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1
1.1

ÚVOD
Účel dokumentu

Účelem dokumentu je „Technologický projekt“ komplexního pracoviště pro dlouhodobé
ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě (dále jen Pracoviště). V tomto
dokumentu jsou uvedeny následující kapitoly řešení digitálního archivu:
• Návrh životního cyklu.
• Popis modelu Metadat.
• Uchovávací metody.
• Správa dat.
• Způsoby uložení dat.
• Návrh SW a HW specifikace.
• Bezpečnost ED.
• Zpřístupnění ED.
• Legislativní úpravy.
• Autenticita ED – tato kapitola je doplněna nad rámec smlouvy, ale považujeme ji
z pohledu řešené problematiky za velice důležitou.
• Etapy projektu
• Lidské zdroje
• Časový rámec
• Finanční rámec

1.2

Klient, zákazník a další zúčastněné osoby

Klient : Česká republika – Národní archiv, jež je od 1. ledna 2005 správním úřadem a
ústředním archivem státu přímo řízeným ministerstvem vnitra. Je organizační složkou státu a
účetní jednotkou; jeho rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva. Sídlem
Národního archivu je Praha. V čele NA stojí ředitelka, jíž jsou podřízena oddělení. V čele
oddělení stojí vedoucí.
právní forma: 325 - Organizační složka státu
IČ: 70979821
DIČ: CZ70979821
se sídlem: Archivní 4/2257, Praha 4 - Chodovec, PSČ 149 01
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Návrh životního cyklu

2
2.1

NÁVRH ŽIVOTNÍHO CYKLU
Úvod

Každý dokument od narození prochází během svého života vývojem. Elektronické
dokumenty se „rodí“ různými způsoby, procházejí změnami obsahu a formy s odlišným
počtem a délkou trvání těchto změn. Délka života elektronického dokumentu se prodlužuje
v závislosti na jeho hodnotě a podmínkách vytvořených pro jeho uchování. Řada dokumentů
časem ztrácí význam a dochází k jejich zničení. Naopak existuje část dokumentů, které svým
obsahem či provedením jsou natolik významné, že je důležité je uchovat pro další používání
a jejich život není omezen a závisí pouze na schopnosti společnosti udržet dokument při
životě v reprodukovatelné podobě.
Na základě rozdílných potřeb a nároků na práci s elektronickým dokumentem během jeho
životního cyklu provedeme zjednodušené rozdělení na čtyři základní etapy – zpracování,
řízení, uložení, trvalé uložení.
analysis Základní stav y

Vytvoření
elektronicky

Zničení

Zpracování

Digitalizace

Řízení

Uložení (i spisovna)

Skartač ní řízení

Uložení v archivu

?

Příjem el.
dokumentu

Publikování

Obrázek 2-1 – Základní etapy životního cyklu dokumentu
2.1.1

Popis etap

Etapa zpracování je typická zaměřením především na vytváření obsahu elektronického
dokumentu. Před vlastním zpracováním nejprve vzniká elektronická podoba dokumentu, a to
buď přímo (např. pořízením fotografie digitálním fotoaparátem), nebo převodem z analogové
podoby (např. digitalizace papírové předlohy fotografie). Základní podoba je dále doplňována
a obohacována. Pokud je důležité zachytit různé podoby, např. úpravy fotografie nebo různé
návrhy stanov, vznikají verze a podverze původního elektronického dokumentu. Významné
v této fázi je časté používání proprietárních nástrojů a formátů elektronických dokumentů,
což je dáno preferencemi tvůrce dokumentu a možnostmi nástrojů a funkcí používaných pro
tvorbu dokumentů. Pro řízení tvorby obsahu jsou často používány nástroje pro správu
dokumentů (EDMS), obsahu (ECMS) nebo spolupráce (Collaboration MS).
Etapa řízení dokumentů se vyznačuje určitou standardizací formátu a požadavky na
funkcionalitu pro podporu oběhu a popřípadě na metadata popisující dokument a stav řízení.
Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -

Stav:

Výtisk: 001

ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05

Změna: 21.03.2008

Verze: 1.05

Stran:

388

019

Návrh životního cyklu
Pro podporu řízení elektronických dokumentů se využívají Workflow systémy a svou roli zde
mají i systémy ERMS. Před započetím etapy řízení nebo i jako výsledek může být prováděna
konverze dokumentů. Na začátku to může být z důvodu zavedení jednotného formátu
akceptovaného pro další řízení, např. stanovený formát elektronického dokumentu, který
úřad může přijmou a zpracovat nebo který akceptuje DTP studio apod. Na konci etapy to
mohou být vyšší nároky na neměnnost dokumentu, záměrné odstranění některých vlastností
apod. Tyto požadavky vycházejí z potřeby po ukončení této etapy výsledný dokument
publikovat ve vhodném formátu přijatelném pro příjemce dokumentu. Během etapy řízení
může docházet ke změně obsahu dokumentu, ale není to obvyklé, a v tomto případě
většinou dochází k návratu do etapy zpracování nebo je zahájeno zpracování nového
elektronického dokumentu.
Etapa uložení představuje pro elektronické dokumenty zklidnění. V této etapě je zajišťována
neměnnost obsahu a čitelnost elektronického dokumentu po dobu potřeby nebo nutnosti
uchovávat dokument. Elektronické dokumenty jsou používány během této etapy především
k nahlížení (kontrola skutečností obsažených v dokumentu, využití informací a znalostí), ale
případně i pro publikování uložených dokumentů.
Stejně jako v etapě řízení, tak i zde bude při publikování elektronických dokumentů docházet
ke konverzi do formátu vhodného pro publikování např. do formátu vhodného pro publikaci
na webu, formátu obsahujícího ochranu autorských práv. Před publikací může být prováděna
anonymizace citlivých údajů. Originální dokument většinou není publikován přímo, ale
publikovaný dokument vzniká na základě originálu, který zůstává bezpečně uložen.
Po etapě uložení dochází po provedení skartačního řízení ke zničení dokumentu nebo
k trvalému uložení elektronického dokumentu jako archiválie. Etapa trvalého uložení je velmi
blízká předchozí etapě, jen zajištění neměnnosti obsahu a čitelnosti elektronického
dokumentu je složitější, jelikož již neexistuje žádné časové ohraničení doby uložení
dokumentu. Dále je tato etapa zvláštní tím, že elektronické dokumenty přecházejí pod správu
za účelem ochrany a správy archiválií zřízeného subjektu a tím je archiv (v případě
elektronických dokumentů budovaný Digitální archiv Národního archivu).
V jednotlivých etapách může docházet v různé intenzitě ke změnám původního
elektronického dokumentu. Zjednodušeně jsou zachyceny jednotlivé operace na
následujícím obrázku, který vyjadřuje změnu obsahu nebo formy elektronického dokumentu.
Změnou v konečném důsledku fyzicky vzniká nový záznam (elektronický soubor). Z pohledu
zpětného zjištění původu dokumentu a zajišťování autenticity je nutné sledovat provedené
operace a ukládat informace o nich spolu s dokumentem včetně dopadu provedených změn.
sd Změny dokumentu

Verze dokumentu

změna obsahu

Pův odní dokument

změna formy Konv erze dokumentu

Anonymizace, výtah

duplikát (identický obsah i forma)

Kopie dokumentu

Extrahov aný dokument

Obrázek 2-2 – Změny obsahu a formy dokumentu
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2.2

Životní cyklus dokumentu v Digitálním archivu

Tato kapitola popisuje podrobněji návrh životního cyklu elektronického dokumentu
vstupujícího do digitálního archivu a života v něm. Životní cyklus vychází ze standardu OAIS
uvedeného na následujícím obrázku.

