mizivé. 

Následující text tedy bude především mým pohledem na problematiku. Samozřejmě 

podložený studiem literatury, online zdrojů a mé účasti na různých odborných fórech a 

konferencích. Protože chybí komplexní technická doporučení či best practices, vítám i 

snahu Ústavu práva a technologií při Masarykově univerzitě v Brně vytvořit společně se 

soudci, znalci a státními zástupci doktrinální standardy k zajišťování, analýze a provádění 

důkazů za pomoci mj. elektronických dokumentů.  

Obecně lze definovat dva základní typy prostředků, jak zajistit autenticitu 

dokumentu, které se vzájemně doplňují. Tím prvním je vhodně vytvořená a dodržovaná 

metodika, druhým okruhem jsou pak technické prostředky. Vzhledem k výše uvedenému 

porovnání produktů na trhu se zaměřím především na ty technické prostředky. Kombinací 

jednotlivých prostředků, které mají za cíl zajistit autenticitu digitálních dokumentů, 

dochází k požadovanému synergickému efektu a lze co nejvíce zpochybnit  autentičnost 

digitálních dokumentů i po uplynutí delšího časového období. Takovými technickým 

prostředky mohou být například transakční log, kontrolní součet, provedení zálohy 

s možností obnovy, balíčkování a úschova metadat, časové razítko, elektronický podpis, 

elektronická značka, veřejná kontrola. 

Transakční záznam (log) 

Transakční protokol je Národním standardem pro elektronické systémy spisových 

služeb definován jako: „Soubor informací o operacích provedených v ERMS, které 
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ovlivnily nebo změnily entity. Tyto informace umožňují rekonstrukci historie těchto 

operací.  Transakční protokol umožňuje kontrolu provedených operací.[4]“   

Každá spisová služba nebo dokumentový agendový systém musí udržovat 

transakční protokol, ve kterém žádný z uživatelů, včetně správce, nemůže provádět změny 

a ve kterém jsou automaticky ukládány údaje o operacích s dokumenty nebo spisy,  údaje o 

okamžiku, kdy tyto změny byly provedeny a informace o uživateli, který tyto informace 

provedl. Jedná se tedy o chronologické nezměnitelné zaznamenání informací o změnách 

v systému a především jeho obsahu. Dle novely Národního standardu je nutné tento 

transakční protokol denně zálohovat, opatřit zaručeným elektronickým podpisem nebo 

značkou a kvalifikovaným časovým razítkem, zatřídit do spisového plánu a přidělit mu 

skartační režim A1. Tzn., že po uplynutí lhůty jednoho roku je tento transakční log ukládán 

v dotčeném archivu.  

Kromě spisové služby a agendových systémů právě transakční protokol tvoří 

klíčový nástroj i v důvěryhodných elektronických spisovnách. Dle něho lze data vrátit do 

podoby, v jaké vypadaly před provedenými změnami.  

Kontrolní součet (CRC) 

Kontrolním součtem rozumím dodatečnou informaci, která se předává spolu s 

vlastní informací a slouží k ověření, zda je vlastní informace úplná a zda při jejím přenosu 

nedošlo k chybě. Kontrolní součet je výsledkem nějaké předem určené operace nad vlastní 

informací. Kontrolní součet je možné spočítat kdykoliv. Jakmile nesouhlasí s předaným 

(původním) kontrolním součtem, znamená to, že během přenosu došlo k poškození zprávy 

nebo k poškození kontrolního součtu. Rozeznáváme několik typů kontrolních součtů (tato 

práce se detailněji touto problematikou nezabývá). Pro případ zachování důvěryhodnosti se 

používá cyklický redundantní součet.  

Provedení záloh s možností obnovy 

Tento odstavec se netýká pouze dokumentů vlastních, ale úložiště, kde by měly být 

jak v krátkodobém, tak dlouhodobém horizontu uloženy. Důvěryhodný systém musí 

zajišťovat pravidelné zálohy dokumentů i metadat tak, aby bylo možné je v případě jejich 

ztráty nebo poruše okamžitě obnovit. Informace o obnovení by samozřejmě měla být opět 

uchovávána spolu s dokumentem.  

