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Záznam výsledků 2. jednání pracovního týmu pro legislativu atestů eSSL ze dne 20. 4. 2022 

Přítomni: PhDr. Daniel Doležal, Ph.D., Ing. Tomáš Kalinec, Ing. Roman Procházka, Mgr. Lucie Kultová, 

Mgr. Michal Herudek, Mgr. Zuzana Rambousková, Mgr. Karolína Šimůnková, Ing. Miroslav Kunt, Mgr. 

Radek Pokorný, Tomáš Bezouška, Stanislav Fiala, Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. 

Pracovní tým pokračoval v projednávání legislativních východisek pro atesty eSSL v návaznosti 

na předchozí schůzku. Předmětem diskuze byl  zejména podklad ke sporným aspektům zmocnění 

pro vydání NSESSS v archivním zákoně a procesní záležitosti způsobu pojetí a zpracování úprav vyhlášky 

č. 259/2012 Sb. a NSESSS. Výsledky diskuze k těmto tématům jsou následující: 

1) Pracovní tým se shodl, že zákonné zmocnění v § 70 archivního zákona nebude potřeba nyní 

měnit za účelem úpravy právních předpisů v souvislosti s atesty eSSL. Velká část nejasností 

ohledně zmocnění pro NSESSS se dá podřadit pod oblast metadat. Případná změna zmocnění 

v § 70 archivního zákona, jakož i případná novelizace dalších oblastí archivního zákona, bude 

zvážena v dlouhodobém hledisku na základě poznatků a zkušeností z atestů eSSL. 

2) V obecné rovině byly projednány možné varianty nové kompozice vyhlášky č. 259/2012 Sb. 

a NSESSS. S ohledem na časové možnosti úprav předpisů bylo zvoleno řešení formou 

zobecnění vyhlášky č. 259/2012 Sb. a NSESSS a zjednodušení požadavků stanovených 

na veřejnoprávní původce a na eSSL, a to i ve smyslu jejich atestovatelnosti. 

3) Vyhláška č. 259/2012 Sb. a NSESSS budou pracovním týmem upravovány paralelně při 

procházení jednotlivých témat a procesů dle jejich struktury (životního cyklu dokumentu).  

4) Na Sharepointu MV bude vytvořen přístup pracovního týmu k  dokumentaci k atestům eSSL, 

(viz odkaz https://organizace.resortmv.cz/mvcr/125/Atest%20eSSL/Forms/AllItems.aspx - 

přístupy budou členům zřízeny administrátorem postupně). Případné komplikace v přístupu 

externích osob z pracovního týmu k Sharepointu MV budou řešeny náhradním způsobem. 

5) Na jednání nebyly blíže upřesněny role členů pracovního týmu při zpracování nového znění 

NSESSS a vyhlášky č. 259/2012 Sb. - bude v případě potřeby dodatečně řešeno panem 

ředitelem Doležalem. Úprav jednotlivých dokumentů a jejich zveřejňování na Sharepointu 

se nyní ujali Mgr. Kultová a Ing. Procházka.  

6) Na dotaz, zda nejsou zpracovány či vytvářeny materiály k úpravám právních předpisů 

pro oblast atestů i na jiné úrovni řízení, Ing. Mátl odpověděl, že tomu tak není, respektive mu 

není známo. P. Bezouška přislíbil tuto skutečnost ověřit u ICT unie (u pana Cvrčka). 

7) Mgr. Herudek byl pracovním týmem požádán, aby byla odborem legislativy a koordinace 

předpisů provedena komparace terminologie vyhlášky č. 259/2012 Sb. a NSESSS. Výsledky této 

komparace budou následně předmětem některého z dalších jednání pracovního týmu. 

8) P. Bezouška informoval, že disponuje XLS souborem obsahujícím porovnání požadavků 

vyhlášky č. 259/2012 Sb. a NSESSS, který přislíbil poskytnout. 

9) Pracovní tým se dohodl, že úpravy ve vyhlášce č. 259/2012 Sb. a NSESSS budou z důvodu 

přehlednějšího zpracování zaneseny revizemi textu a komentáři do souborů ve formátů DOC.  

10) Byl zahájen proces úpravy požadavků v oblasti příjmu dokumentů. P. Bezouška navrhl využívat 

terminologické pojmy „rozpracovaný dokument“ a „finalizovaný dokument“.  Pracovní tým se 

po diskuzi shodl, že kapitoly NSESSS 2.1 a 2.2 je možné zjednodušit a sloučit pouze do několika 

bodů (případně 2 – 3 odstavců) – p. Bezouška se ujal tohoto úkolu a přislíbil jeho zpracování 

do příštího jednání. 

11) Pracovní tým dále revidoval požadavky NSESSS č. 2.3.1 až 2.4.12 – výsledky jsou zaznamenány 

v odkazu na Sherepointu MV 

https://organizace.resortmv.cz/mvcr/125/Atest%20eSSL/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%

2Fmvcr%2F125%2FAtest%20eSSL%2FLegislativa%20%2D%20%C3%BApravy&FolderCTID=0x0
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1200097FF76F8365D1847A847BC3F1673DAF8&View=%7B19DEB605%2D7E39%2D4BF6%2D

90A2%2DA1026F5AD1A6%7D. 

12) NSESSS bude vydán jako nový akt (nikoliv novelizace), v NSESSS bude zachován sloupec 

s názvem „Původně“, ve kterém budou odkazy na čísla požadavků z NSESSS 2017. 

13) Ing. Procházka zajistí na jednání 27. 4. 2022 zapojení projektoru. 

14) Další jednání pracovního týmu se uskuteční ve středu 27. 4. 2022 v objektu Centrotex - malá 

zasedací místnost - 1. patro č. 170. 

 

Úkoly 

P. Bezouška:  

a) dodat kontaktní údaje na Ing. Koska (viz bod 1 zápisu z jednání pracovního týmu ze dne 13. 4. 2022) 

b) dodat soubor XLS (viz bod 8 zápisu z jednání pracovního týmu ze dne 20. 4. 2022) 

c) zpracovat a dodat úpravy kapitol 2.1 a 2.2 NSESSS (viz bod 10 zápisu z jednání pracovního týmu ze 

dne 20. 4. 2022) 

 

Mgr. Herudek: 

a) provést komparaci terminologie vyhlášky č. 259/2012 Sb. a NSESSS (viz bod 7 zápisu z jednání 

pracovního týmu ze dne 20. 4.) 

b) posouzení dodání a doručení dokumentu (viz požadavek 2.4.12 NSESS) 

 

Ing. Kalinec, Mgr. Kultová, Ing. Procházka: 

a) umožnit sdílené prostředí pro aktuální podkladové materiály (viz bod 4 zápisu z jednání pracovního 

týmu ze dne 20. 4.) 

b) připravit projektor na jednání pracovního týmu dne 27. 4. 2022 (viz bod 13 zápisu z jednání 

pracovního týmu ze dne 20. 4.) 

 

  

 

 