OAIS
Funkční celky
Plánování ukládání
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ů
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Management Data
Popisné
informace
SIP

Vstup

Archival
Storage

dotazy
Seznam výsledků

Přístup

objednávka

DIP

AIP

B
a
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t
e
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Administrace a správa

MANAGEMENT
SIP = Submission Information Package
AIP = Archival Information Package
DIP = Dissemination Information Package

Obrázek 2-3 - OAIS funkční celky
Životní cyklus je upraven dle požadavků specifických pro řešení digitálního archivu
Národního archivu ČR uvedených v katalogu požadavků. Modifikace se týkají především
doplnění o chráněné úložiště, které plní funkci meziskladu dokumentů připravovaných pro
uložení dokumentů do archivu. Základní blokové schéma funkčních částí digitálního archivu
je uvedeno na obrázku Obrázek 2-4 - Základní schéma. Z pohledu životního cyklu a oběhu
dokumentů je dále rozpracované v dalších kapitolách.
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act Živ otní cyklus dokumentu

Původce
Digitální dokument k předání

Dukument původce z CHÚ

DIP

SIP

Pracoviště digitálního archivu

Chráněné úložiště

Příjem a karanténa

Odmítnutí dokumentu

Zničení dokumentu

AIP

Digitální archiv

DIP

DIP

Informační systém archivu

Poskytnutí dokumentu z archivu
Poskytnutí dokumentu z chráněného úložiště

Obrázek 2-4 - Základní schéma
Podle tohoto schématu je celý systém pracoviště Archivu (dále jen Pracoviště) tvořen třemi
samostatnými funkčními celky:
Příjem s karanténní zónou – příjem zajišťuje převzetí a kontrolu dat od původců. Převzatá
data jsou nejprve umístěna do karanténní zóny, jež má v rámci Pracoviště za cíl eliminovat
nebezpečí proniknutí virů a obdobných nákaz software do systému Digitálního archivu. Jejím
úkolem je vždy zaručit, že každý elektronický dokument, který bude od původce zaslán do
archivu, bude řádně prověřen z pohledu antivirové a antispamové ochrany ještě předtím, než
se dostane do systémů archivu k dalšímu zpracování
Chráněné úložiště – hlavní cílem Chráněného úložiště v rámci Pracoviště je
meziskladu elektronických dokumentů.

funkce

Digitální archiv – hlavním cílem Digitálního archivu v rámci Pracoviště je dlouhodobá
archivace elektronických dokumentů. Elektronické dokumenty uložené v Digitálním archivu
jsou ve vlastnictví Národního archivu. Dokumenty uložené v Digitálním archivu (v podobě
AIP) jsou mechanismy archivu průběžně kontrolovány a zpracovávány tak, aby byly
v každém čase dostupné a čitelné.
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Poskytování dat badatelům z chráněného úložiště a digitálního archivu bude realizováno
prostřednictvím Informačního systému archivu – informační systém archivu je blok, který
zajišťuje přístup uživatelů – badatelů k uloženým informacím. Tato část umožňuje
vyhledávání dokumentů, zobrazení výsledků hledání uživateli a prezentaci vlastních
dokumentů uživateli. Veškeré informace uložené v archivu jsou podřízeny systému ochrany,
takže uživatelé (platí pro všechny uživatele obecně, nejen pro badatele) mohou vždy získat
pouze ty informace, ke kterým mají nastaveno oprávnění.
2.2.1

