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M e t o d i c k é  d o p o r u č e n í

k digitalizaci dokumentů obecně
ze dne 14. září 2011

určeno pro zájemce o digitalizaci z řad veřejného i komerčního i
soukromého sektoru

Předmětem tohoto doporučení je seznámit cílovou skupinu s
problematikou digitalizace dokumentu a hlavně doporučit vhodný postup
zejména pro uživatele mimo veřejný sektor. Dále je vhodné seznámit
veřejnost se souvisejícím metodickým pokynem Ministerstva vnitra ČR k
této věci a poskytnout jeho obecný aplikační výklad zohledňující praxi.
Metodické doporučení vysvětluje obvyklou laickou formou obsah
souvisejícího metodického pokynu MV a udává i konkrétní příklady a
zdůvodnění jednotlivých postupů.

I.
K digitalizaci dokumentů obecně

Nejen pro takzvané orgány veřejné moci je digitalizace dokumentů v současné době velmi 
důležitým aspektem moderní správy. Řada dokumentů již vzniká v digitální podobě, avšak 
geometrickou řadou roste i počet dokumentů, které se do digitální podoby dostávají z podoby 
analogové.  Odborně  se  proces,  kdy  naskenujeme  dokument  a  vytvoříme  jej  tak  v 
elektronické  podobě  nazývá  většinou  "převodem  analogového  dokumentu  do  digitální 
podoby",  v lidštější  formě jej pak lze označit  za "digitalizaci".  Způsobů takové digitalizace 
může být  několik.  Úplné  garantování  souladu  právních účinků analogového  a digitálního 
dokumentu zajistí prakticky pouze takzvaná autorizovaná konverze, která je specifikována v 
Zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění  pozdějších  předpisů.  Tuto  autorizovanou  konverzi  mohou  provádět  pouze  k  tomu 
určená pracoviště, v tomto doporučení se jí nadále nevěnujeme. 

Množí  se  ale  dotazy  takzvaných  digitalizačních  center  (což  jsou  pracoviště  určená  pro 
digitalizaci dokumentu), jak konkrétně postupovat při digitalizaci tam, kde v danou chvíli není 
potřeba autorizované konverze. Taková digitalizační centra nebo obdobná pracoviště jsou 
zřizována nejen v rámci úřadů a ostatních orgánů veřejné správy, ale dokumenty digitalizují 
stále častěji  i podniky nebo třeba i soukromé fyzické osoby. Opomeneme-li právní aspekt 
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takové digitalizace, je třeba se soustředit na splnění technických požadavků pro výsledný 
dokument. 

Oblast veřejné správy by měla mít v této věci poměrně jasno, neboť digitalizace dokumentů 
přímo souvisí s takzvaným výkonem spisové služby (odborná správa dokumentů). Nicméně 
lze říci, že můžeme určit principy, které je vhodné dodržovat při jakékoliv digitalizaci. 

II.
Metodika pro digitalizaci dokumentů

Po technické stránce řeší vhodné technické principy zvláštní metodický pokyn ministerstva 
vnitra vydaný dne 13. června 2011, pod č. j. MV-68832-1/AS-2011, který upřesňuje technické 
parametry  a  požadavky  při  digitalizaci  dokumentů  v  digitalizačních  centrech  (je  přílohou 
tohoto doporučení).  Přestože tento metodický pokyn je primárně určen pro archivy,  které 
mají za povinnost v rámci předarchivní péče poskytovat poradenství a konzultace původcům 
dokumentů, je využitelný prakticky pro každého, kdo chce digitalizovat tak, aby se dal výstup 
z digitalizace prakticky použít. Zmíněný metodický pokyn lze fakticky rozdělit na tři části. 

Kvalita skenování (rozlišení)

V  první  části  se  hovoří  o  kvalitě  skenovaného  obrazu  (neboť  každý  dokument,  byť  by 
obsahoval  pouze text,  je  při  skenování  de facto obrázkem).  Vychází  se z obecně zažité 
zkušenosti,  která  se  dá  zjednodušit  tak,  že  při  skenování  nastavíme minimální  rozlišení 
skenované  předlohy  na  300  dpi  a  pro  grafické  předlohy  (včetně  tabulek,  grafů  a 
jednoduchých nákresů)  nastavíme minimální  rozlišení  na 600 dpi.  V metodickém pokynu 
uvedené  doporučení  400  dpi  pro  určité  typy  dokumentů  v  praxi  nepřináší  takový  efekt 
zlepšení výstupní kvality, a proto doporučujeme i v takových případech zvýšit rozlišení na 
600 dpi. 