Balíčkování a úschova metadat 

Nutnost ukládání dokumentů (a dalších objektů) v balíčcích spolu s jejich 

technickými, popisnými a dalšími metadaty jsem vysvětlil v předchozí kapitole. Konkrétní 

případ DIP balíčku vygenerovaný pomocí aplikace DESa společnosti ICZ a.s. v souladu 
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s přílohou Národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb uvádím 

v příloze číslo 1. Příklad je v XML formátu, tak jak jej předepisuje národní standard. 

Časové razítko, elektronický podpis a elektronická značka 

Ve všech případech se jedná o obdobné technické řešení, ale jejich význam je pro 

ověřovatele nebo posuzovatele důvěryhodnosti dokumentu jiný. Elektronický podpis je 

přímo identifikován s konkrétní fyzickou osobou. Pomocí tohoto podpisu lze tedy zjistit 

původce, tzn. autora, schvalovatele nebo osobu, která konvertovala dokumentu. 

Elektronická značka zjednodušeně řečeno identifikuje organizaci, kde dokument vznikl 

nebo do které byl doručen. Elektronická značka se na rozdíl od elektronického podpisu 

používá v případě automatizovaných činností např. uvnitř informačních systémů, kde není 

nutná personifikace s daným dokumentem.  

Časové razítko naopak umožní zafixovat určitý časový okamžik, kdy nastala nějaká 

událost nebo byl proveden právní úkon (např. elektronicky podepsán dokument). V českém 

právním prostředí se používá několik typů tohoto elektronického označení s tím, že ve 

veřejné správě je důležité tzv. kvalifikované elektronické označení. To vzniká na základě 

kvalifikovaných certifikátů nebo použitím kvalifikovaných časových razítek, která 

vydávají k tomu akreditované certifikační autority.  

V produkčním prostředí (spisové služby, agendové systémy aj.) je možné aplikovat 

a používat elektronický podpis a časové umístit přímo uvnitř samotných souborů. 

Uvnitř samotných dokumentů je ale možné toto elektronické označení aplikovat prakticky 

pouze v otevřených formátech, dnes prakticky pouze PDF příp. ZFO. Ostatní souborové 

formáty (např. MS OFFICE) jsou proprietární a ukládání časových razítek nebo 

elektronických podpisů je možné pouze speciálním softwarem.  

 

Obrázek 5 - Časová osa autenticity dokumentu [vlastní zpracování] 

V prostředí pro dlouhodobé uložení (spisovny) se toto elektronické označení 

používá pro označení celých balíčků, resp. skupin balíčků včetně jejich metadat. Ačkoli 
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někteří experti odmítají používat pro dlouhodobé důvěryhodné uložení dokumentu tohoto 

označení opakovaně v souvislé nepřerušené časové řadě, osobně se k němu při uplatnění na 

větší skupiny balíčků přikláním. 

Veřejná kontrola 

Zástupci Ministerstva vnitra považují i tzv. veřejnou kontrolu, tzn. zanechávání 

informací o tom, že dokument byl transferován nebo uložen prostřednictvím informačních 

systémů veřejné správy, jako další z kamínků v mozaice autenticity dokumentu. Typickým 

příkladem je dle Ing. Macka z Ministerstva vnitra např. informační systém datových 

schránek nebo centrální registr konverzí[16]. 

4.2 Shrnutí parametrů důvěryhodnosti 

Pokud  máme zhodnotit parametr důvěryhodnosti jako atribut elektronického 

dokumentu, budeme hovořit o souboru technologických vlastností  dokumentu a o 

povinnostech původce a ukladatele tohoto dokumentu zajistit správnými kroky autenticitu 

dokumentu po celou dobu jeho „života“ až do úplné skartace (fyzické likvidace 

dokumentu). Nedílnou součástí těchto povinností je zajištění pravidelné kontroly stavu 

tohoto elektronického dokumentu, včetně stavu jeho uložení v patřičném produktu, který je 

pro tuto činnost určen.  