Problematika předávání dokumentů od původce

Platný archivní zákon č. 499/2004 Sb. určuje způsob nakládání s elektronickým dokumentem
u původce obdobně jako je tomu u dokumentu v analogové (písemné) podobě.
Elektronickému dokumentu by měl být ve specializovaném informačním systému původce
(ERMS) přidělen skartační znak a skartační lhůta, po jejímž uplynutí tento dokument
vstupuje do skartačního řízení, popř. může být (není-li např. stanovena skartační lhůta a
skartační znak) posuzován mimo skartační řízení. Elektronický dokument s archivní
hodnotou vybraný v rámci těchto řízení je převzat do příslušného akreditovaného archivu.
Zde je uložen v originální podobě a zakonzervován bez možnosti změny. Zároveň na
základě zvolené uchovávací strategie je udržována životaschopnost a čitelnost dokumentu.
Pro příjem elektronických dokumentů od určených původců bude vybudováno pracoviště
Digitálního archivu Národního Archivu. Před vlastním předáním elektronického dokumentu
digitálnímu archivu musí být nejprve vytvořeny vhodné podmínky pro předávání dokumentů a
připraveno obecně akceptované rozhraní mezi původci a digitálním archivem. Při řešení
příjmu dokumentů mohou nastat rozdílné problémy nejen mezi veřejnoprávními,
soukromoprávními nebo soukromými původci, ale i v rámci jedné skupiny. Tyto problémy
mohou vzniknou především z rozdílných legislativních podmínek a pravidel, rozdílným
technickým a technologickým vybavením původců, organizačními podmínkami a stávající
ochranou a přípravou dokumentů pro předávání do digitálního archivu.
Komplikaci přináší i lhůty pro předání elektronického dokumentu do archivu. V současnosti
platí pro digitální dokumenty stejná pravidla jako pro analogové (písemné) dokumenty. Tam,
kde papírovému dokumentu mnohdy 50 let uložení u původce nevadí, pro elektronický
dokument bývá i 10 let dlouhá doba na to, aby jeho převzetí a další zpracování v Digitálním
archivu nebylo zkomplikováno ať už nedostatečnou ochranou u původce (dokument je na
původním médiu v nevhodných podmínkách) nebo technickými problémy (již neexistuje
aplikace, která by uměla prezentovat uložený obsah).
Legislativní pohled a možná východiska a potřebné legislativní úpravy pro vytvoření
podmínek pro předávání elektronických dokumentů jsou blíže pojednány v kapitole
„Legislativní úpravy“. Pro vytvoření technického prostředí pro předávání dokumentů je
nutnost existence rozhraní mezi původcem a archivem, stanovení podoby SIP (struktury
informačního balíčku pro příjem do archivu) zahrnujícího metadata s digitálními objekty a
stanovení podmínek a omezení přenosu dat.
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2.2.2

Výběr dokumentů

Pracoviště digitálního archivu bude přijímat elektronické dokumenty vybrané u původce v
několika okamžicích životního cyklu dokumentu jak je naznačeno na obrázku.
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Obrázek 2-5 – Okamžiky výběru dokumentů
Prvním okamžikem je výběr dokumentů určených pro uložení do spisovny, případně ve
spisovně původce již uložených. Jedná se o elektronické dokumenty, pro které původce není
schopen zajistit potřebnou péči a využije možnosti uložení těchto dokumentů v Chráněném
úložišti digitálního archivu. Podmínkou pro předání je vymezení pravidel pro nakládání
s dokumenty jak ze strany původce, tak archivu např. smluvní dohodou nebo právní úpravou.
Dokumenty zůstávají ve vlastnictví původce a Národní archiv zajišťuje potřebnou péči. Dále
je nutné naplnit podmínky pro předání dokumentů, tzn. připravit dokumenty ve stanovené
struktuře (SIP) a požadovaném naplnění metadat, vytvořit seznam předávaných dokumentů.
Skartační řízení bude nad těmito dokumenty prováděno za účasti původce v subsystému
Chráněného úložiště.
Druhým okamžikem je výběr dokumentů během skartačního řízení a přebírání pouze
dokumentů cenných – archiválií. Podmínkou pro předání je připravení dokumentů ve
stanovené struktuře (SIP), naplnění metadat a vytvoření seznamu předávaných dokumentů.
Předávané dokumenty musí být ve formátu akceptovaném Národním archivem. V případě
nemožnosti splnit některou z podmínek pro přijetí pracovištěm digitálního archivu bude
postupováno individuálně a je možné na základě dohody přijmout dokumenty do
Chráněného úložiště a zde dokumenty připravit pro přesun do Digitálního archivu.
Pro budoucí rozvoj pracoviště digitálního archivu bude vhodné zvážit rozšíření služeb o
provádění skartačního řízení dokumentů původce v rámci Chráněného úložiště. V tomto
případě původce zašle dokumenty (potenciální archiválie) pro skartační řízení na pracoviště
digitálního archivu. Tyto dokumenty budou uloženy v Chráněném úložišti a zde bude
proveden výběr a skartační řízení. Toto řešení umožní archivářům provádět výběr v jednom
prostředí a zažitými nástroji, bez nutnosti poznávat různé systémy, ve kterých by byl výběr
prováděn. Zároveň toto řešení umožní i pečlivější výběr dokumentů bez nutnosti navštívit
původce.
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Posledním vstupem budou digitalizované původní archiválie. Jedná se o dokumenty již
uložené v archivech a převáděné do digitální podoby např. za účelem publikace, popř.
vytvoření bezpečnostní kopie originální archiválie. Podmínkou pro předání je připravení
dokumentů ve stanovené struktuře (SIP), naplnění metadat, vytvoření seznamu předávaných
dokumentů a použití formátu akceptovaným Národním archivem. Digitalizované archiválie
budou na příjmu standardně zkontrolovány a uloženy do Chráněného úložiště. V případě
osvědčení digitalizované formy archiválií bude následně možné přesunout tyto do digitálního
archivu.
2.2.3

