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1. Úkol vyplynul z činnosti Komise pro egovernment IIO 
2. Dokument se zpracovával v srpnu 2010. 
3. Dne 20.8.2010 byl projednán ve verzi 1.1 a bylo uloženo dopracování některých sekcí. 
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P o z n á m k y : 
 
 Dokument je součástí výzkumného projektu IIO a vychází z obecné studie k problematice 

dlouhodobého ukládání dokumentů. 
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Koncepce řešení dlouhodobého ukládání dokumentů v souvislosti s budováním 
Technologických center krajů 

 
P ř e d k l á d a c í   z p r á v a 
 

Tento dokument se obecně zaobírá možným nástinem řešení problematiky dlouhodobého 
uchování digitálních dokumentů a to zejména v souvislosti s projekty Technologických center v 
krajích. Dokument vznikl z potřeby jakéhosi obecného výkladového rámce pro odborné pracovníky 
v krajích, ale i pro zájemce a dodavatele technického řešení. V průběhu přípravy dokumentace v 
rámci projektů TC krajů se ukázalo, že problematika dlouhodobého ukládání dokumentů je velice 
významnou a že je třeba prohloubit základní výklad a to zejména pro tvorbu garantovaných úložišť, 
jako jsou krajské digitální spisovny, krajské digitální repozitáře a krajská digitální úložiště. Ale v 
rámci technologických centrech krajů se v této oblasti nejedná jen o takováto úložiště. Musíme to 
zasadit i do kontextu vývoje elektronických systémů spisových služeb a nebo třeba i do projektů 
vnitřní a vnější integrace. 

Tento dokument není poplatný žádnému dodavateli a žádnému konkrétnímu softwaru 
zaručujícímu chod některého z typů úložišť. Naším cílem není ani propagace některého ze software 
a i přes některé otázky vedoucí tímto směrem jsme se rozhodli, že se analýze trhu se softwarovými 
a technologickými řešeními věnovat nebudeme. V tomto dokumentu ale lze nalézt obecná 
doporučení k jednotlivým aktivitám a to zejména pro tvorbu a přípravu digitální spisovny. 

Problematika dlouhodobého ukládání dokumentů není jednoduchá. Musíme myslet nejen na 
samotné technologické prostředky, které nám zajistí zaručené uložení dokumentů po dlouhou dobu, 
ale měli bychom se také věnovat následnému provozu takových technologií a především i plánování 
v této oblasti. Také o tom se v dokumentu zmiňujeme. V této vzorové koncepci vycházíme z obecně 
zaběhlých principů, které jsou využívány takřka všude ve světe. Takové samozřejmosti, jako 
například OAIS, DPS, PLATTER, a podobné, se v našich podmínkách musejí teprve vysvětlit, aby 
nedocházelo k jejich nezáměrné dezinterpretaci, tuto problematiku pojímáme v širokém kontextu, 
využitelnou nejen pro potřeby krajů, ale prakticky pro jakoukoliv organizaci, která chce tento 
problém řešit. Přitom to není pouze záležitost pouze veřejné správy, která má za povinnost zaručit 
důvěryhodné ukládání dokumentu, ale tímto problémem se zabývá i komerční sektor, který si i dnes 
uvědomuje výhody elektronizace. 

Dokument vznikal v rámci výzkumné činnosti Iniciativy informatiky pro občany a vychází z 
dlouhodobé znalosti této problematiky, zejména v mezinárodním kontextu. Také odborníci z IIO 
stáli před několika lety u zrodu výše zmíněných mezinárodních standardů. V naší koncepci se 
nesnažíme někomu vnucovat řešení. Je pochopitelně vždy na uvážení dané organizace, jak si 
skutečně zaručené dlouhodobé uložení dokumentů zajistí. Tento dokument a teze v něm uvedené 
lze brát spíše jako výklad a silná doporučení k realizaci skutečně fungujícího systému. V této oblasti 
si musíme uvědomit zejména to, že ani se sebelepší znalostí výchozích podmínek nejsme schopni 
stoprocentně naplánovat rozvoj a zejména následný provoz a technologické souvislosti. Za této 
situace bychom měli postupovat podle mezinárodně zaběhlých principů a nesnažit se vymýšlet 
"kolo".  

V rámci projektů budování TC krajů jsou k dispozici dokumenty jako například vzorová 
studie proveditelnosti, nebo typizované projekty pro jednotlivé aktivity. Tento dokument je 
nenahrazuje, naopak snaží se neopakovat to, co je v nich uvedeno a snaží se je doplnit o podrobnější 
výklady a nástiny principů řešení v oblasti aktivity dlouhodobého ukládání a archivace dokumentů a 
dat. Nástin koncepce by měl sloužit především samotným krajům jako rukověť pro správné 
pochopení a interpretaci zejména odborných záležitostí v této oblasti. Je užitečný ale také pro 
pomyslnou druhou stranu - tedy pro dodavatele a realizátory jednotlivých projektů a aktivit. Těm 
může přinést cenné zejména výkladové a odborné podklady pro to, aby správně realizovali nejen 
technická řešení  ale i ostatní související věci (jako je například oblast plánování). 

Náš dokument musel  být zpracován v rekordně krátkém čase, aby jej zejména kraje měly k 
dispozici ještě do konce srpna. Tomu je bohužel poplatná i stručnost některých kapitol. V krátké 
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době, kterou jsme na zpracování měli, jsme se snažili zdůraznit všechna důležitá fakta a doporučení. 
Pochopitelně si uvědomujeme, že některé pasáže si zaslouží rozšíření. I po zveřejnění první verze, 
ke kterému došlo 20.srpna 2010, se naši odborníci budou nadále věnovat aktualizaci tohoto 
dokumentu. Počítáme, že v dohledné době by měla být k dispozici další verze, která se sice nebude 
příliš lišit obsahově, avšak zejména u těch věcí, které budou vyžadovat podrobnější výklad a 
komentování, budou patřičné pasáže rozšířeny. Dokument sice není oficiálním dokumentem 
Ministerstva vnitra a nejedná se o přímou součást dokumentace projektu Technologických center 
krajů, avšak je Ministerstvu vnitra poskytnut ke zveřejnění a bude distribuován i dalšími 
komunikačními kanály.  

Aktuální verzi dokumentu a další informace s ním spojené naleznou zájemci vždy na 
webových stránkách Iniciativy informatiky pro občany na adrese www.iio.cz Naše iniciativa a její 
odborný tým nezávislých odborníků jsou pak připraveni případně i zodpovědět některé související 
dotazy a také případně tento dokument rozšířit o oblasti, u kterých si to zájemci vyžádají. 

 
Michal Rada, vedoucí IIO 

 
 
R e v i z e   d o k u m e n t u: 
 
 
Datum Verze Popis 
19.8.2010 1.0 Prvotní verze dokumentu 
20.8.2010 1.1 Rozšířena sekce s manažerským shrnutím a dopracovány některé body s 

principy KDS. 
20.8.2010 1.2 Provedena komplexní korektura a oprava drobných nedostatků v dokumentu. 

Dokument v této verzi zveřejněn. 
23.8.2010 1.3 Dokument dopracován ve své první publikované verzi. Takto zveřejněn na 

webu IIO a postoupen MV. 
25.8.2010 1.4 Dle upozornění některých uživatelů byla opravena chyba v obsahu a u 

dokumentu bylo přidáno číslování stran a správně seřazeny odstavce v jedné 
ze sekcí. Za nedostatek v předchozí verzi se zpracovatelé velice omlouvají. 

 
 
D o p l ň u j í c í   i n f o r m a c e 
 
Jedná se o dokument určený ke zveřejnění. Jeho autorem je Iniciativa informatiky pro občany, 
zodpovědným je Michal Rada. 
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1. Úvod 

1.1 Popis tohoto dokumentu 

Nástin koncepce pro realizaci potřeby dlouhodobého důvěryhodného uchovávání digitálních 
dokumentů a budování důvěryhodných digitálních spisoven - a to zejména v návaznosti na projekty 
vybudování technologických center v krajích. 

1.2 Účel tohoto dokumentu 

V tuto chvíli se intenzivně řeší projekty budování technologických center krajů a technologických 
center obcí s rozšířenou působností. U řady aktivit jsou zpracovány typové projekty i studie 
proveditelnosti. Domníváme se, že tak obsáhlá problematika, jako je budování důvěryhodných 
spisoven jako míst pro zaručené dlouhodobé ukládání dokumentů, si zaslouží zvláštní pozornost. 
 
Proto byl vytvořen tento dokument jako nezávislé shrnutí obecně přijímaných aspektů a doporučení, 
obohacený o obecný nástin konceptu toho, jak dlouhodobé ukládání dokumentů (nejen v krajských 
spisovnách) řešit. 

1.2.1 Z čeho se vychází? 

Dokument vychází z obecné studie koncepce dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů v 
důvěryhodných digitálních spisovnách, která je součástí nezávislého výzkumného projektu 
Iniciativy informatiky pro občany. Tento konkrétní dokument je upraven pro potřeby krajů v 
souvislosti zejména s budováním krajských digitálních spisoven. 

1.2.2 Pro koho je dokument určen 

Dokument je určen zejména pro: 
 
 Řešitele projektů technologického centra kraje v krajích; 
 Vedoucí pracovníky IT v krajích; 
 Zodpovědné pracovníky na úřadech obcí v kraji a na organizacích zřizovaných krajem; 
 Ministerstvo vnitra; 
 Autory studií proveditelnosti; 
 Realizátory jednotlivých podprojektů; 
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 Dodavatele technologií zejména pro práci a uchování digitálních dokumentů; 
 Konzultační a poradenské firmy. 

1.2.3 Dokument neprosazuje žádnou technologii ani software 

Dokument neprosazuje žádnou konkrétní technologii, ani žádný konkrétní softwarový prostředek. 
Pouze definuje potřeby a zasazuje je do celkového kontextu dané problematiky. 

1.2.4 Citování dokumentu 

Tento dokument může kdokoliv citovat s uvedením zdroje (tento dokument). Obecně slouží tento 
dokument ale spíše jako koncepční podklad s vymezeních základních znalostí o problematice.  

1.3 Manažerské shrnutí 

Tento dokument slouží jako základní soubor informací a obecných doporučení k problematice 
dlouhodobého ukládání dokumentů. Na tuto otázku dokument nahlíží spíše obecně a snaží se 
zasadit ji do kontextu se souvisejícími aktivitami. Kromě obecných definic se věnuje problematice 
digitálních spisoven, digitálních repozitářů a úložišť dat. Dokument je rozdělen na více 
souvisejících kapitol: 

Kapitola 2: Dlouhodobé ukládání digitálních dokumentů obecně 

V této části uvádíme obecné informace k problematice jako celku, zejména se zaobíráme její 
návazností na ostatní aspekty správy digitálních dokumentů, věnujeme se obecným konceptům 
řešení a zmiňujeme se i o možných rizicích a problémech. 