Občas se doporučuje v zájmu co největší  úspory místa na discích a úložištích skenovat 
textové dokumenty pouze v rozlišení  200 dpi.  My se k  tomuto doporučení  nepřikláníme, 
neboť i když na obrazovce počítače takový dokument vypadá, že je v pořádku, měl by ten, 
kdo jej  digitalizuje,  myslet  také na to,  že bude potřeba s dokumentem dále  pracovat.  V 
případě tisku,  převodu do jiného formátu nebo vytěžování  textových informací se v praxi 
ukazuje jakékoliv rozlišení menší než 300 dpi jako nedostatečné. 

Barevné, nebo černobílé

V souvislosti s výsledným obrazem řešíme také problematiku, zda jej skenovat černobíle, či 
barevně. Černobílé dokumenty je vhodné skenovat ve dvou barvách (černobílý). Dokumenty, 
kde barevná informace nemá zásadní  význam a dokumenty obsahující  například tabulky 
nebo stínované objekty,  byť  by byly  černobílé,  je vhodné skenovat  v monochromatickém 
spektru  (stupně  šedi).  U  dokumentů  barevných  je  pak  naprosto  samozřejmé,  že  je 
skenujeme v plnobarevném spektru (barevný, 32 bitů). 

Vytěžování textových informací pomocí OCR

Zmínili  jsme  se  o  vytěžování  textových  informací.  Tato  oblast  souvisí  s  problematikou 
takzvané přístupnosti dokumentů (více na www.pristupnostdokumentu.cz), ale také souvisí s 
moderními  funkcemi  digitálního  dokumentu.  Bude-li  mít  dokument  vytvořenu  takzvanou 
textovou vrstvu,  pak si  tuto vrstvu lze představit  jako "text  pod obrázkem", kdy obrazový 
vzhled dokumentu zůstává naprosto stejný, ale je k dispozici také informace o konkrétním 



textu, který daný dokument obsahuje. To umožní například vyhledávání určitého dokumentu 
hledáním jeho textu, nebo možnost snadného získání obsahu dokumentu pro další úpravy. 

Vytěžování textových informací se provádí technologií OCR (optické rozpoznávání znaků). 
Zjednodušeně se jedná o technologii, kdy se počítač snaží přečíst text z obrázku, obdobně, 
jako  to  fakticky  dělá  člověk.  Přestože  je  nanejvýš  vhodné  využívat  prostředků  OCR na 
maximální  možný  počet  dokumentů,  jsou  zde i  technická  úskalí,  která  mohou  v  krajním 
případě  další  práci  s  textovou  vrstvou  dokumentu,  je-li  vytvořena  chybně,  naprosto 
znemožnit. Nejčastěji se tak setkáváme s tím, že tam, kde se dokument digitalizuje, se sice 
technologie  OCR použije,  avšak je  špatně nastavena,  a  tak je  například  obvyklé,  že se 
dokument zdigitalizuje a pomocí OCR v anglickém jazyce se počítač pokusí rozpoznat český 
text. V takových případech dochází nejen ke ztrátě relevantních dat z textové vrstvy, ale i  k 
faktické nemožnosti využít výhod dokumentu zpracovaného OCR. 

Ve své podstatě je tedy lepší, když se při samotné digitalizaci OCR neprovádí vůbec, pokud 
si  skutečně  nejsme  jisti,  že  využíváme  tuto  technologii  správně.  Navíc  lze  samozřejmě 
převod textu technologií OCR udělat i později, tedy není nezbytně nutné aplikovat OCR již při 
samotné digitalizaci. 

Vhodný formát výstupu

Dalším důležitým aspektem, kterému se věnuje také druhá část  zmíněného metodického 
pokynu  ministerstva  vnitra  je  formát  dokumentu.  Myslíme  tím  datový  formát  souboru  s 
výsledným digitalizovaným dokumentem. Opět je i v soukromém sektoru vhodné se poučit ze 
sektoru  veřejného,  kde  jsou  dokonce  závazně  stanoveny  takzvané  "výstupní  formáty 
digitálních dokumentů" (v §20, Vyhlášky č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové 
služby). 

Zjednodušeně  lze  říci,  že  pro  většinu  běžných  dokumentů  textové,  nebo  kombinované 
povahy,  jako  jsou  dopisy,  smlouvy,  zprávy,  zápisy,  většina  obchodní  a  úřední 
korespondence,  apod.,  se využívá  formátu PDF.  Zatímco pro veřejný  sektor  je  napevno 
stanovena  specifikace  PDF/A,  v  komerční  sféře  plně  postačí  využití  jakéhokoliv  formátu 
založeného na specifikaci PDF ve verzích 1.3 a vyšších. Formát PDF byl zvolen proto, že na 
rozdíl  od  jiných  formátů  kombinuje  výhody textového  a  grafického dokumentu.  Jakýkoliv 
dokument PDF je možné na různých typech zařízení zobrazit naprosto shodně a lze v něm 
uložit i další vlastnosti týkající se daného dokumentu. Navíc je v současné době celosvětově 
nejrozšířenějším formátem pro digitální dokumenty jako takové. 