Příprava SIP

Oprávněný pracovník původce provede výběr elektronických dokumentů. Tyto dokumenty
zkontroluje, zkompletuje a opatří je definovanou sadou popisných údajů – metadaty. Každý
dokument spolu s jeho metadaty zabalí do informačního balíčku (ve standardu OAIS se tento
balíček nazývá SIP, Submission Information Package). Data budou připravována buď přímo
z informačního systému původce nebo pomocí archivem poskytovaného, volně dostupného
nástroje pro přípravu dat k přenosu.
S archivem původce provede odsouhlasení seznamu dokumentů, podmínek pro přenos dat
a jejich předpokládaného objemu a navzájem se dohodne čas a způsob přenosu. Pro
zabezpečení elektronického přenosu bude vhodné opatřit jednotlivé dávky autentizačními
prvky (např. elektronickým podpisem původce). Původce musí být před přenosem
registrován v informačním systému digitálního archivu.
Z určitého množství takto zabalených dokumentů se vytvoří dávka, která bude přenesena do
Národního archivu. Uvažujeme, že pro přenos bude možno použít dva způsoby:
• některé z vhodných médií. Dnes např. CD-ROM nebo DVD, které se po vypálení
doručí do Národního archivu buď osobně nebo poštou.
• subsystém přenosu dat. V rámci Projektu Pracoviště bude vytvořen speciální
komunikační kanál, vytvořený a provozovaný Národním archivem v rámci pracoviště
digitálního archivu.
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act Příprav a SIP
Dokumenty pro přesun

«datastore»
Informační systém
(RMS)

Příprav a el.
záznamů a metadat

Vytv oření SIP
«datastore»
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autentizace dáv ky
[On-line]

[Off-line]

Přenos
komunikačním
kanálem

Zápis na médium

Dávka na médiu

Dávka přenesená komunikač ním kanálem

Obrázek 2-6 – Příprava SIP
2.2.4

Zpracování SIP

Předané dávky dat s obsaženými metadaty a elektronickými dokumenty budou nejprve
podrobeny kontrole autenticity (zda dávka patří uvedenému původci a zda jsou platné
autentizační prvky) a integrity (zda dávka není porušená a zda je kompletní). O výsledku této
prvotní kontroly bude původce vyrozuměn. Při zamítnutí dávky bude sdělen důvod zamítnutí
a musí být provedena náprava a korektní dávka opětovně předána archivu.
Ze zkontrolované a přijaté dávky bude vytvořena bezpečnostní kopie pro případ, že během
zpracování dojde k narušení původního dokumentu. Dávky pak budou umístěny do
karanténní zóny a zkontrolovány na existenci virů a jiných infekcí. V karanténní zóně budou
dokumenty alespoň 4 týdny, aby bylo možné odhalit i čerstvé infekce (předpokládáme, že
kontrolní programy do 4 týdnů doplní příslušné nové definice infekcí).
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act Zpracov ání dáv ky SIP