Kapitola 3: Digitální spisovny obecně 

Zde se specializujeme na obecné vymezení toho, co je digitální spisovna a proč je dobré zaručené 
uchovávání dokumentů řešit právě tímto způsobem. Nesměřujeme ke konkrétní technologii, ale 
problém vymezujeme v intencích obecných principů řešení.  

Kapitola 4: Projekt Technologického centra kraje 

Pár stručných informací týkajících se projektů vybudovávání technologických center v krajích a 
uvedení některých souvislostí TC s problematikou dlouhodobého ukládání dokumentů 
(specializovaná verze pro kraje). 

Kapitola 5: Krajská digitální spisovna 

V rámci projektu Digitalizace a ukládání je klíčovou aktivitou výstavba KDS. Obecně se v této 
kapitole věnujeme zásadním aspektům vybudování a provozu KDS (specializovaná verze pro 
kraje). 

Kapitola 6: Další projekty dlouhodobého ukládání v TC krajů 

V rámci projektu Digitalizace a ukládání se nebudují pouze digitální spisovny, ale také krajské 
digitální repozitáře (KDR) a krajská digitální úložiště (KDU). Tato kapitola se věnuje zejména 
těmto aktivitám, avšak z časového hlediska nutnosti okamžité přípravy tohoto dokumentu se jim 
zde věnujeme velmi stručně a velmi obecně.  
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Zvláštní verze dokumentu 

Tento konkrétní dokument vychází z připravované obecné rámcové koncepce k vysvětlení 
problematiky dlouhodobého ukládání dokumentů a tato konkrétní verze se vztahuje k aktivitám 
krajů při budování technologických center krajů a s tím souvisí i další části dokumentu. V části 
věnované tomuto projektu obecně (TC kraje) se zmiňují důležité skutečnosti, které se však takřka 
výhradně věnují jejich souvislosti s dlouhodobým ukládáním digitálních dokumentů a dat. Dále je 
obsažena poměrně rozsáhlá část věnovaná jednomu vybranému projektu a tím je vybudování 
krajské digitální spisovny (KDS) jako součásti Technologického centra kraje a dalších návazností. 

1.4 Slovník pojmů 

V dokumentu se vyskytují některé pojmy, které jsme se rozhodli v jeho úvodu raději definovat: 
 
 Agendový informační systém (AIS) = Elektronický informační systém pro elektronizaci správy 

a procesů určité agendy, nebo určité služby. Musí splňovat většinu požadavků kladených na 
ERMS systémy. Spravuje a eviduje dokumenty a vede o nich určená metadata - je v  postavení 
ESSL. 

 Archivní formát = Datový formát digitálního dokumentu, který zaručuje jeho dlouhodobou 
čitelnost a dostupnost. Není proprietární a není závislý na konkrétním softwaru a jeho verzi. 

 Autentifikace = Zaručenost důvěryhodnosti entity, nebo dat. 
 Balíček (také AIP, SIP nebo DIP) = Svázaný jediný objekt XML obsahující digitální dokument 

vždy alespoň jednou v archivním formátu a veškerá popisná metadata a další technická 
metadata a technické informace. Při dlouhodobém ukládání se nepracuje s dokumentem, ale 
právě s celým balíčkem. 

 Časové razítko = Prostředek pro zajištění autentifikace a existence dat v čase. Opatřit časovým 
razítkem lze prakticky jakákoliv data a zajistí se tím jejich skutečně prokazatelná existence v 
daném čase a jejich nepozměněnost od doby opatření časovým razítkem. 

 Digitalizace = Proces převedení analogových dat nebo dokumentů do digitální podoby ve formě 
datových souborů nebo digitálních dokumentů. Pro potřeby důvěryhodného uložení se tím také 
rozumí kromě samotného převodu i přidání popisných metadat. 

 Digitální repozitář (DR nebo KDR) = Systém pro zaručené dlouhodobé uchování digitálních 
dokumentů neúředního charakteru, které jsou však dokladem kulturního a společenského 
dědictví. 

 Digitální spisovna (DS nebo KDS) = Systém pro zaručené dlouhodobé a hlavně důvěryhodné 
uložení digitálních dokumentů ve formě balíčků, u nichž je po celou dobu zaručena jejich 
autenticita. 

 Document management system (DMS) = Systém pro správu dokumentů. Zajišťuje uložení, 
třídění a správu dokumentů jako datových souborů a měl by zajišťovat také přenos mezi 
entitami (workflow proces) pro možnost spolupráce při přípravě, projednávání a zpracovávání 
dokumentu. 

 Document preservation system (DPS nebo také LTP) = Systém pro uchování dokumentů jako 
důvěryhodných. Na rozdíl od DMS systémů se s dokumenty jako takovými nepracuje, ale 
pracuje se s entitami balíčků, které obsahují dokument a veškerá k němu známá a potřebná 
metadata. 

 Elektronický systém spisové služby (ESSL) = Elektronický informační systém pro odbornou 
správu dokumentů buď doručených, nebo vytvořených takzvaným "původcem". Je provozován 
zejména podle dané legislativy (Zákon o archivnictví, Vyhláška o spisové službě a Národní 
standard pro elektronické systémy spisové služby). Spravuje a eviduje dokumenty a vytváří o 
nich také metadata. 
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 Open archival information system (OAIS) = Mezinárodní ISO norma pro principy a postupy 
systémů pro archivaci a ukládání důvěryhodných dat. 

 Skartační řízení / skartace = Postup, v němž se po uplynutí povinné lhůty pro uložení 
dokumentu (skartační lhůta) dokument buď předá do digitálního archívu jako digitální 
archiválie, nebo se zničí. 

 Technologické centrum kraje (TC, nebo TCK) = Součást Centra regionálního rozvoje. Jedná se 
o soubor zejména technických prostředků a opatření na úrovni kraje a dalších organizací, která 
povedou ke zlepšení poskytování služeb moderní veřejné správy a ke zlepšení poskytování 
služeb moderní společnosti obecně. 

1.5 Legislativa 

V této oblasti je třeba si všímat zejména následující legislativy: 
 
 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů; 
 Zákon č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a 

některé další zákony; 
 Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, 
 Národní standard pro elektronické systémy spisové služby; 
 Vyhláška č. 192/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů; 
 Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů; 
 Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém 

podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění 
pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách; 
 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 

zákona č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; 

 Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze 
dokumentů; 

 Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových 
schránek; 

 Provozní řád Informačního systému datových schránek; 
 Přílohy k Provoznímu řádu ISDS s komunikačními rozhraními. 

2. Dlouhodobé ukládání digitálních dokumentů obecně 

Než se budeme věnovat konkrétním věcem, pojďme se nejprve rámcově podívat na problematiku 
dlouhodobého ukládání dokumentů z obecného hlediska. O co vlastně jde a jaké kroky čekají 
každého, kdo chce tuto problematiku řešit? Co je třeba si vždy uvědomit a jaké to má aspekty a 
návaznosti? 

2.1 O co jde? 

Procesy a činnosti dlouhodobého ukládání dokumentů musejí zajistit zaručené uložení digitálního 
dokumentu po prakticky neomezeně dlouhou dobu. Cílem je uchovat digitální dokumenty zejména 
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trvalé hodnoty, ať už se jedná o dokumenty úředního charakteru, které jsou důkazem činnosti 
veřejné moci, či dokumenty kulturního a společenského dědictví. Pro řadu institucí, které legislativa 
pojímá jako takzvané "určené původce" je povinnost dlouhodobého důvěryhodného uchovávání 
dokumentů stanovena i legislativou, zejména v ustanovení 69a, odst.3, Zákona č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě. Potřeba dlouhodobě zaručeně ukládat dokumenty mající význam je 
však velmi vnímána i komerční sférou.  
 
Dlouhodobé ukládání digitálních dokumentů je problematika, kterou v současné době řeší většina 
moderních států. Je třeba zajistit, aby dalším pokolením byly k dispozici veškeré potřebné 
informace vzniklé z lidské činnosti v současné době a byly uchovány pro současnost i budoucnost. 

2.2 Co musíme zajistit? 

Je potřeba, abychom zajistili zejména: 
 Abychom uměli uchovat digitální dokumenty; 
 abychom zajistili čitelnost dokumentů i po velmi dlouhé době; 
 abychom věděli, které dokumenty máme uchovat; 
 abychom zaručili jejich důvěryhodnost; 
 abychom i v budoucnu znali podmínky, za jakých dokument vznikl. 
 
Proto je třeba obecně rozplánovat a zajistit následující: 

2.2.1 Vytvoření koncepce 

Ze všeho nejdříve bychom si měli vyjasnit, k čemu právě v našem případě dlouhodobé ukládání 
dokumentů potřebujeme a jak jej budeme zajišťovat. Je nezbytné vypracovat alespoň hrubou 
koncepci toho, jak chceme tuto problematiku řešit. V koncepci bychom si měli vyjasnit: 
 
 Obsahovou a technickou potřebu dlouhodobého ukládání dokumentů; 
 Finanční zdroje a obecné plánování rozpočtu; 
 Personální a lidské zdroje, zejména pro oblast řízení projektu a jeho následné realizace; 
 Současný stav práce s dokumenty v naší organizaci; 
 Plán rozvoje správy dokumentů v návaznosti na jejich dlouhodobé uložení. 
 
Tuto koncepci bychom si měli vytvořit jako základní schematický dokument pro přípravu a 
realizaci celého projektu. Musíme počítat také s tím, že zejména na počátku této složité aktivity 
bude řada neznámých, které se budou objasňovat teprve postupně. 
 
Námi zpracovanou koncepci bychom měli zkonzultovat, neboť vzhledem ke složitosti problematiky 
a poměrně překotnému vývoji zejména procesů souvisejících s moderními trendy v této oblasti 
nejspíše nebudeme schopni ihned napoprvé vytvořit ideální kritickou cestu. 
 
Koncepce musí vycházet ze současných požadavků vycházejících ze znalosti potřeby v místě a 
čase. Zároveň ale musí počítat i s dlouhodobějšími prvky, které samozřejmě nejsme schopni v 
současnosti dostatečně definovat, ale v koncepci bychom měli uvést alespoň jejich nástin.  