Samotný dokument, tak jak jej známe například po vytvoření v aplikacích 

kancelářských balíků, je z pohledu těchto parametrů „holý“ a je nutné jej těmito parametry 

opatřit. K těmto účelů se využívají prostředky elektronických podpisů a časových razítek, 

připojení povinných metadat k souboru a pravidelné logování všech transakcí spojených 

s pohybem a změnou těchto atributů dokumentu. Aby bylo možné tuto složitou a 

nákladnou povinnost zajistit, jsou státem doporučovány metodiky a nabízeny podpůrné 

prostředky k realizaci těchto kroků.  
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5 Závěr 

Postupným bádáním a čtením odborných literatur jsem dospěl k závěru, že 

v současné době je problematika ukládání elektronických dokumentů ve veřejné správě 

České republiky na startu rozhodného milníku, kdy tato potřeba jednoznačně vzniká a 

problematika je stále více diskutována jak na úrovni legislativně – právní, tak i v oblasti IT 

technologií. Stát, jako garant zajištění základních parametrů a definic v podobě zákonných 

norem, velice aktivně pracuje a nabádá jednotlivé resorty a orgány státní i samosprávy 

k dodržování pravidel v tzv. přechodném období, kdy vznikají dokumenty jak listinné, tak i 

elektronické. A metodickou změnou vyhlášek  vede tyto organizace k aktivnímu použití 

(například systém datových schránek). 

Vyhodnocení potřeby elektronizace a ukládání je jednoznačné, ano je nutné dále 

pokračovat v postupných krocích  elektronizace, jinak dojde k znehodnocení národního 

dědictví díky neexistenci listin, které byly vytvořeny elektronicky a nikdy nebyly 

převedeny do papírové podoby. V tomto názoru se shoduje prakticky kompletní odborná 

veřejnost včetně oponentů způsobu zpracování a ukládání dokumentů.  

Z pohledu připravenosti a zkušeností s ukládáním elektronických dokumentů 

v oblastech IT je zatím Česká republika na začátku, potažmo v nulté poloze vyčkávání a 

vyhodnocení prvních zkušeností. Většina odborníků z řad archivářů, legislativců a IT 

specialistů čerpá ze zkušeností světových implementací a pomocí různých studií se snaží 

tyto skutečnosti porovnat s představou, která vzniká například tvorbou typových projektů 

organizovaných Ministerstvem vnitra.  

Trh sám o sobě nabízí velice kvalitní a rozsáhlé možnosti nadnárodních produktů 

pro systémy archivních úložišť, ale již není k dispozici kvalitní konkurenční prostředí 

aplikací digitálních spisoven v souladu s českou legislativou a požadavky na komfort dle 

parametrů definovaných uživateli (např. pracovníky spisoven). Dle mého subjektivního 

hodnocení jsou pouze dva produkty na trhu, které jsou schopny splnit požadavky 

národního standardu a uživatelů. Nicméně i v průběhu zpracování bakalářské práce se 

podmínky a možnosti razantně měnily a to tím správným směrem.  

Aby bylo možné splnit požadavky na střednědobé ukládání, je nutné vždy 

dodržovat zásady atributů důvěryhodnosti dle kapitoly 4 a neodchylovat se od požadavků 

norem k požadavkům volnosti aplikací, tak jak již bylo mnohokrát nesprávně realizováno 

v jiných projektech.  