Přijatá dávka
Kontrola dáv ky
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Kontrola integrity dáv ky

Kontrola dávky
Zamítnutí dáv ky

Chyba

OK

Potv rzení příj mu
Zpráva o přijetí dávky

Zpráva o
chybách

Vytv oření bezpečnostní
kopie

Přesun do karantény

Dávka ke kontrole

Obrázek 2-7 – Zpracování dávky SIP
Zkontrolované dávky budou rozbaleny na jednotlivé informační balíčky s přidělením
jednoznačné identifikace. Informační balíčky budou zkontrolovány na:
• kompletnost – struktura je kompletní (existují metadata a digitální objekty) a validní
(vazby jsou platné, neexistují „prázdné“ odkazy)
• kvalitu metadat – popisná metadata musí odpovídat struktuře a požadovanému
rozsahu pro řádný příjem dokumentů,
• validitu souborů (digitálního obsahu) – kontrolní součty odpovídají hodnotám
z přenosu, soubory jsou neporušené,
• případnou kontrolu autentizačních prvků – bude-li vyžadováno, provede se kontrola
autentizačních prvků a jejich platnosti
• provedení antivirové kontroly,
• přípustnost a validitu formátu souborů – na základě požadované kvality, funkcionality
a trvanlivosti formátu bude rozhodnuto, zda bude provedena vstupní migrace formátu
nebo nebude prováděna migrace, popř. zjištění nepřípustnosti formátu a nutnost
řešení případných výjimek.
Při provádění kontrol budou nastavena přísnější kritéria pro balíčky určené do Digitálního
archivu a méně přísná pro Chráněné úložiště. V případě, že balíčky nesplní kritéria kontroly,
budou vráceny původci spolu se zprávou o důvodu nepřijetí a návrhu nápravy. Balíčky
určené do archivu, které nesplní kritéria pro příjem do Digitálního archivu, mohou být uloženy
do Chráněného úložiště, ale musí splnit podmínky pro přijetí do Chráněného úložiště.
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Návrh životního cyklu
Potvrzením přijatých dokumentů určených pro uložení do Chráněného úložiště přebírá
Národní archiv zodpovědnost vyplývající ze smluvního vztahu nebo legislativní úpravy.
Potvrzením přijatých dokumentů určených pro uložení do Digitálního archivu začíná
dokument být vlastnictvím Národního archivu.
Při úspěšném splnění podmínek kontrol proběhne případné ruční doplnění popisných
metadat a kategorizace balíčku.
Automaticky při kontrole formátu budou doplňována technická metadata s identifikací
formátu v registru formátů dokumentů.
Dále bude případně provedena vstupní migrace formátu a generování náhledu (pro
dokumenty u kterých to má smysl – textové, grafické apod.).
Informační balíček pak směrován k uložení do chráněného úložiště nebo archivního úložiště
na základě vstupních podmínek a úplnosti informačního balíčku. Podmínkou pro uložení do
archivu je provedené skartační řízení u původce s tím, že se jedná o archiválii, splnění všech
podmínek kontroly dokumentů a dostatečného rozsahu popisu pro archivní uložení.
V ostatních případech jsou informační balíčky nejprve umístěny do chráněného úložiště.
act Karanténa
Dávka ke kontrole

Rozdělení dáv ky na SIP

Seznam zamítnutých SIP

Kontrola SIP v pořádku
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Kontrola SIP
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SIP
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Zpráva s přijatými SIP
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Kontrola integrity souborů
(kontrolní součty)
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Je nutné migrovat
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Kontrola přípustnosti
formátu souborů