2.2.2 Infrastrukturu pro dlouhodobé důvěryhodné ukládání 

Musíme vybudovat správnou infrastrukturu a to z pohledu stavebního i technického, postavit taková 
úložiště, aby splňovala všechny potřebné nároky po velmi dlouhou dobu, vybudovat pokud možno 
několik nezávislých úložišť a zajistit tak zaručené zálohování a zrcadlení dat. Nad úložišti je třeba 
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vybudovat skutečně důvěryhodné spisovny a nastavit technické a procesní principy pro 
nezpochybnitelnost ukládaných dat. 

2.2.3 Dlouhodobou čitelnost dokumentů 

Uchovávané dokumenty se musejí ukládat v takových datových formátech, které zaručí jejich 
čitelnost i po několika desetiletích. Musí se zvolit vhodné archivní formáty a zajistit převod obsahu 
dokumentů do těchto formátů beze ztráty informací. Dále musí být popsán mechanismus principu 
případné konverze do jiných datových formátů, pokud budou v budoucnu vhodnějšími archivními 
formáty. Je nutné zajistit i dlouhodobě čitelná metadata a podrobně popsat jejich strukturu, aby i za 
dlouhou dobu byla možná jejich správná interpretace.   

2.2.4 Informace o vzniku a práci s dokumentem 

U uchovávaných dokumentů musí být vždy k dispozici věrohodné informace o vzniku, původu a 
zpracování daného dokumentu. Musí být jasný jeho původce, způsob a důvod, proč byl dokument 
vytvořen a měly by být známé i informace o všech operacích s dokumentem.  

2.2.5 Autenticitu informací o dokumentu 

Musí se zajistit nezpochybnitelný princip autenticity všech informací a dokumentů v jednotlivých 
balíčcích. Nesmíme pouze důvěřovat danému softwaru a zaručenost těchto informací musíme 
doložit i externím zdrojem (například časovou autoritou, nebo jiným zaručeným způsobem 
nesvázaným s danou softwarovou technologií). Při dlouhodobém uložení neověřujeme zaručenost 
původního dokumentu, ale naopak to, že dokument a informace o něm vedené jsou po celou dobu 
uložení autentické a důvěryhodné. 

2.2.6 Předávání dokumentů mezi entitami 

Musí se jednoznačně stanovit a podrobně popsat nejen princip předávání balíčků s dokumenty mezi 
jednotlivými entitami, ale i podrobné technické prostředí pro toto předávání. To znamená nejen 
popsat strukturu předávaných dat, ale vytvořit pevné komunikační rozhraní se zajištěním shodnosti 
procesů a technických postupů.  

2.2.7 Možnosti zpřístupňování uchovaných dokumentů 

V rámci dlouhodobého ukládání dokumentů je třeba myslet i na to, že se musí zajistit 
zpřístupňování těchto dokumentů v poměrně vzdálené budoucnosti, o jejíchž technických 
možnostech nyní nemáme představu.  

2.2.8 Schopnost budoucího převodu dat 

Jak se zmiňujeme výše, bude nutné při dlouhodobém ukládání dokumentů a dat o nich počítat i s 
možností úplného technologického i koncepčního posunu v budoucnosti. Za dvacet nebo třicet let 
už může být nejen úplně jiné právní a technologické pozadí, ale může se i zcela změnit přístup k 
technologiím a k závislostem na nich. Dnešní koncept hardwarového, softwarového a procesního 
pojetí se může v budoucnu změnit na zcela odlišný koncept, který si teď neumíme ani připustit. Je 
nutné s tím počítat, vše dobře popsat a to nejen na úrovni dat, ale i procesně. 

2.3 Obecná řešení 

Souborů principů dlouhodobého ukládání dokumentů je více a je třeba zvolit ten nejvhodnější. Pro 
výběr správného způsobu dlouhodobého uložení dokumentu musíme být schopni zodpovědět si 
následující otázky: 
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 Jaké dokumenty chceme uchovat? 
 V jakém bezpečnostním režimu se nacházíme? 
 Chceme dokumenty považovat za důvěryhodné? 
 Po jakou minimální dobu hodláme dokumenty ukládat? 
 Ukládáme je pro provozní, nebo pro archivní účely? 
 Umíme zajistit správnou přípravu dokumentů k uložení? 
 
Těchto několik otázek si musíme zodpovědět již při vybudování koncepce pro dlouhodobé 
ukládání. Jejich zodpovězením získáme přehled o tom, jaký typ ukládání chceme vlastně vytvořit. 
Obecně lze využít těchto principů: 

2.3.1 Důvěryhodné spisovny 

Do důvěryhodné digitální spisovny ukládáme (archivujeme) digitální dokumenty pro střednědobou 
a dlouhodobou periodu uchování. Dokumenty se uloží ve formě balíčků a spisovna musí zajistit po 
celou dobu uložení zaručenost a důvěryhodnost uchovaných dat. Jedná se o nejbezpečnější způsob 
dlouhodobého ukládání zejména úředních dokumentů. 

2.3.2 Digitální repozitáře 

Digitální repozitář je garantované úložiště "nespisových" fondů, je vhodné zejména pro ukládání 
rozsáhlejších dokumentů neúředního charakteru, nebo dokumentů kulturně-společenského dědictví. 
Na repozitáře většinou nejsou kladeny takové nároky, na druhou stranu jsou budovány spíše pro 
zpřístupňování dokumentů, než pro pouhou archivaci. 

2.3.3 Negarantovaná úložiště 

Negarantovaným úložištěm se rozumí úložiště pro ukládání provozních a zpracovávaných 
dokumentů a dat. Takové úložiště by na rozdíl od spisoven a repozitářů mělo poskytovat funkce 
Document Management systému, neboť jsou v něm uloženy dokumenty, se kterými se pracuje. 

2.3.4 Portálová řešení 

Určená zejména pro zpřístupňování zpracovávaných dokumentů (elektronické úřední desky, nebo 
portál pro komunikaci občana). Portálová řešení jsou implementována ale i vůči spisovnám a 
repozitářům a to jako nadstavby pro rozhraní, zpřístupňování archiválií a dokumentů kulturního 
dědictví. 

2.4 Zkušenosti ze světa 

Problematika dlouhodobého uchovávání digitálních dokumentů a dat je řešena většinou moderních 
států jako jedna z nejklíčovějších oblastí znalostní ekonomiky a modernizace veřejného prostoru. 
Řada států má vyřešenu oblast elektronizace veřejné správy a umí produkovat zaručené elektronické 
dokumenty. Je ale obtížné vymýšlet a budovat zaručené principy pro jejich skutečně důvěryhodné 
ukládání po velice dlouhou dobu. 
 
Problematika uchovávání digitálních dat (dokumentů, záznamů) po dlouhou dobu se zachováním 
jejich čitelnosti se anglicky uvádí pod pojmem digital preservation, nebo preservation of digital 
objects. Odtud také pocházejí zkratky LTP (Long Term Preservation) a DPS (Digital Preservation 
System). Pojem "Long term" (dlouhodobé) se zde používá ve smyslu doby dostatečně dlouhé na to, 
aby mělo smysl se zabývat dopady měnících se technologií, včetně podpory nových ukládacích 
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médií, formátů dat či měnící se uživatelské komunity. Je třeba počítat s tím, že "dlouhodobé" se 
může prodloužit na trvalé. 
 
Tato problematika je ve světě stále ještě oblastí výzkumu. Jedná se o relativně nový, dosud 
neustálený obor IT. Obor vznikl především pro uchování dat, která primárně vznikla v digitální 
podobě a nemají tedy žádný analogový protějšek (tzv. digital born). I v Evropě je řada projektů, 
které se touto problematikou zabývají, často financována z prostředků EU (CASPAR, PLANETS, 
DPE a další). 

2.5 Mezinárodní standardy 

2.5.1 OAIS 

V období let 1998 až 2002 byl definován obecný model systému pro dlouhodobé uchovávání dat 
nazývaný Open Archival Information System (OAIS). Později byl tento model přijat jako ISO 
standard (ISO 14721:2003). Tento model se stal konceptuálním základem většiny projektů v této 
oblasti. Kromě toho se stal i terminologickým standardem. 
 
Podle OAIS je uchovávání definováno jako: 
 
 Uchování dat v podobě posloupnosti bitů (Bit Streams) v průběhu jakéhokoli kopírování. 
 Schopnost kdykoli v budoucnosti interpretovat informace uchované v této posloupnosti bitů. 
 Schopnost kdykoli v budoucnosti prezentovat informace uchované v posloupnosti bitů uživateli.  
 
Po dobu uchování jsou digitální data - objekty - uloženy v úložišti (OAIS definuje standard pro 
takzvaná CAS úložiště). To zajišťuje jejich ochranu tak, aby informace byly vždy dostupné v 
takové podobě, která bude čitelná a srozumitelná budoucím uživatelům. Tento přístup vyžaduje 
uchovávat spolu s digitálními dokumenty i související metadata. Metadata pomáhají v budoucnu 
poznat a pochopit původní strukturu, obsah a smysl dokumentů. Kromě technických informací o 
uložených dokumentech zahrnují metadata informace o původu dokumentů, o procesu jejich 
vzniku, o operacích, které repozitář s daty během doby uložení prováděl. 
 
Open Archival Information System (OAIS) je referenční model popisující principy budování 
systémů pro dlouhodobé uchovávání digitálního obsahu. Nepředepisuje konkrétní technologie, ale 
definuje jednotlivé funkční celky, jejich vzájemné návaznosti a potřebná rozhraní vůči externím 
systémům a uživatelům. Hlavními funkčními celky jsou vstupní modul (Ingest),  modul správy dat 
(Data Management),  archivní úložiště (Archival Storage),  přístupový modul (Access). Pro účely 
správy jsou definovány moduly pro administraci (Administration) a plánování uchovávání 
(Preservation Planning). 
 
Zároveň OAIS obsahuje doporučení týkající se způsobu dlouhodobého uchování digitálního 
obsahu, zejména použití archivních balíčků (AIP) a jejich životního cyklu.  