Problematika je velice zajímavá a je určitě vhodné se jí i nadále zaobírat, protože 

povinnosti ukládání se vztahují i na akademickou půdu vysokých škol. 
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  I 

Příloha číslo 1 - XML formát DIP balíčku 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <mets:mets PROFILE="mets.xsd" xmlns:mets="http://www.loc.gov/METS/"> 
- <mets:dmdSec ID="DM_0001"> 
- <mets:mdWrap MDTYPE="OTHER" MIMETYPE="text/xml"> 
- <mets:xmlData> 
- <nsesss:Dokument ID="NSESS_DM_0001" 

xmlns:nsesss="http://www.mvcr.cz/nsesss/v1"> 
- <nsesss:EvidencniUdaje> 
- <nsesss:Identifikace> 
  <nsesss:Identifikator zdroj="ERMS">LITE</nsesss:Identifikator>  
  </nsesss:Identifikace> 

- <nsesss:Popis> 
  <nsesss:Nazev>Žádost o prominutí poplatku - zábor veřejného 

prostranství</nsesss:Nazev>  
  </nsesss:Popis> 

- <nsesss:Pristupnost> 
- <nsesss:BezpecnostniKategorie> 
  <nsesss:Identifikator zdroj="ERMS">public_all</nsesss:Identifikator>  
  <nsesss:Nazev>Implicitní bezpečnostní stupeň</nsesss:Nazev>  
  <nsesss:BezpecnostniStupen>0</nsesss:BezpecnostniStupen>  
  </nsesss:BezpecnostniKategorie> 
  </nsesss:Pristupnost> 

- <nsesss:JineUdaje> 
- <nsext:EvidencniUdajeExtDESA xmlns:nsext="http://desa.i.cz/nsext"> 
- <nsext:Umisteni> 
  <nsext:Spisovna />  
  </nsext:Umisteni> 
  </nsext:EvidencniUdajeExtDESA> 
  </nsesss:JineUdaje> 

- <nsesss:Evidence> 
  <nsesss:EvidencniCislo>CJ 052-2011</nsesss:EvidencniCislo>  
- <nsesss:UrceneCasoveObdobi> 
  <nsesss:Rok>2011+02:00</nsesss:Rok>  
  </nsesss:UrceneCasoveObdobi> 

  <nsesss:NazevEvidenceDokumentu>ERMS</nsesss:NazevEvidenceDokumentu>  
  </nsesss:Evidence> 

  <nsesss:Jazyky />  
- <nsesss:Puvod> 
- <nsesss:VlastniDokument> 
  <nsesss:DatumVytvoreni>2011-03-31+02:00</nsesss:DatumVytvoreni>  



 

  II 

- <nsesss:Autor> 
- <nsesss:Subjekt> 
  <nsesss:IdentifikatorOrganizace 

zdroj="IČ">85239607</nsesss:IdentifikatorOrganizace>  
  <nsesss:NazevOrganizace>Slipres</nsesss:NazevOrganizace>  
  <nsesss:IdentifikatorFyzickeOsoby zdroj="IČ">123</nsesss:IdentifikatorFyzickeOsoby>  
  <nsesss:NazevFyzickeOsoby>Josef Novák</nsesss:NazevFyzickeOsoby>  
  <nsesss:OrganizacniUtvar>neuveden</nsesss:OrganizacniUtvar>  
  <nsesss:PracovniPozice>neuveden</nsesss:PracovniPozice>  
  <nsesss:SidloOrganizace>Staromestska 12, Vratislavice 

456</nsesss:SidloOrganizace>  
  </nsesss:Subjekt> 
  </nsesss:Autor> 
  </nsesss:VlastniDokument> 
  </nsesss:Puvod> 

- <nsesss:Trideni> 
  <nsesss:SpisovyZnak>34</nsesss:SpisovyZnak>  
  <nsesss:PlneUrcenySpisovyZnak>1.23.34</nsesss:PlneUrcenySpisovyZnak>  
- <nsesss:TypDokumentu> 
  <nsesss:Identifikator zdroj="ERMS">Dopis</nsesss:Identifikator>  
  <nsesss:Nazev>Dopis</nsesss:Nazev>  
- <nsesss:SkartacniRezim> 
  <nsesss:Identifikator zdroj="ERMS">A15/1.23.34</nsesss:Identifikator>  
  <nsesss:Nazev>Dopis</nsesss:Nazev>  
  <nsesss:Oduvodneni>podle platného typového skartačního 

rejstříku</nsesss:Oduvodneni>  
  <nsesss:SkartacniZnak>A</nsesss:SkartacniZnak>  
  <nsesss:SkartacniLhuta>15</nsesss:SkartacniLhuta>  
  <nsesss:SpousteciUdalost>uzavření spisu</nsesss:SpousteciUdalost>  
  </nsesss:SkartacniRezim> 
  </nsesss:TypDokumentu> 
  </nsesss:Trideni> 

