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PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. 
ředitel odboru archivní správy a spisové služby 
 
 

Praha 17. června 2022 
Č. j. MV- 65910-4/AS-2022 

 
 
Vážený pane presidente, 
 

v návaznosti na Vaši nabídku spolupráce při přípravě atestačních postupů, 
spisové vyhlášky i Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby 
(dále jen „NSESSS“) a dalších nezbytných kroků souvisejících s přípravou atestací 
eSSL z dopisu ze dne 25. ledna 2022 adresovaného ministru vnitra a na základě 
Vaší dosavadní spolupráce s Ministerstvem vnitra v pracovní skupině k atestům 
eSSL a pracovním týmu pro legislativu atestů eSSL se na Vás obracím se žádostí o 
součinnost při zpracování příloh NSESSS - zadání pro tvorbu xml schémat.  

Podle předběžné domluvy z 15. 6. 2022 z jednání pracovní skupiny k atestům 
eSSL, vedené náměstkem ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy 
Mgr. Petrem Vokáčem, je možné zpracovat zadání pro úpravu stávajících příloh 
NSESSS (aktualizace v souvislosti s nejnovějšími trendy eGovernmentu, odstranění 
zjištěných nedostatků) a vytvořit nové přílohy (xml schéma pro jmenný rejstřík a 
metadata pro strojově čitelnou vrstvu dokumentu) prostřednictvím obnovené 
pracovní skupiny ke spisové službě při ICT unii, v níž jsou zastoupeni významní 
externí odborníci na zmíněnou problematiku. Tuto zvolenou cestu spolupráce spatřuji 
jako nejvhodnější řešení a vítám Vaši nabídku pomoci. Samotnou tvorbu xml 
schémat zajistí externí specialista pan Jiří Kosek v rámci dohody, kterou má 
uzavřenu s Ministerstvem vnitra, odborem hlavního architekta eGovernmentu. 

Do pracovní skupiny, která se bude zabývat tvorbou xml schémat, žádám 
z důvodu zajištění kontinuity probíhajících činností směrem k atestům eSSL zařadit 
za Ministerstvo vnitra Ing. Romana Procházku (člena pracovního týmu pro legislativu 
atestů eSSL, roman.prochazka@mvcr.cz, tel. 974 847 631). O zařazení do pracovní 
skupiny k tvorbě xml schémat požádal taktéž Národní archiv, zde doporučuji domluvu 
s Ing. Miroslavem Kuntem na stanovení jména zástupce. Z NAKIT jsou vhodnými 
kandidáty na spolupráci Ing. Stanislav Fiala a p. Tomáš Tóth, za předpokladu, že 
budou pro tyto činnosti k dispozici. Jednání by měl být přímo účasten i pan Jiří 
Kosek. Stanovení dalších odborníků ponechávám na Vašem uvážení.  
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K činnosti pracovní skupiny pro tvorbu xml schémat je možné využít veškeré 
dosavadní podkladové materiály, které byly předloženy/zpracovány při jednáních 
pracovního týmu pro legislativu atestů eSSL. Děkuji Vám za dosavadní kooperaci 
Institutu pro správu dokumentů při přípravě nového pojetí atestace elektronických 
systémů spisové služby a těším se na další spolupráci.   
 

S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
Tomáš Bezouška 
president Institutu pro správu dokumentů 
Praha 
 

PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. 
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