2.5.2 Platter 

Řešení dlouhodobé ochrany dokumentů není pouze technickým problémem, který končí 
vybudováním úložiště. Je třeba zajistit i jeho financování, kvalifikovaný personál, řízení a 
organizaci práce. V rámci mezinárodního projektu Digital Preservation Europe vznikl nástroj 
nazývaný PLATTER (Planning Tool for Trusted Electronic Repositories), který je jakousi 
kuchařkou pro přípravu projektů dlouhodobého uchovávání dat. Pomáhá sestavit tzv. Plán 
strategických cílů zahrnující cíle a úkoly pro vybudování repozitáře tak, aby mohl být považován za 
důvěryhodný.    
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Plán strategických cílů sestává z následujících devíti dílčích plánů (dimenzí): 
 
 Finanční plán – specifikuje finanční plánování, monitorování a hlášení; 
 Plán řízení lidských zdrojů - specifikuje způsoby získávání relevantní množiny vědomostí a 

podpory řízení úložiště; 
 Datový plán - specifikace datových a metadatových objektů, formátů a struktur pro příjem 

(Ingest), ukládání (Storage) a poskytování (Dissemination), včetně relevantních transformací a 
mapování; 

 Akviziční plán - specifikuje řízení vztahů s původci a datovými správci;  
 Plán zpřístupňování - specifikuje řízení vztahů s koncovými uživateli a zásady přístupu; 
 Plán ochrany - zajišťuje, aby přístup a využití materiálů v úložišti nebylo nepříznivě ovlivněno 

technologickými změnami a zastaráváním materiálů; 
 Technologický plán - specifikuje cíle pro hardware, software a síťová propojení; 
 Plán zajištění kontinuity - řízení povinnosti zajistit ochranu uložených materiálů po ukončení 

životnosti úložiště; 
 Krizový plán - specifikuje reakce na náhlé změny v okolí úložiště. 
 
Teprve důsledný (prokazatelný) záznam všech aktivit a jeho kontrola zaručuje úložišti jeho 
dlouhodobé a důvěryhodné fungování. 
 
Samotné definování jednotlivých cílů ještě nezaručí důvěryhodnost dlouhodobého úložiště. Na 
základě definice cílů by měly být stanoveny závazné metodiky pro řízení provozu úložiště. 
Stanovení a dodržování  závazných metodik v souladu s jednotlivými dimenzemi  metodiky 
PLATTER umožňuje podrobit takové úložiště provoznímu auditu. Provozní audit především 
kontroluje, že provoz úložiště se provádí podle nastavených plánů a metodik.  

2.6 Fáze životního cyklu dokumentu 

Potřeba zajištění zaručeného střednědobého a dlouhodobého ukládání dokumentů ve své podstatě 
příliš nesouvisí s prací s dokumentem. Každý životní cyklus úředního dokumentu můžeme rozdělit 
na tři fáze: 

2.6.1 Dokument je zpracováván 

Toto je vlastně provozní fáze správy dokumentů. Dokument je buď doručen, anebo vytvořen, dále 
je  zpracováván a nějakým způsobem je vyřízen. Odbornou správu dokumentů v této fázi musí 
zajišťovat elektronický systém spisové služby, nebo agendový informační systém, který splňuje 
všechny nároky kladené zejména Národním standardem. 

2.6.2 Dokument je uložen 

Po vyřízení dokumentu, nebo po uzavření spisu je nutné dokument důvěryhodným způsobem 
uchovat minimálně po dobu skartační lhůty. Dokument již není "živý" a prakticky se s ním 
nepracuje. Přesto musí být pochopitelně dostupný. Tuto fázi odborné správy dokumentů musí 
zajistit výhradně důvěryhodná spisovna. Ta musí zaručeným způsobem dokumenty uchovat a také 
se postarat o jejich důvěryhodnost a autenticitu.  

2.6.3 Dokument je předán, nebo zničen 

Po uběhnutí skartační lhůty dokumentu se s ním nakládá podle toho, v jakém je skartačním režimu. 
Buď se dokument zničí, nebo se předá do digitálního archivu, anebo se provede výběr, ve kterém se 
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vyhodnotí, jak se s ním bude dále nakládat. Samozřejmě i po uběhnutí skartační lhůty si může tento 
dokument původce uchovat a je vhodné i tehdy zajistit jeho důvěryhodnost. V této fázi odborné 
správy dokumentů buď dokument opustí důvěryhodnou spisovnu, anebo je v ní i nadále uložen, 
přičemž sama legislativa připouští, že na důvěryhodnost nejsou již při následném uložení kladeny 
nároky. Nicméně i v případě zničení dokumentu by o jeho samotné existenci měla být nadále 
vedena evidence.  

2.7 Citlivá místa 

Samozřejmě i v této oblasti existuje i několik poměrně citlivých míst, jejichž vyřešení je teprve 
zárukou úspěšnosti nasazení obecných principů. Kromě ryze právně-procesních problémů je dobré 
se zamyslet nad těmito aspekty: 
 

2.7.1 Autenticita samotného dokumentu se musí ověřit ještě před uložením 

V okamžiku, kdy je dokument předán k dlouhodobému uložení, již musí být dostupné veškeré 
informace vedoucí k jeho identifikaci a musí být také známa a prověřena jeho autenticita. Od 
okamžiku zahájení dlouhodobého uložení se již dokument nesmí pozměnit a z pohledu 
důvěryhodnosti již by neměl být následně zpochybňován. 
 
Je tedy nutné, aby již ve fázi vytvoření, nebo uzavření, či odeslání digitálního dokumentu, byla 
známa jeho autenticita. Dokument musí být ještě před uložením (například do digitální spisovny) 
opatřen takovými autentifikačními prvky, aby bylo možno jej považovat  za důvěryhodný a pravý. 
 
Sám proces autentifikace a důvěryhodnosti v rámci dlouhodobého ukládání nesmí neustále nutit 
prověřovat důvěryhodnost původního dokumentu. V době uložení dokumentu pro dlouhodobé 
uchování musí být dokument považován za důvěryhodný a tato samotná skutečnost nemusí být již 
dále systémem prověřována. 
 
POZNÁMKA: Pochopitelně to nemá souvislost s faktickým zpochybňováním důvěryhodnosti dokumentů třetími 
stranami. Důvěryhodné uložení ve spisovně (a zejména informace ve spisovně vedené) pak ale naopak mohou sloužit 
jako výborný důkaz o jeho důvěryhodnosti a nezpochybnitelnosti.  

2.7.2 Není definováno prostředí pro předávání dokumentů z ERMS a spisovnou 

Toto je zdánlivě malý problém, který ovšem může přinést velké potíže. Řada elektronických 
systémů spisové služby a agendových informačních systémů, které fungují v režimu ERMS bude 
produkovat digitální dokumenty a jejich metadata. Zatím ale neexistují popisné komunikační 
popisy, kterými předávat připravené balíčky do digitálních spisoven. Mohlo by se zdát, že takové 
komunikační rozhraní není důležité tam, kde je spisovna přímo součástí elektronického systému 
spisové služby, avšak i v těchto případech by bylo vhodné používat nějakých standardních postupů. 
 
Jistě lze využít z části komunikační rozhraní pro komunikaci jednotlivých ERMS systémů a z části 
komunikační rozhraní pro předávání do Národního digitálního archivu, avšak tím problémem je, že 
takovéto sjednocené komunikační principy nejsou legislativně definovány. 

2.7.3 Nejsou sjednocené technické principy komunikace spisoven 

Toto souvisí s předchozí kapitolou. Nikdo se dosud nezamýšlel nad potřebou, aby si balíčky s 
dokumenty předávaly dvě  různé digitální spisovny. Přitom k tomu může dojít a situací, ve kterých 
to může nastat je celá řada. Například zánik původce a nástupnictví jiným původcem s přesunem 
zodpovědnosti za výkon spisové služby, anebo třeba změna technologie digitální spisovny. 

 15



 
I zde by bylo vhodné najít obdobnou shodu výrobců specializovaných softwarů, jako při tvorbě 
Národního standardu.  

2.7.4 Není stanoven princip důvěryhodnosti spisoven 

Přestože legislativa určuje povinnosti zajišťování důvěryhodnosti dokumentů a důvěryhodnosti o 
nich vedených informací v čase (paragraf 69a, odst.3 Zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě), není princip důvěryhodnosti, ani elektronických systémů spisové služby (a 
agendových informačních systémů), ani elektronických spisoven nijak blíže specifikován. 
 
To, že není nijak určeno, za jakých okolností považujeme spisovnu za důvěryhodnou, je poměrně 
velký problém. Mohlo by se tak zdát, že se opět opíráme o poněkud pochybný výklad stylu "věříme 
spisovně". Při zachování principů stanovených v OAIS a dalších obecných prvků důvěryhodnosti 
jistě můžeme data uložená ve spisovně za důvěryhodná považovat. Těmi dalšími principy se rozumí 
zejména: 
 
 Dokumenty ukládáme ve formě celých balíčku; 
 Balíčky po celou dobu uložení nerozdělujeme na dokumenty a metadata, ale naopak s nimi 

pracujeme jako s jedním objektem; 
 Kromě opatření přímo poskytovaných hardwarem a softwarem spisovny zajistíme i externí 

prvky důvěryhodnosti (například balíčky, nebo jejich skupiny opatřujeme "kvalifikovaným 
časovým razítkem); 

 Veškeré operace s balíčkem musejí být zaprotokolovány a tyto protokoly nesmí být 
pozměňovány a musí jim být zajištěn stejný princip důvěryhodnosti jako samotným balíčkům. 

 
Tyto povinnosti ale nejsou nikde jednoznačně uvedeny, a tak přesto, že bez nich nemůžeme zajistit 
skutečně nezávislou důvěryhodnost, mnozí se domnívají, že postačí menší prostředky zabezpečení a 
zajištění autentifikace.  

2.7.5 Uchovávání pro budoucnost 

Nevíme, jak k technologiím a k datům budeme přistupovat za několik desítek let. Dnešní koncept, 
kdy data ukládáme na hardwarových úložištích a spravujeme softwarovými prostředky, se 
postupem času může změnit v něco zcela odlišného a nám dnes neznámého a nepředstavitelného. 
Od vědecko-fantastických představ o globální informační síti představované komunikátory v mozku 
každého z nás, až po maxiutopickou představu elektronické smrti a návratu k papíru - v tomto 
rozsahu se pohybujeme, když se dnes snažíme odhadovat budoucnost technologií a informací. 
 
Při jakékoliv skutečně vážné koncepci dlouhodobého ukládání dat a dokumentů bychom se měli 
soustředit také na obecné principy plánování, jak bude s daty v budoucnu nakládáno. Tím se 
nemyslí jen technické a lidské zdroje, ale sama koncepce práce s informacemi. Musíme stavět 
takové systémy, které budou schopny převádět v budoucnu jednoduše data do úplně jiných formátů 
a datových rozměrů. 
 