Již zmíněné výstupní formáty digitálních dokumentů jsou stanoveny i pro jiné typy médií, 
například pro obrázky a fotografie jsou to formáty JPG a PNG, apod. Vhodný datový formát 
je při digitalizaci  dobré zvolit  právě podle typu toho, co digitalizujeme (například ukládání 
fotografií do PDF není jistě z mnoha důvodů zcela účelné, na druhé straně obchodní dopis 
ve formátu JPG asi také nikoho nepotěší). 

III.
Vytváření popisů a metadat k dokumentům

Třetí oblastí, kterou řeší metodický pokyn, jsou takzvaná metadata.  Pro veřejný sektor je 
opět  závazně stanovena množina základních,  popisných i  dalších  metadat,  o  kterých se 
daleko  více  dočteme například  v  Národním standardu  pro  elektronické  systémy  spisové 
služby a jejichž množina se časem objeví i v patřičném zákoně. Pro komerční a soukromý 
sektor nejsou tyto skupiny metadat povinné, ale přesto není vhodné problematiku metadat 
zcela ignorovat. 



Je pochopitelně vhodné, když u každého dokumentu vím, co obsahuje,  jak jsem k němu 
přišel, z jaké je doby, kdy jsem jej zdigitalizoval, a pokud možno, i kam jsem jej uložil. I tyto 
základní údaje můžeme charakterizovat jako základní metadata. 

V těchto věcech ale často dochází k jedné zásadní chybě. Množí se případy, kdy jsou sice 
hromadně digitalizovány dokumenty a ty jsou poté někam uloženy, ale nepořizují se jejich 
základní metadata. Jinými slovy, nejdříve se vše naskenuje a zdigitalizuje, pak se to někam 
uloží  "na  jednu  velkou  hromadu"  a  teprve  časem  se  zjišťuje,  co  který  soubor  vlastně 
obsahuje za dokument. 

Před  takovým  postupem  je  třeba  však  důrazně  varovat.  Pokud  máme  takto  chaoticky 
naskenováno  jen  malé  množství  dokumentů,  pak  je  to  jistě  ještě  akceptovatelné,  ale 
představte  si,  že  ve  své  firmě  najedou  automatizovaně  zdigitalizujete  celou  obchodní 
korespondenci za několik let bez toho, že byste měli správně popsány jednotlivé dokumenty 
a pak máte v téhle změti souborů něco rychle najít. Samozřejmě je vhodné doporučit, aby se 
informace o tom, co se digitalizuje zapisovaly již při digitalizaci samotné. Protože s odstupem 
několika měsíců, nebo dokonce let, je zpětná katalogizace zdigitalizovaného obsahu velmi 
problematická, někdy až zcela nemožná. 

Takováhle nepořádná digitalizace přináší víc škody než užitku, protože, řečeno laicky, stejně 
nikdo nic nenajde. To je ostatně asi nejpalčivější problém s digitalizací související. Snahou 
mít tuto práci co nejrychleji za sebou se pak dostáváme do problémů, kdy fakt, že je nějaký 
dokument v digitální podobě vůbec jeho nalezení neusnadní a z toho plyne i poměrně častá 
nedůvěra v digitalizaci a neméně časté námitky, že je to zbytečný a zdlouhavý proces, který 
stejně nic nezjednoduší. 

IV.
Závěrečné shrnutí

Z uvedených věcí jednoznačně vyplývá jedno důležité pravidlo,  které platí  pro všechny a 
vždy. Před nějakou rozsáhlejší digitalizací dokumentů, ať už ve veřejném sektoru, či mimo 
něj, je dobré si všechno předem rozmyslet. Pouhé naskenování něčeho kamsi na disk nám 
skutečně moc nepomůže. Digitalizace je potřebná a je-li dělána správně, může v jakémkoliv 
aspektu  naší  činnosti  výrazně  pomoci.  Je  ale  dobré,  abychom  si  vždy  před  samotnou 
digitalizací dokázali zodpovědět některé zásadní otázky: Kdo, kdy a jak bude digitalizovat? 
Kam se zdigitalizované dokumenty uloží a v jaké struktuře? Jak dokumenty pojmenujeme a 
jaké  o  nich  kam  zapíšeme  informace?  Jak  budeme  v  narůstajícím  souboru  dokumentů 
vyhledávat?  A  samozřejmě,  za  jakým  účelem  vlastně  digitalizujeme?  Jsou-li  tyto  otázky 
jednoznačně zodpovězeny, pak nám digitalizace může přinést očekávané přínosy.

