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MoReq2 se pravděpodobně stane i českým standardem pro
elektronickou spisovou službu
Začátkem dubna proběhlo ve slovinské Lublani zasedáním DLM fóra, a to opět za účasti metodiků
společnosti GORDIC® .

Související odkazy
Kontakty na tým ASI

Získejte aktuální informace
Buďte vždy v obraze.

Uskupení DML (Dokument Lifecicle Management – Správa životního cyklu dokumentu)vzniklo v roce 1994
původně jako platforma ke sdílení zkušeností odborníků z archivnictví, státní správy, tvůrců software, výzkumu
a nevládních organizací a zabývalo se všemi aspekty práce s dokumenty v digitální podobě. V současné době

Jak na ně?

je jednou z hlavních náplní fóra příprava standardu MoReq2. Cílem je v rámci EU standardizovat základní
požadavky na systémy pro evidenci a správu dokumentů a jejich vzájemné komunikace.
Pořadatelem zatím posledního dvoudenního setkání byl Národní archiv Slovinska, jako v současnosti
předsedající země EU.Zástupci z více než 30 evropských zemí přednášeli a diskutovali o nejdůležitějších

Objednejte si je!

otázkách archivnictví a správy dokumentů. Na náplň a závěry Lublaňského setkání jsme se zeptali jednoho z
přímých účastníků akce, PhDr. Michala Wagnera, Ph.D. z Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva

Nejnovější články

PANE DOKTORE, MOHL BYSTE NÁM PŘIBLÍŽIT, JAKÉ JSOU ZÁVĚRY LUBOLAŇSKÉHO ZASEDÁNÍ

Publikujete spoustu fotografií?
Využijte nový modul Hromadné
zveřejňování obrázků

DLM FÓRA?

Aktuální novinkou mezi doplňkovými

vnitra ČR.

Lublaňské zasedání Fóra DLM přineslo velké množství podnětů týkajících se implementace standardu MoReq2

moduly je vismo Hromadné zveřejnění

pro elektronickou spisovou službu v zemích EU, názorů na právní validitu dokumentů v digitální podobě, střetu

obrázků pro snadné a efektivní plnění

mezi uchováním dokumentů a ochranou osobních dat a zajištění interoperability dokumentů v digitální podobě.

fotogalerií z Vašeho počítače.

V neposlední řadě bylo zasedání Fóra DML jako vždy místem setkání odborníků z řady oblastí, a tedy i místem

30. září 2009 | Miloslav Ondilla

zajímavé výměny informací všeho druhu.

Speciality roku 2009 v modulu
WinDDP

JAKÁ BUDE ZÁVAZTNOST STANDARDU MOREQ2 V RÁMCI EU A KDY SE PRAVIDLA, KTERÉ JSOU
JEHO OBSAHEM, PROJEVÍ V LEGISLATIVĚ JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍ?
Fórum DML ukázalo, že Evropská komise nemá v úmyslu standard sama aplikovat. Pravděpodobně ještě
finančně zajistí vytvoření schématu XML, které bude součástí standardu, vydá standard knižně v anglickém
jazyce a bude udělovat licence na publikaci jednotlivých překladů. Výkonný výbor Fóra DML usiluje o to, aby

Od měsíce března 2009 jsou v modulu
Daně, dávky, poplatky k dispozici
rozšiřující moduly, které byly již netrpělivě
očekávány.
1. září 2009 | Iva Solarová

organizace zůstala správcem finální verze standardu. Současně by Fórum mělo dohlížet na překlady do
prezentován koncept memoranda o porozumění mezi Evropskou komisí a Fórem DML, které by pověřilo

Spisová služba SSD pro menší
organizace s vazbou na datové
schránky

organizaci výkonem těchto úkolů. Fórum DML by nadále shromažďovalo podněty týkající se standardu,

Hostovaná aplikace pro menší subjekty

udržovalo webovou stránku a poradensky působilo ve specifických situacích. Zřídit se má rovněž webové

(obce, firmy…), které potřebují pracovat s

diskusní fórum Wiki – http://moreq2.editme.com pro výměnu informací o standardu MoReq2. Předpokládá se,

datovými schránkami, či vést spisovou

že Fórum bude potvrzovat žádosti o licence na publikaci národních překladů, bude tyto překlady zkoumat a

agendu.

potvrzovat a následně zveřejňovat na webové stránce Fóra. Pravděpodobně bude mít copyright na MoReq2.