Proto je nezbytné vše dobře a logicky popsat a popisovat nejen datové struktury, ale i návazné 
procesy a principy, s jejichž pomocí se procesy vykonávají. Jinak se nám může stát, že budeme mít 
v budoucnu sice zaručená a věrohodná data, ale buď jim nebudeme rozumět, nebo je nebudeme 
schopni automatizovaně interpretovat správně. 
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2.8 Možná rizika 

Pokud nepostavíme spisovny a garantovaná úložiště jako skutečně důvěryhodné prostředky pro  
dlouhodobé ukládání dokumentů, a pokud je nebudeme umět řádně a odborně spravovat, nemůžeme 
v nich uloženým dokumentům v budoucnu věřit. Navíc kromě zpochybňování samotných 
dokumentů hrozí při nedostatečně implementaci již několikrát zmiňovaná rizika týkající se toho, že 
nemusíme umět v budoucnu data správně pochopit a interpretovat. 

3. Digitální spisovny obecně 

Pojďme se blíže podívat na obecné věci platné při budování digitální spisovny. 

3.1 Co je digitální spisovna? 

Digitální spisovna je technický soubor zařízení pro zaručené a důvěryhodné uchování digitálních 
dokumentů a digitalizovaných analogových dokumentů. Na rozdíl od digitálního repozitáře je 
svázána poměrně přísnými pravidly. Obecný světový trend je budovat spisovny podle 
mezinárodního konceptu OAIS.  

3.2 Uchování dokumentů ve spisovně 

Digitální spisovna není DMS (document management system), ale DPS (document preservation 
system), neboť se v ní digitální dokumenty nespravují, ale pouze důvěryhodně uchovají. 
Dokumenty jsou do spisovny vkládány jako balíčky SIP/AIP, jejichž součástí je nejen samotný 
digitální dokument, ale i jeho popisná a doplňující metadata a záznam veškerých operací 
prováděných s dokumentem. Dokument je uložen ve spisovně od vytvoření balíčku, až do 
doběhnutí skartační lhůty dokumentu, v mnohých případech je dokument v digitální spisovně i déle. 
Dokumenty vložené do spisovny se nesmí nijak pozměňovat a nesmí se vymazat bez řádného 
skartačního řízení.  

3.2.1 Důvěryhodná spisovna 

Důvěryhodná digitální spisovna je takový systém, který sám dokáže zajistit autenticitu uložených 
balíčků s dokumenty a důvěryhodnost jejich dlouhodobého ukládání ve spisovně a dalšímu 
předávání. Pro důvěryhodnou spisovnu je vhodné využít OAIS (open archival information system) 
koncept postavený na principu DPS (document preservation system), nebo LTP (long time 
preservation). Volba systému závisí na tom, po jak dlouhou dobu budou dokumenty ve spisovně 
ukládány a zda je nutno zajistit zaručení zajištění důvěryhodnosti.  

3.2.2 Nedůvěryhodná spisovna 

Nedůvěryhodnou spisovnou rozumíme taktéž systém založený na OAIS konceptu s technologií 
DPS, avšak tento systém nemusí zajišťovat autenticitu dokumentů a balíčků. Využívá se zejména v  
nestátním sektoru - tedy všude tam, kde je nutno ukládat dokumenty sice zaručeným způsobem, 
avšak důvěryhodnost dokumentů a informací o nich vedených v čase se nemusí zaručit (třeba 
externím prvkem časového razítka, apod.) 
 
POZNÁMKA: Pojem nedůvěryhodná spisovna se pochopitelně v oblasti veřejné správy nepoužívá. Digitální spisovnu 
u určených původců musíme vždy  považovat za důvěryhodnou. Zde  se uvádí jen proto, že problematiku dlouhodobého 
ukládání dokumentů neřeší jen veřejný sektor spadající pod pravidla vedení spisové služby. 
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3.3 Co vlastně dělá  důvěryhodná spisovna? 

Důvěryhodná  digitální spisovna musí především zajistit, aby dokumenty v ní uložené nemohly být 
následně zpochybňovány, aby byly uloženy skutečně zaručeným a důvěryhodným způsobem. To 
vlastně znamená, že principielně je spisovna nejen úložištěm dokumentů, ale hlavně prostředkem 
pro zaručení pravosti a nezměnitelnosti dokumentu. Hovoříme-li o uložení dokumentu ve spisovně, 
musíme chápat, že se nejedná pouze o faktické uložení samotného dokumentu. Po technické stránce 
se vlastně ani nejedná o uložení dokumentu jako takového. Neukládá se totiž dokument, ale balíček. 
Tento balíček (SIP/AIP) pochopitelně obsahuje samotný digitální dokument a všechny jeho části, 
ale také obsahuje velkou množinu metadat. A právě spojení dokumentu a jeho metadat a dalších 
technických informací o tom, jak dokument vznikl a co všechno se s ním dělalo, je jediným 
způsobem, jak o dokumentu vědět skutečně všechno, co vědět potřebujeme. 

3.4 DMS versus DPS 

Digitální spisovna tedy není úložištěm dokumentů. A tedy ani není document management 
systémem. Za DMS systém můžeme považovat elektronickou spisovou službu, agendové 
informační systémy a další informační systémy, které ukládají a spravují dokumenty při jejich 
zpracování a vyřizování. Samozřejmě opět platí, že každý takový systém musí splňovat požadavky 
stanovené Národním standardem a musí umět vytvářet, aktualizovat a spravovat všechna potřebná 
metadata. Také musí umět zaznamenat operace prováděné s dokumentem a vytvořit transakční log. 
Digitální spisovna naopak DMS systémem ve své podstatě být nemůže. Dokumenty se v něm totiž 
fakticky nespravují, ale uchovávají a to zaručeným způsobem.  

3.5 Jak technicky důvěryhodnou spisovnu řešit? 

Vysvětlili jsme si, že spisovna není Document Management systémem. Plní totiž zcela jinou úlohu, 
ale hlavně musí poskytovat odlišnou funkcionalitu. Proto se ostatně využívá i odlišné označení jako 
DPS. Otázka tedy zní - když nemůžeme využít principů a metod DMS, na jakém základě skutečně 
důvěryhodnou digitální spisovnu vybudovat? I zde je k dispozici celkem jednoduché a hlavně 
celosvětovou praxí podpořené řešení. Důvěryhodnou spisovnu musíme stavět jako archivní ukládací 
systém podle metod OAIS (Open Archival Information System). 

3.6 Obecné funkce digitální spisovny 

Digitální spisovna by měla splňovat vždy několik základních funkcí: 
 
 Musí zajistit dlouhodobé uložení dokumentů; 
 Musí zajistit autenticitu a zachování všech dat o dokumentu v balíčku; 
 Musí umět spravovat balíčky s dokumenty; 
 Musí zajistit nepozměnitelnost a důvěryhodnost samotných dokumentů; 
 Musí umět přijímat i dokumenty ne se všemi metadaty a musí umět sama sestavovat metadata a 

balíčky; 
 Musí evidovat a důvěryhodně uchovat veškeré operace s dokumentem; 
 Musí fungovat jako nástroj pro podporu skartačního řízení; 
 Musí umět předávat data do digitálních archivů; 
 Musí umět zpřístupňovat dokumenty a data; 
 Musí mít nastaveny správné principy replikace dat na více úložištích; 
 Musí umět zaručeným způsobem prokázat důvěryhodnost balíčků a metadat a to nikoliv pouze 

interními zdroji; 
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3.7 Zajištění autenticity a důvěryhodnosti dat 

Ve spisovně neprověřujeme autenticitu původních uložených dokumentů. Hovoříme-li o autenticitě 
a důvěryhodnosti dokumentu a informací o něm a zejména o jejich důvěryhodnosti v čase, myslíme 
tím zejména potřebu zajištění skutečně nezávislé autenticity ve smyslu nepozměnění dokumentu a 
údajů o něm vedených. 
 
Chceme-li zajistit autenticitu také externím nezávislým zdrojem, ukazuje se jako ideální možnost 
využít funkcí časové autority a pravidelné časové verifikace nepozměněnosti balíčků. 

3.7.1 Nezajišťujeme důvěryhodnost dokumentu, ale balíčku 

Jak jsme si řekli, ve spisovně nejsou uloženy pouze dokumenty, ale celé informační balíčky. Je 
důležité zdůraznit, že zajištěním autenticity a důvěryhodnosti v rámci spisovny se v žádném případě 
nerozumí zajištění autenticity samotných dokumentů, ale celých balíčků. Autenticita dokumentu 
musí být ověřena nejpozději v okamžiku uložení do digitální spisovny. V rámci funkcionality 
spisovny se musí zajišťovat autenticita nezměnění, integrity a důvěryhodnosti celku balíčku, 
přičemž samotná důvěryhodnost digitálního dokumentu se dále neprověřuje. 

3.7.2 Proč zajistit důvěryhodnost balíčku? 

Zajištění a zejména zaručení autenticity balíčku vychází z potřeby stanovené zejména §69a, odst. 3, 
Zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

3.7.3 Hardwarové a softwarové zajištění autenticity  

Zajištění autenticity dat ve spisovně se provádí třemi způsoby:  
 
 Fyzická bezpečnost - zajišťování bezpečnosti a autenticity službami hardwarového úložiště 

(nebo více úložišť);  
 Geodiferenciační bezpečnost - provoz více úložiští s více kopiemi dat spisovny v geograficky 

odlišných místech; 
 Datová bezpečnost - zajišťování autenticity jednotlivých balíčků periodickou kontrolou a 

zaručením důvěryhodnosti.  
 
Ideální je kombinace všech těchto tří metod, aby byla zaručena zejména dlouhodobá bezpečnost a 
důvěryhodnost těch dokumentů, které jsou ve spisovně uloženy. Dokumenty mohou být ve spisovně 
třeba i sto let.  

3.8 Čitelnost dat a formátů  

Digitální dokumenty uložené ve spisovně musejí být nezměněny a hlavně musejí být čitelné i po 
několika desetiletích. Proto je nutné zvolit takové technické formáty, které zaručují čitelnost i za 
velmi dlouhou dobu. Nedoporučuje se ukládat do spisovny dokumenty v proprietárním, nebo 
nedostatečně popsaném formátu, nebo ve formátu, který se mění vždy s novou verzí původního 
software. Naopak se doporučuje ukládat dokumenty v dlouhodobě prověřených stabilních 
formátech (archivní formáty). 

3.8.1 Povinné výstupní formáty digitálních dokumentů 

V našem právním řádu je definována povinnost předávat dokumenty ve formě balíčků. Samotné 
digitální dokumenty musejí být předávány v takzvaném "výstupním formátu". Tyto výstupní 
formáty ze systémů spisové služby definuje ustanovení §20, Vyhlášky č. 191/2009 Sb., o 
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podrobnostech výkonu spisové služby. Definuje se povinnost užít výstupní formáty v těchto 
případech: 
 
 formát výstupu z elektronického systému spisové služby; 
 formát dokumentu ukládaného v elektronické spisovně, která je součástí elektronického systému 

spisové služby; 
 formát pro předávání do digitálního archivu. 
 