Některé příklady

Chci-li zdigitalizovat dopis, nebo obchodní smlouvu, naskenuji ji v minimálním rozlišení 300 
dpi a obsahuje-li například tabulky nebo výrazná grafická loga v rozlišení větším; uložím ji 
jako soubor PDF. Chci-li zdigitalizovat fotografii, naskenuji ji v minimálním rozlišení 600 dpi a 
pokud  obsahuje  drobnější  objekty  či  výrazné  detaily  v  rozlišení  větším;  uložím  ji  jako 
plnobarevné JPG, popřípadě PNG. Chci-li zdigitalizovat nákres, naskenuji jej v minimálním 
rozlišení 600 dpi a uložím například jako PNG či TIFF.

Pro uklidnění je třeba říci, že dnes již prakticky každá moderní digitální multifunkční kopírka 
či každé moderní skenovací zařízení dokáže veškeré potřebné technické nároky splnit.
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Metodický návod č. 1/2011 

ředitele odboru archivní správy a spisové služby MV, 

který upřesňuje technické parametry a požadavky při digitalizaci dokumentů 

v digitalizačních centrech. 

 

Úvodní ustanovení 

Masově se rozvíjející aktivity v oblasti digitalizace dokumentů v rámci celé České 

republiky mají za následek mimo jiné značný nárůst žádostí digitalizačních center o 

metodickou pomoc ze strany věcně a místně příslušných archivů.  

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

ve znění pozdějších předpisů, ukládá výše uvedeným archivům mimo jiné povinnost 

poskytovat požadovanou metodickou pomoc všem původcům náležejícím do jejich 

předarchivní péče.  

Na základě uvedené povinnosti se vydává tento metodický návod, jehož záměrem je 

sjednotit základní parametry v oblasti digitalizace v jednotlivých digitalizačních centrech za 

účelem poskytování odborně korektních odpovědí. 

 

Statické textové a kombinované textové a obrazové dokumenty: 

1) černobílé, s předpokladem možnosti následného vytěžování textu 
 

- pro textové dokumenty, bez obr. a složitěji strukturovaného textu (tabulky) -  300 dpi, 
B&W; 

- pro textové dokumenty, hodně malé písmo - 600 dpi, B&W; 
- pro smíšené dokumenty (text+obrázky) a složitěji strukturované dokumenty (tabulky).  

300 (400) dpi, stupně šedi (náročnější na čas i velikost souborů). 
 

2) barevné, s předpokladem možnosti následného vytěžování textu 
 

- pro textové dokumenty, bez obr. a složitěji strukturovaného textu (tabulky) -  300 dpi, 
24 bitů;  

- pro textové dokumenty, hodně malé písmo - 600 dpi, 24 bitů; 
- pro smíšené dokumenty (text+obrázky) a složitěji strukturované dokumenty (tabulky) 

300 (400) dpi, 24 bitů (náročnější na čas i velikost souborů). 
 

Formáty: 

jako výstupní datový formát statických textových dokumentů a statických kombinovaných 
textových a obrazových dokumentů se použije formát Portable Document Format/Archive 
(PDF/A, ISO 19005) s vytěžitelnou textovou vrstvou. 
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Statické obrazové dokumenty: 

1) černobílé 
 

-  300 (200) dpi, stupně šedi (rozlišení upravit podle kvality předlohy); 
 

2) barevné 
 

- 300 (200) dpi, 24 bitů (rozlišení upravit podle kvality předlohy). 
 

Formáty: 

jako výstupní datové formáty statických obrazových dokumentů se použijí 
a) formát Portable Network Graphics (PNG, ISO/IEC 15948); 
b) formát Tagged Image File Format (TIFF, revize 6 - nekomprimovaný)  nebo 
c) formát JPEG File Interchange Format (JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918). 

Výběr jednotlivého formátu je zvolen podle vlastností předlohy, požadavku na využití 
naskenovaného obrazu -  určuje zadavatel ve spolupráci s digitalizačním centrem. Pokud se 
jedná o bezpečnostní kopie archiválií, lze použít pouze TIFF, revize 6 – nekomprimovaný. 
 
Metadata: 
Musí splňovat požadavky národního standardu pro elektronické spisové služby. (SIP, atd.) 
 

 
Metodický návod nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2011  
 
   
  PhDr. Mgr. Vácslav Babička 

ředitel odboru archivní správy a 
spisové služby MV 

 
V Praze 13. 6. 2011 
 
Č. j. MV-68832-1/AS-2011 
 
 
 
Obdrží: 
 
Národní archiv 
Státní oblastní archivy 
Archiv bezpečnostních složek 
Specializované archivy 
Bezpečnostní archivy 
Archivy územních samosprávných celků 
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