- <nsesss:Vyrizeni> 
  <nsesss:DatumVyrizeni>2011-04-01+02:00</nsesss:DatumVyrizeni>  
  <nsesss:Zpusob>vyřízení prvopisem</nsesss:Zpusob>  
- <nsesss:Zpracovatel> 
- <nsesss:Subjekt> 
  <nsesss:NazevOrganizace>Urad</nsesss:NazevOrganizace>  
  <nsesss:IdentifikatorFyzickeOsoby 

zdroj="IČ">22239644</nsesss:IdentifikatorFyzickeOsoby>  
  <nsesss:IdentifikatorFyzickeOsoby zdroj="112365" />  
  <nsesss:NazevFyzickeOsoby>Petr Oplátek</nsesss:NazevFyzickeOsoby>  



 

  III 

  <nsesss:OrganizacniUtvar>mistnich poplatků</nsesss:OrganizacniUtvar>  
  <nsesss:PracovniPozice>referent</nsesss:PracovniPozice>  
  <nsesss:SidloOrganizace>Postovni 1254, Praha</nsesss:SidloOrganizace>  
  </nsesss:Subjekt> 
  </nsesss:Zpracovatel> 
  </nsesss:Vyrizeni> 

- <nsesss:Vyrazovani> 
- <nsesss:SkartacniRezim> 
  <nsesss:Identifikator zdroj="ERMS">A15/1.23.34</nsesss:Identifikator>  
  <nsesss:Nazev>Dopis</nsesss:Nazev>  
  <nsesss:Oduvodneni>podle platného typového skartačního 

rejstříku</nsesss:Oduvodneni>  
  <nsesss:SkartacniZnak>A</nsesss:SkartacniZnak>  
  <nsesss:SkartacniLhuta>15</nsesss:SkartacniLhuta>  
  <nsesss:SpousteciUdalost>uzavření spisu</nsesss:SpousteciUdalost>  
  </nsesss:SkartacniRezim> 

- <nsesss:DataceVyrazeni> 
  <nsesss:RokSpousteciUdalosti>2011+02:00</nsesss:RokSpousteciUdalosti>  
  <nsesss:RokSkartacniOperace>2011+02:00</nsesss:RokSkartacniOperace>  
  </nsesss:DataceVyrazeni> 
  </nsesss:Vyrazovani> 

- <nsesss:Manipulace> 
  <nsesss:NezbytnyDokument>ne</nsesss:NezbytnyDokument>  
  <nsesss:AnalogovyDokument>ne</nsesss:AnalogovyDokument>  
  </nsesss:Manipulace> 
  </nsesss:EvidencniUdaje> 

- <nsesss:Komponenty> 
- <nsesss:Komponenta ID="FILE_0001"> 
- <nsesss:EvidencniUdaje> 
- <nsesss:Identifikace> 
  <nsesss:Identifikator zdroj="ERMS">FILE_0001</nsesss:Identifikator>  
  </nsesss:Identifikace> 

- <nsesss:Popis> 
  <nsesss:Nazev>ProminutiPoplatku.pdf</nsesss:Nazev>  
  <nsesss:Komentar>priloha</nsesss:Komentar>  
  </nsesss:Popis> 

- <nsesss:Trideni> 
  <nsesss:SpisovyZnak>34</nsesss:SpisovyZnak>  
  <nsesss:PlneUrcenySpisovyZnak>1.23.34</nsesss:PlneUrcenySpisovyZnak>  
  </nsesss:Trideni> 
  </nsesss:EvidencniUdaje> 



 