Jako formát pro statické textové a statické kombinované textové a obrazové dokumenty se 
použije formát Portable Document Format/Archive (PDF/A, ISO 19005). 
 
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), nebo 
 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), nebo 
 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), nebo 
 formát Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation (PCM). 
 
Toto striktní definování povinných výstupních formátů je ideální pro nasazení při koncepci 
jakéhokoliv dlouhodobého uchovávání dokumentů. To proto, že se od počátku počítá s takovým 
datovým formátem, který bude poté předán do digitálního archivu, kde bude popřípadě trvale 
uložen dokument jako digitální archiválie. 

4. Projekt Technologického centra kraje 

4.1 Obecná charakteristika projektu 

Projekt vybudování technologického centra kraje je jedním z projektů určených pro všechny krajské 
úřady a má umožňovat vybudovat infrastrukturu a technické prostředky pro zlepšování poskytování 
moderních služeb. V rámci tohoto projektu je poměrně velký důraz kladen právě na práci s 
elektronickými dokumenty a daty.  

4.2 Problematika dlouhodobého ukládání v souvislosti s TC krajů 

Problematika dlouhodobého ukládání dat a zejména důvěryhodného dlouhodobého ukládání 
digitálních dokumentů a následného předání do digitálního archivu je poměrně významná. V rámci 
projektů technologického centra se budují elektronické spisové služby a modernizují se stávající i 
nové agendové informační systémy, které produkují digitální dokumenty. V rámci prostředí kraje je 
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třeba vytvořit takové principy a prostředky, které by umožňovaly zaručené uložení těchto 
digitálních dokumentů a práci s nimi i po dobu několika desetiletí. 
 
V rámci kraje se vytváří poměrně velké množství digitálních dokumentů. Některé z nich jsou 
významné z toho důvodu, že jsou úředního charakteru a tedy je třeba je alespoň po určitou dobu 
uchovat jako výsledky svědectví výkonu veřejné moci. Jiné jsou důležité pro svoji nenahraditelnost 
jako dokumenty kulturního a společenského dědictví. Obě tyto skupiny dokumentů je třeba uchovat 
do budoucna a zajistit k nim přístup a také jejich důvěryhodnost.  
 
V rámci technologického centra kraje mohou být v této oblasti vytvářeny: 
 
 Elektronické spisové služby (které vytvářejí digitální dokumenty); 
 Krajské digitální spisovny (pro dlouhodobé důvěryhodné uložení zejména úředních 

dokumentů); 
 Krajské digitální repozitáře (pro dlouhodobé důvěryhodné uložení dokumentů trvale kulturně-

společenského dědictví); 
 Krajská digitální úložiště (pro střednědobé a dlouhodobé uložení procesních dat a jiných 

nestrukturovaných dat). 
 
Tyto všechny způsoby dlouhodobého uložení dat a dokumentů se mohou budovat v rámci výstavby 
technologických center krajů. Jedná se zejména o technické a věcné prostředky, které, pokud budou 
vytvořeny správně, umožní vyřešit velmi palčivý problém ukládání. 

4.3 Související podprojekty 

V rámci projektu Technologického centra kraje souvisí s problematikou dlouhodobého ukládání  
zejména tyto projekty: 

4.3.1 Krajská digitální spisovna 

Zařízení pro dlouhodobé důvěryhodné uložení digitálních dokumentů. Zde se budou ukládat 
vyřízené digitální dokumenty a uzavřené spisy pocházející zejména z elektronických systémů 
spisových služeb a agendových informačních systémů. Dokumenty budou uloženy ve formě 
balíčku, a to se všemi metadaty a souvisejícími technickými informacemi. 

4.3.2 Krajský digitální repozitář 

Slouží k dlouhodobému uložení dokumentů neúředního typu. V tomto prostoru se budou uchovávat 
dokumenty kulturního dědictví, které nevznikly jako výsledek úřední činnosti. Jedná se například o 
fondy, kulturní památky, cenné písemnosti a umělecká díla, fotografie, historické mapy, audio, 
video, časopisy a ostatní publikace vztahující se k regionu. 

4.3.3 Krajské digitální úložiště 

Prostor pro ukládání nestrukturovaných, zejména procesních a provozních dat. Jedná se o technicky 
poměrně jednoduché úložiště bez služeb zaručujících důvěryhodnost uložených dat po dlouhou 
dobu. Jako komunikační rozhraní mohou být využity standardní funkce souborových systémů a 
nebo souborové komunikační protokoly. 
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4.3.4 Krajská digitalizační linka 

Zařízení pro profesionální digitalizaci dokumentů, a to i nelistinného druhu (například multimédií 
nebo 3D objektů). Toto zařízení může sloužit pro převod dokumentů, které se následně budou 
ukládat zejména v digitálních repozitářích. 

4.3.5 Elektronická spisová služba 

Pořízení, nebo modernizace stávající elektronické spisové služby nejen v rámci kraje, ale i u dalších 
cílových organizací. Kraj musí poskytovat elektronické systémy spisové služby jako hostovanou 
službu pro organizace a obce. Také se může jednat o modernizaci a napojení elektronických 
agendových informačních systémů. Elektronické spisové služby a agendové informační systémy 
musejí být schopny vytvářet a spravovat dokumenty správným způsobem a musejí umět vytvořit 
výstupní balíčky pro uložení do digitální spisovny. 

4.3.6 Vnitřní a vnější integrace úřadu 

Tento projekt je z hlediska dlouhodobého ukládání dokumentů důležitý zejména proto, že obsahuje 
povinnost integrace všech užívaných informačních systémů v úřadu. Obsahuje také povinnosti 
jednoznačné autentifikace a identifikace konkrétního úředníka a to nejen jako fyzické osoby, ale 
jako role, která mu pro danou agendu a daný postup náleží.  

4.3.7 Poznámka k realizaci projektů a k tomuto dokumentu 

Vzhledem k rozsáhlosti problematiky a z výsledků dotazování a dosavadních jednání s kraji, lze 
účinně omezit zájem pouze na některé projekty. Pouze minimum krajů bude realizovat všechny zde 
uvedené podprojekty. Každý kraj si asi bude budovat krajskou digitální spisovnu, neboť tím zajistí 
skutečně důvěryhodné a zaručené ukládání úředních dokumentů nejen pro sebe, ale i pro ostatní 
organizace v projektu. Již ale málokterý kraj bude budovat digitální repozitář, neboť podrobnosti 
zejména technického charakteru nejsou v tuto chvíli jasné a pro kraj jako takový se ukazuje, že to 
není nezbytně nutné. 
 
Tato typová koncepce se tedy zabývá primárně právě pouze projektem vybudování krajské digitální 
spisovny a ostatní zmiňuje v souvislosti se shodnými rysy tohoto projektu. 

5. Krajská digitální spisovna (KDS) 

5.1 Co je krajská digitální spisovna? 

Krajská digitální spisovna je garantované úložiště zejména pro úřední dokumenty. 

5.1.1 KDS versus KDR 

Problematika dlouhodobého ukládání dokumentů v rámci technologických center krajů se věnuje 
dvěma typům dokumentů: 
 

1) Úřední dokumenty (budou uloženy v krajské digitální spisovně a podléhají režimu 
skartačního řízení). 

2) Ostatní dokumenty kulturního dědictví (budou uloženy v krajském digitálním repozitáři). 
 
Na krajskou digitální spisovnu jsou z pochopitelných důvodů kladeny větší nároky na bezpečnost a 
důvěryhodnost, zatímco na krajský digitální repozitář jsou kladeny vyšší nároky v oblasti 
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funkcionality, zpřístupňování a zobrazování dokumentů. Obecně se ale dá říci, že princip budování 
a technologie KDS a KDR jsou si velmi podobné.  
 
V této části dokumentu se budeme věnovat výhradně krajské digitální spisovně. 

5.2 Uchovávání dokumentů v KDS 

Správu úředních dokumentů na úrovni kraje v době od uzavření (vyřízení) do doby vyřazení 
dokumentu (předání do Národního digitálního archivu, nebo zničení) zajistí Krajská digitální 
spisovna (KDS). Ta zajistí, že dokumenty v ní uložené ve formě balíčků budou uloženy zaručeným 
a důvěryhodným způsobem a to minimálně po dobu skartační lhůty. Je třeba ale počítat i s tím, že 
digitální dokumenty se budou v KDS uchovávat i déle, než je stanovená povinnost. 

5.2.1 Právní aspekt 

Z právního pohledu bude KDS provozována podle Zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a souvisejících právních předpisů. A to zejména jako prostředek naplňující podmínky 
uložení dokumentu uvedené v ustanovení §69a, odst.3, Zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě. KDS tedy zajistí uchovávání dokumentu v digitální podobě postupem zaručujícím 
věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost dokumentu, a to včetně 
údajů prokazujících existenci dokumentu v digitální podobě v čase.  
 
Musí se ale definovat principy zaručeného uložení autenticity uložených dat v čase, a to nezávisle 
na používaném procesu či technologii. Data musí být považována za důvěryhodná z obecného 
hlediska, nikoliv pouze prohlášením dodavatele, či provozovatele určitého technického prostředku. 
 
KDS bude pro organizace a další původce provozována na základě definovaného smluvního vztahu 
a to jako služba poskytovaná v rámci služeb technologického centra kraje. Dokumenty zůstávají 
stále ve vlastnictví původce, ale spisovna je ukládá, uchovává a řídí jejich správu i při přípravě a 
provádění skartačního řízení. 

5.3 Proč budovat KDS? 

Na úrovni kraje je potřeba vybudovat skutečně garantované úložiště pro uložení takových 
dokumentů, u nichž budeme vyžadovat zaručení důvěryhodnosti po celou dobu procesu uchování. 
Přičemž je nutné mít na paměti, že toto úložiště nebude využíváno pouze krajem a jeho 
organizacemi, ale i dalšími určenými původci, kteří mají za povinnost odborně spravovat digitální 
dokumenty.  
 
Vybudováním krajské digitální spisovny dosáhne kraj zejména: 
 
 Sjednocení technických prostředků a procesů při správě dokumentů;  
 Zajištění kvalitních prostředků pro poskytování služby důvěryhodného dlouhodobého uložení 

dokumentů;  
 Nezávislosti na softwaru informačních systémů pro elektronizaci správy agend;  
 Jednotného principu ukládání důležitých dokumentů a dat o nich;  
 Usnadnění budoucí migrace na nové technologie a procesy; 
 
Při budování KDS si musíme být dobře vědomi důležitosti toho, abychom současné dokumenty 
dokázali nikoliv pouze uložit, ale abychom je v budoucnu dokázali i číst a správně interpretovat. 
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5.3.1 Co od KDS očekávají kraje? 