1. července 2009 | Jaromír Filip

národních jazyků a na kapitoly nula, které mají upravovat národní požadavky. Účastníkům setkání byl

Fórum DML má v úmyslu vytvořit vlastní regionální zastoupení a prezentaci u průmyslových struktur.
Pokud jde o testovací režim systémů pro elektronickou spisovou službu podle standardu MoReq2, na
konferenci padl návrh, aby testování prováděli organizace sdružené v organizaci EA – European Cooperation
for Accreditation. Jde o nadnárodní nonprofitní organizaci akreditačních institucí, jejímiž členy jsou instituce z
většiny evropských zemí. Tyto organizace mají vlastní laboratoře a inspekční týmy a po zaškolení jsou schopny
systémy eRMS za úplatu testovat. Fórum DML je schopno do měsíce po lublaňském zasedání organizaci
kontaktovat a dohodnout s ní další postup. Členem za ČR je Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Na zasedání Fóra DML padlo mnoho různých názorů na implementaci standardu MoReq2. Z kontextu
vyplývalo, že především vládní instituce a archivy budou prosazovat implementaci standardu. Pro zájemce z
České republiky je vzhledem k aplikaci MoReq2 klíčová informace, že se připravuje novela zákona č.499/2004
Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Na tomto místě
nelze pochopitelně předjímat podobu této novely,předpokládá se nicméně, že by mj. obsahovala zmocnění k
vydání vyhlášky upravující výkon spisové služby a elektronické spisové služby, jejíž přílohou by byl i MoReq2
jako de facto národní standard pro eRMS podle tohoto národního standardu.
JAK SE NOVÝ STANDARD PRAKTICKY DOTKNE ÚŘADŮ PROVOZUJÍCÍCH SYSTÉMY PRO SPRÁVU
DOKUMENTŮ?
Cílem tvůrců standardu bylo mj. zajistit bezproblémový export a import dokumentů v digitální podobě a u
vybraných dokumentů trvalé hodnoty jejich bezproblémové předání do digitálních archivů s normalizovanými
metadaty a v normalizovanému formátu. Implementace standardu tedy znamená, úřady provozující systémy pro
správu dokumentů do určité doby (uvažuje se o období tří let) pořídí systémy elektronické spisové služby
akreditované podle tohoto standardu. Systémy, které neobdrží příslušnou akreditaci, nebude možno ve veřejné
správě využívat .
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GORDIC® A MINISTERSTVA VNITRA ČR JSOU OBA ČLENY SDRUŽENÍ A PODÍLELY SE NA PŘÍPRAVĚ
STANDARDU, ZÁROVĚŇ VÁŠ ÚŘAD POUŽÍVÁ SPISOVOU SLUŽBU TÉTO FIRMY. MŮŽE TATO
SPOLUPRÁCE POMOCI PŘI APLIKACI NORMY JAK VE VAŠEM RESORTU, TAK PŘÍPADNĚ V CELÉ
VEŘEJNÉSPRÁVĚ?
Pracovníci MV si váží zájmu všech firem, které se včas iniciativně zajímaly o tvorbu standardu MoReq2. Pouze
ten, kdo je včas informován a vyzná se v dané problematice, má šanci přinést ve vhodném čase na trh systémů
pro správu dokumentů takový produkt, který bude splňovat podmínky standardu a bude proto pro orgány
veřejné správy zajímavý. Implementace standardu MoReq2 patří mezi priority Ministerstva vnitra i celé veřejné
správy
Zdroj: časopis GORINFO 1/2008
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