  IV 

- <nsesss:ZaznamOHistorii> 
- <nsesss:Udalost> 
  <nsesss:Identifikator zdroj="ERMS">EVENT_1</nsesss:Identifikator>  
  <nsesss:Datum>2011-03-31T00:00:00.000+02:00</nsesss:Datum>  
  <nsesss:TypOperace>předání entity</nsesss:TypOperace>  
- <nsesss:Uzivatel> 
- <nsesss:Subjekt> 
  <nsesss:IdentifikatorOrganizace 

zdroj="IČ">CZ1235456</nsesss:IdentifikatorOrganizace>  
  <nsesss:NazevOrganizace>Homolkovice</nsesss:NazevOrganizace>  
  <nsesss:IdentifikatorFyzickeOsoby zdroj="evidence původců">600624-

0234</nsesss:IdentifikatorFyzickeOsoby>  
  <nsesss:NazevFyzickeOsoby>Petr HomolÃk</nsesss:NazevFyzickeOsoby>  
  <nsesss:OrganizacniUtvar>odbor starosty</nsesss:OrganizacniUtvar>  
  <nsesss:PracovniPozice>starosta</nsesss:PracovniPozice>  
  <nsesss:SidloOrganizace>Homolkovice 1</nsesss:SidloOrganizace>  
  </nsesss:Subjekt> 
  </nsesss:Uzivatel> 
  </nsesss:Udalost> 
  </nsesss:ZaznamOHistorii> 
  </nsesss:Komponenta> 
  </nsesss:Komponenty> 

- <nsesss:ZaznamOHistorii> 
- <nsesss:Udalost> 
  <nsesss:Identifikator zdroj="ERMS">EVENT_</nsesss:Identifikator>  
  <nsesss:Datum>2011-03-31T00:00:00.000+02:00</nsesss:Datum>  
  <nsesss:TypOperace>předání entity</nsesss:TypOperace>  
- <nsesss:Uzivatel> 
- <nsesss:Subjekt> 
  <nsesss:IdentifikatorOrganizace 

zdroj="IČ">CZ1235456</nsesss:IdentifikatorOrganizace>  
  <nsesss:NazevOrganizace>Homolkovice</nsesss:NazevOrganizace>  
  <nsesss:IdentifikatorFyzickeOsoby zdroj="evidence původců">600624-

0234</nsesss:IdentifikatorFyzickeOsoby>  
  <nsesss:NazevFyzickeOsoby>Petr HomolÃk</nsesss:NazevFyzickeOsoby>  
  <nsesss:OrganizacniUtvar>odbor starosty</nsesss:OrganizacniUtvar>  
  <nsesss:PracovniPozice>starosta</nsesss:PracovniPozice>  
  <nsesss:SidloOrganizace>Homolkovice 1</nsesss:SidloOrganizace>  
  </nsesss:Subjekt> 
  </nsesss:Uzivatel> 
  </nsesss:Udalost> 
  </nsesss:ZaznamOHistorii> 



 

  V 

  </nsesss:Dokument> 
  </mets:xmlData> 
  </mets:mdWrap> 
  </mets:dmdSec> 

- <mets:fileSec> 
- <mets:fileGrp VERSDATE="2011-04-04T13:14:24.879+02:00" USE="Original" 

ID="GRP_0001"> 
- <mets:file CHECKSUMTYPE="SHA-256" ID="FILE_0001" 

CHECKSUM="DJO9u0QLhFah22Rv+53+5sfWIsw=" SIZE="4588462" 
CREATED="2011-04-04T12:35:07.016+02:00"> 

  <mets:FLocat LOCTYPE="URN" xlin:href="ProminutiPoplatku.pdf" 
xmlns:xlin="http://www.w3.org/1999/xlink" />  

  </mets:file> 
  </mets:fileGrp> 
  </mets:fileSec> 

- <mets:structMap TYPE="LOGICAL"> 
- <mets:div DMDID="DM_0001" LABEL="DokumentDZ" ORDER="1" TYPE="record"> 
- <mets:div ORDER="1"> 
  <mets:fptr FILEID="FILE_0001" />  
  </mets:div> 
  </mets:div> 
  </mets:structMap> 
  </mets:mets> 