Kraje od digitální spisovny očekávají zaručené úložiště pro dlouhodobé ukládání dokumentů. Jejím 
vybudováním a provozem jednak splní určitou povinnost a jednak tím zajistí skutečně efektivní 
platformu pro dlouhodobou odbornou správu uložených dokumentů.  

5.3.2 Co od KDS očekávají ostatní? 

Další cílové subjekty, jako například obce na území kraje nebo krajem zřízené organizace, od 
provozování krajské digitální spisovny očekávají zejména vyřešení problému se střednědobým a 
dlouhodobým uchováním vyřízených digitálních dokumentů. Službu ukládání dokumentů a 
podporu při skartačním řízení a předání do Národního digitálního archivu jim zajistí kraj a oni 
nebudou muset vynakládat finanční, technické a lidské zdroje s tím související. 

5.3.3 Cílové subjekty 

Jako cílové subjekty zasažené projektem vybudování a provozování krajské digitální spisovny 
můžeme označit zejména: 
 
 Krajský úřad a jeho organizační součásti; 
 Obce na území kraje; 
 Organizace zřízené krajem; 
 Školská zařízení a zařízení sociálních služeb; 

5.4 Obecné principy fungování KDS 

5.4.1 Legislativní aspekt 

Krajská digitální spisovna bude zajišťovat zaručené dlouhodobé uchování dokumentu a informací o 
dokumentu v čase a to nejméně po dobu skartační lhůty. Naplňuje tedy povinnost danou zejména 
ustanovením §69a, odst. 3, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Dále bude 
digitální spisovna provozována zejména podle Národního standardu. 

5.4.2 Smluvní aspekt 

Krajskou digitální spisovnu provozuje kraj a to sám pro sebe a pro další určené původce. S 
ostatnímu určenými původci musí být k dispozici smluvní vztah s jednoznačnou definicí 
poskytování této služby a jejích podmínek. 

5.4.3 Technický aspekt 

KDS bude provozována DPS systémem na hardwarovém zařízení provozovaném krajem. Ostatní 
původci budou do KDS přistupovat nastavenými komunikačními kanály a provádění správy 
dokumentů bude jejich zodpovědností. Za zaručenost, dostupnost a bezpečnost dat bude 
zodpovědný kraj.  

5.5 Vlastnictví dokumentů 

Důležité je uvést, že digitální dokumenty uložené ve spisovně jsou stále ve vlastnictví daného 
původce. Digitální spisovna je technický prostředek pro zaručené a důvěryhodné uložení a uchování 
těchto dokumentů a je provozována na základě smluvního vztahu původců s krajem. 
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5.6 Principy řešení KDS 

Pojďme si alespoň rámcově nastínit podrobnější doporučení týkající se KDS. 

5.6.1 Plánování vybudování a provozu KDS 

Kromě vybudování samotné digitální spisovny a výběru její technologie je velmi důležitým 
aspektem celého procesu také plánování. Před samotnou implementací technologie bychom měli 
mít naplánované samotné řízení projektu a finanční, lidské a technické zdroje. 
 
Je vhodné vycházet z mezinárodního standardu PLATTER, který poměrně obšírně definuje 
potřebnou strukturu plánování. 

5.6.2 Systém vybudování KDS 

KDS by měla být budována jako systém vhodný pro dlouhodobé ukládání dokumentů (DPS). 
Tomuto účelu musí odpovídat softwarová i hardwarová architektura a metodické zajištění provozu 
systému. 
 
Součástí budovaného systému KDS by měly být zejména tyto komponenty: 
 
 robustní archivní úložiště instalované v odpovídajících prostorách (zajištění vhodného prostředí, 

komunikační infrastruktury a zabezpečení proti živelním pohromám i neoprávněnému přístupu). 
 úložiště pro záložní kopie dat, optimálně v geograficky oddělené lokalitě. 
 hardware a komunikační infrastruktura pro provoz systému KDS (aplikační a databázové 

servery, komunikační linky umožňující příjem a výdej dat pro všechny původce dokumentů a 
další předpokládané uživatele systému včetně integrovaných aplikací) 

 software DPS implementující všechny funkce digitální spisovny 
 metodika a pravidla používání systému KDS pro původce a administrátory systému 

5.6.3 OAIS a DPS 

Open Archival Information System (OAIS) je referenční model popisující principy budování 
systémů pro dlouhodobé uchovávání digitálního obsahu. Nepředepisuje konkrétní technologie, ale 
definuje jednotlivé funkční celky, jejich vzájemné návaznosti a potřebná rozhraní vůči externím 
systémům a uživatelům. Hlavními funkčními celky jsou vstupní modul (Ingest),  modul správy dat 
(Data Management),  archivní úložiště (Archival Storage),  přístupový modul (Access). Pro účely 
správy jsou definovány moduly pro administraci (Administration) a plánování uchovávání 
(Preservation Planning). 
 
Zároveň OAIS obsahuje doporučení týkající se způsobu dlouhodobého uchování digitálního 
obsahu, zejména použití archivních balíčků (AIP) a jejich životního cyklu.  
 
Implementace KDS jako systému DPS (Document Preservation System) podle principů OAIS 
umožňuje za současného použití dalších souvisejících standardů (např. METS) ukládat elektronické 
dokumenty skutečně dlouhodobě bez závislosti na dodavateli i aktuálně použitém software a 
hardware. Tato vlastnost je podstatná, neboť při uchovávání po dobu desítek let je předem nutné 
počítat s generační obměnou hw i sw, při které musí být zachována původní podoba a autenticita 
dat.   
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5.6.4 Přistupování k datům 

Přístup k datům v KDS by měl být možný prostřednictvím uživatelského rozhraní, které bude 
umožňovat vyhledávání podle evidovaných metadat a výdej obsahu ve formě balíčků DIP 
(Dissemination Information Package). Také by mělo být umožněno asistované znázornění 
dokumentu. 
 
Vedle uživatelského rozhraní by měl být umožněn přístup i prostřednictvím popsaného aplikačního 
rozhraní pro zpřístupnění externími aplikacemi, například systémy ESSL, nebo portálovými 
systémy. 
 
Každý přístup k uloženému balíčku oprávněnými uživateli původce i v případě nahlížení do spisu 
bude zaznamenán a trvale evidován. Přístup k dokumentům uloženým v KDS musí být omezen 
pouze na oprávněné uživatele na základě klasifikace dokumentu a uživatelské role.  
 
U vybraných typů dokumentů může být vyžadováno i schválení výdeje balíčku oprávněným 
uživatelem. 

5.6.5 Komunikační rozhraní 

Systém KDS musí definovat následující rozhraní postavená na otevřených technologiích, která 
umožní integraci se systémy elektronické spisové služby, agendovými informačními systémy a 
aplikacemi sjednocujícími data v informačních systémech i dalšími aplikacemi předávajícími 
dokumenty do spisovny: 
 
 rozhraní pro vstup balíčků SIP 
 rozhraní pro kontrolu konzistence vstupních dat 
 rozhraní pro sestavování balíčků z dokumentů nepocházejících z SIP 
 rozhraní pro výdej balíčků DIP 
 rozhraní pro asistované znázorňování a zpřístupňování dokumentů 
 rozhraní pro přesun balíčků mezi spisovnami 
 rozhraní pro správu spisovny, které předává informace o stavu uložených balíčků a skartačním 

řízení 
 rozhraní pro předávání dat do NDA 
 
Tato rozhraní nejsou v současné době standardizována. Předávané položky by měly obsahovat 
veškerá metadata potřebná pro vedení spisovny a zajištění skartačního řízení způsobem , který by 
měl být v legislativě někde jednoznačně definován. 

5.6.6 Předávání do spisovny 

Dokumenty by měly být do spisovny předávány zejména elektronickými systémy spisových služeb 
a agendovými informačními systémy - pracujícími jako ERMS systémy s povinnými funkcemi 
uvedenými v Národním standardu, případně dalšími aplikacemi produkujícími dokumenty. 
 
V současné době není určen konkrétní předávací formát ani komunikační rozhraní pro předávání 
uzavřených dokumentů a spisů do systému KDS. Na základě již stanoveného formátu pro předávání 
balíčků do NDA i obecně akceptovaných a používaných mezinárodních standardů v oblasti systémů 
DPS navrhujeme předávat dokumenty do KDS ve formě balíčků SIP, jejichž formát je založen na 
standardu METS. To umožní evidenci  všech metadat vyžadovaných NSESS při následném 
předávání dokumentů do NDA. Řešení současně umožňuje i uložení specifických popisných, 
technických i administrativních metadat podle potřeb původce. 

 26



 
Balíčky budou předávány prostřednictvím vstupního rozhraní, které zajistí převzetí do systému 
KDS. Následně jsou prostřednictvím vstupního modulu (Ingest) prováděny potřebné kontrolní a 
validační funkce nad předaným obsahem a metadaty. Průběh těchto operací může správce spisovny 
kontrolovat prostřednictvím administračního rozhraní. 

5.6.7 Sestavování a kontrola balíčků 

V případě, že je do systému KDS nutné uložit dokumenty a spisy, které nejsou předávány 
automaticky systémem ERMS prostřednictvím vstupního rozhraní, musí být systémem KDS 
zajištěna možnost vstupu dokumentů prostřednictvím uživatelského rozhraní. 
 
Tato funkce by měla zajistit možnost vytvořit v rámci KDS vstupní balíček SIP, zahrnout do něj 
připravené soubory (komponenty) a zadat popisná metadata. Přitom jsou využívány číselníky 
evidované v KDS, což usnadní přípravu validních metadat. 
 
Stejně jako v případě předávání do spisovny prostřednictvím aplikačního rozhraní budou balíčky při 
vstupu automaticky kontrolovány. Tato kontrola by měla zejména zajistit kontrolu formátu balíčků, 
kontrolu obsahu souborů na škodlivý kód (optimálně dvoufázová antivirová kontrola), kontrolu 
metadata a validitu příslušných číselníkových hodnot a konzistenci vazeb mezi ukládanými balíčky. 
Kontrola také musí zjistit, zda v balíčku je původní dokument alespoň jednou v archivním formátu a 
zda obsahuje autentifikační prvky (třeba elektronický podpis a časové razítko). 

5.6.8 Autenticita digitálních dokumentů 

Dokument musí být považován za prověřený už v okamžiku, kdy vstupuje do spisovny. Spisovna 
nezaručuje autenticitu v tom smyslu, že by ověřovala samotný dokument, ale zaručuje 
nezměnitelnost dokumentů uložených v balíčcích od okamžiku předání do systému KDS a 
dlouhodobě umožňuje autenticitu uložených balíčků prokázat. 

5.6.9 Autenticita balíčků 

Autenticitu balíčků uložených v KDS a jejich nezměnitelnost je možné zajistit softwarovými i 
hardwarovými prostředky, třeba i externím autentifikačním způsobem prokazujícím daná data v 
čase a také příslušnými organizačními opatřeními. 
 
Mimo všech prostředků ochrany balíčků proti neoprávněné modifikaci a smazání je vhodné na 
uložené balíčky aplikovat i časová razítka.  Ta umožní dlouhodobě prokázat autenticitu uložených 
balíčků a jejich existenci v čase bez ohledu na použitou technologii, i v případě budoucí změny 
technologií a přesunu dat na jiná média. Pravidelná aplikace časových razítek na kompletní obsah 
balíčků zajistí nezměnitelnost obsahu uloženého v libovolných, spisovnou akceptovaných, 
formátech. Zvolené technologie a formát časových razítek by měly odpovídat účelům dlouhodobé 
archivace.  
 
Na tomto místě uvádíme důležitý fakt, že je naprosto nepřijatelný výklad, že se "přerazítkovávají" 
původní dokumenty a i výklady a nabídky jdoucí k pravidelnému opatřování časovými razítky 
každého jednotlivého balíčku jsou pochopitelně možné, ale pro daný účel zcela zbytečné. 
 
Zejména proti změnám obsahu zapříčiněným technickými problémy a degradací použitých médií 
aplikují systémy DPS i periodické ověřování kontrolních součtů nad všemi uloženými balíčky AIP. 
Určité funkce bezpečnostního a autentizačního charakteru je vhodné ponechat také na 
technologických funkcích úložiště CAS, které na daném hardwarovém zařízení asi nejlépe 
provedou potřebné kroky a opatření. 
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5.6.10 Záznamy operací s balíčky 

Veškeré operace s balíčky – tzn. vstupní operace, výdej balíčků, operace ve skartačním řízení, 
operace pro zajištění autenticity balíčků by měly být zaznamenány. Tyto záznamy by měly 
obsahovat zejména čas provedení, popis operace a příslušného uživatele. 
 
Tyto záznamy by měly být dlouhodobě uloženy stejným způsobem a se stejnou péčí jako primární 
obsah v archivním úložišti systému KDS. Jedině tak je možné zajistit dlouhodobost uložení a jejich 
autenticitu. 

5.6.11 Podpora skartačního řízení 

Systém KDS musí plnit veškeré funkce spisovny, tedy musí podporovat i skartační řízení včetně 
všech náležitostí ve smyslu NSESS. 
 
Na základě definovaných skartačních režimů systém navrhne příslušné operace v rámci skartačního 
řízení a umožní posouzení a změny ve skartačním návrhu oprávněným uživatelům. Přitom musí být 
zajištěna podpora i pro analogové dokumenty. 
 
Po schválení skartačního návrhu systém jednotlivě provede nad digitálně uloženými dokumenty 
příslušné operace – tedy smazání obsahu dokumentů nebo export do NDA.  
 
Dokumenty jsou ve faktickém i právním vlastnictví původce a ten je za ně zodpovědný. Skartační 
řízení tedy prostřednictvím funkcí KDS provádí určený pracovník původce. 

5.6.12 Předávání dat do digitálního archivu 

Do NDA jsou balíčky předávány po ukončení skartačního řízení ve formátu určeném v NSESS. 
Tyto balíčky jsou vytvořeny z balíčků AIP uložených ve spisovně, přičemž jsou předávána pouze 
metadata požadovaná Národním archivem a příslušný digitální obsah. Konkrétní rozhraní a pravidla 
pro předávání nejsou v současné době stanovena. 
 
Systém KDS by měl umožnit i následnou dlouhodobou archivaci pro potřeby původce u vybraných 
skupin digitálních dokumentů, které byly již předány do NDA nebo skartovány. Na rozdíl od 
analogových dokumentů je v případě digitálních dokumentů z principu možné uchovávat více 
instancí originálního dokumentu. 

5.6.13 Ukládání dat pro původce 

Pro každého původce je v systému KDS vytvořen logicky oddělený prostor, kde jsou uloženy jeho 
archivní balíčky. Administrace i přístup k obsahu balíčků spisovny je pro každého původce striktně 
oddělený, přičemž každý původce by měl mít definovaného vlastního správce, který administruje 
příjem balíčků, skartační řízení i další operace a spravuje číselníky i uživatele pro daného původce. 
 
Také použité číselníky (např. spisový a skartační plán) jsou definovány a spravovány pro každého 
původce odděleně. 
 
Administrátor systému KDS zajišťuje technicky provoz pro všechny původce, ale nespravuje 
uložený obsah. 
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5.6.14 Auditování systému 

Samotné definování jednotlivých cílů ještě nezaručí důvěryhodnost dlouhodobého úložiště. Na 
základě definice cílů by měly být stanoveny závazné metodiky pro řízení provozu úložiště. 
Stanovení a dodržování  závazných metodik v souladu s jednotlivými dimenzemi  metodiky 
PLATTER umožňuje podrobit takové úložiště provoznímu auditu.  Provozní audit především 
kontroluje, že provoz úložiště se provádí podle nastavených plánů a metodik. 

6. Další projekty dlouhodobého ukládání v TC krajů 

6.1 Krajský digitální repozitář (KDR) 

Dalším projektem dlouhodobého ukládání dokumentů v rámci technologických center krajů je 
krajský digitální repozitář. Ohledně této aktivity je náš dokument skutečně velmi stručný. 

6.1.1 Co je KDR? 

Krajský digitální repozitář je garantované úložiště pro dlouhodobé uložení digitálních dokumentů, 
které jsou dokumenty kulturního dědictví a nejsou dokumenty úředního charakteru. V rámci 
budování KDR v kraji se počítá spíše s ukládáním dokumentů majících regionální význam. Mělo by 
se jednat o dokumenty, které vznikly v souvislosti s daným územím. 

6.1.2 Proč budovat KDR? 

Digitální repozitář je vhodné vybudovat proto, abychom uměli zajistit dlouhodobé zaručené uložení 
dokumentů neúředního charakteru, u kterých je možné se domnívat, že bychom jejich ztrátou, či 
znehodnocením přišli o zásadní informace. 

6.1.3 Základní principy KDR 

Ve stručnosti se dá říci, že digitální repozitář je garantovaným úložištěm pro dokumenty, které v 
něm mohou být uloženy trvale. Na rozdíl od digitální spisovny tedy nelze počítat s periodickou 
obnovou dokumentů. Dokumenty uložené v repozitáři by měly sloužit jako archivní kopie 
zásadních dokumentů majících zejména regionální význam. 
 
Na technologii digitálního repozitáře se také musí užít princip LTP systému podle mezinárodního 
standardu OAIS, avšak v tomto případě není nutné zajišťovat externí důvěryhodnost autenticity 
uložených balíčků. Neklade se zde takový důraz na bezpečnost, ale spíše na funkcionalitu vedoucí k 
poskytování a zpřístupňování dokumentů. 
 
Na KDR se dá využít technologie implementovaná v KDS s tím, že některé věci, jako například 
opatřování balíčků pravidelně časovým razítkem nebo podpora skartačního řízení, se samozřejmě 
nemusí implementovat. 
 
Je ale nutné si uvědomit, že na rozdíl od poměrně homogenního prostředí formátu a metadat 
dokumentů úředního charakteru (které jsou uloženy v KDS), se do digitálního repozitáře budou 
ukládávat u dokumenty v jiných formátech, a to pravděpodobně s menší skupinou metadat známých 
v okamžiku uložení. 
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6.1.4 Návaznost na digitální knihovny 

Projekty krajských digitálních repozitářů by měly navazovat na projekty krajských digitálních 
knihoven a Národní digitální knihovny. Koordinace těchto aktivit je v gesci  Národní knihovny ČR 
a Ministerstva kultury. 

6.2 Krajské digitální úložiště (KDU) 

Na rozdíl od problematiky ukládání dokumentů uvedené v předchozích dvou kapitolách se KDU 
zabývá uložením předem obecně nespecifikovaných dat.  
 
Předmětem projektu bude uložení dat v KDU ve formě souborů resp. datových bloků ukládaných 
původci prostřednictvím určených standardních souborových systémů nebo prostřednictvím 
aplikací umístěných v TC kraje. 

6.2.1 Co je KDU? 

Krajské digitální úložiště je principielně negarantované úložiště pro data,  která většinou nemají ani 
archivní, ani knihovnickou hodnotu a nelze je považovat za digitální archiválie. V rámci KDU lze 
ukládat například strukturovaná procesní a provozní data organizací, ale také multimediální  
dokumenty, nebo rozsáhlé datové celky, u nichž hrozí ztráta nebo poškození v dlouhodobém 
časovém měřítku. Zdrojem dat pro Krajské digitální úložiště mohou být různé informační systémy 
provozované u různých původců. 

6.2.2 Proč budovat úložiště? 

Úložiště je vhodné budovat zejména pro taková data, která potřebujeme uložit po dlouhou dobu a  u 
kterých nemáme k dispozici popisná metadata, nebo jejich jednoznačnou strukturu. 

6.2.3 Základní principy KDU 

KDU jako úložiště dat 
Pochopitelně i zde by mělo být pomýšleno zejména na zachování čitelnosti uložených dat a na 
jejich zaručené uložení. Je tedy vhodné i v tomto případě uvažovat o více navzájem se zrcadlících 
úložištích. Nad úložišti jako obslužná technologie nemusí být implementován systém DPS, naopak 
pro tento účel by to bylo poměrně nevhodné. V tomto případě plně postačí sofistikovanější DMS 
systém, zejména s možnostmi komunikačních rozhraní. 
  
Příjem dat 
Musíme očekávat příjem dat z více zdrojů a od více organizací. Musí být nastavena taková 
komunikační rozhraní, aby umožňovala jednoduchý příjem a uložení dat. Přičemž není pravdou, že 
plně postačí pouze základní funkce souborového systému. I v KDU by totiž měly být k dispozici 
mechanismy, které pomohou vytvořit a spravovat alespoň základní popisná metadata. 
Správa dat 
Úložiště nemusí splňovat standardy OAIS, naopak je vhodné jej koncipovat skutečně na volných 
základech, jako nestrukturované úložiště. I zde však musíme zajistit správu popisných metadat a po 
celou dobu uložení zajišťovat zejména jejich bezpečnost a čitelnost. 
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