Generov ání náhledu
Lze vytvořit náhled
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Doplnění metadat
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Uložení do Chráněného
úložiště

Uložení do Digitálního
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AIP do Chráněného úložiště

AIP do Digitálního archivu

Obrázek 2-8 – Kontrola SIP a uložení
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Návrh životního cyklu

Balíček je vždy tvořen archivními a technickými metadaty a vlastním obsahem v různých
podobách. Vždy je uložena originální podoba dokumentu, zároveň součástí balíčku může být
náhledová forma a všechny migrované formy. Celý balíček včetně metadat a digitálního
obsahu bude uložen v systému úložiště dat a vybraná metadata s případným náhledem na
dokument budou uložena v systému správy dat Chráněného úložiště nebo Archivu.
2.2.5

Chráněné úložiště

Účelem chráněného úložiště je:
1. Příprava dokumentů pro Digitální archiv od původců, kteří nemohou splnit podmínky
pro přímé předání do archivu (struktura SIP, formáty dokumentů, úplnost metadat).
Tyto dokumenty jsou stále ve vlastnictví původce a jsou jen neúplné nebo je nutné je
připravit pro uložení v Digitálním archivu. Předpokládáme, že zpočátku bude
chráněné úložiště především sloužit jako retenční skladiště před ustálením pravidel a
podmínek příjmu elektronických dokumentů od původců.
2. Uložení elektronických dokumentů od původců před uplynutím skartačních lhůt
(dokumenty patří původcům a práva a povinnosti musí být upraveny smluvně či
legislativou) z důvodů zajištění potřebné péče a přesnější klasifikace dokumentů před
archivním uložením.
3. Uložení digitalizovaných archiválií.
Uložené informační balíčky v chráněném úložišti budou podléhat podobnému režimu správy
uložených dat jako v Digitálním archivu (struktura uložených dat, uložení, kontroly apod.).
Informační balíček je na vstupu do chráněného úložiště klasifikován (např. i s využitím
klasifikace původce a jeho spisových plánů a věcného zařazení). Dále jsou doplněny
potřebné informace důležité pro předání do digitálního archivu.
V případě informačních balíčků, které ještě neprošly skartačním řízením musí být zajištěn
přístup oprávněné osoby původce nebo prostřednictvím aplikačního rozhraní chráněného
úložiště přístup informačního systému původce k uloženým dokumentům.
Připravené informační balíčky ke skartačnímu řízení budou systémem chráněného úložiště
nabídnuty k archivaci, tedy k přesunu do systému Digitálního archivu, nebo ke skartaci, o
které bude vyhotoven seznam a protokol s možností přesunu do archivu. V systému
chráněného úložiště musí dojít k odstranění balíčků, které prošly skartačním řízením.
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Obrázek 2-9 – Chráněné úložiště
2.2.6

Digitální archiv

AIP pak bude uložen do digitálního archivu. V archivním úložišti bude uložen AIP
s informačním obsahem a metadaty a do systému správy dat budou uložena vybraná
metadata (popisná a technická pro podporu uchovávání a statistik).
Přístup do úložiště Digitálního archivu bude podřízen zvláštnímu zabezpečenému režimu.
Jakákoliv manipulace s daty v úložišti Digitálního archivu bude možná pouze oprávněným
pracovníkům správy archivu. Zároveň bude každá manipulace s daty monitorována a
zaznamenávána pro účely auditu. Každá změna AIP se bude zaznamenávat do historie AIP.
Současně s uložením AIP do úložiště Digitálního archivu se budou vybrané části dokumentů
ukládat do modulu Data Management. Informace uložené v Data Management budou sloužit
jednak pro vyhledávání dokumentů, jednak pro účely správy Digitálního archivu.
Při archivním zpracování může provést oprávněná osoba i vnitřní skartaci. Při ní je odstraněn
dokument a popř. některá metadata. V každém případě musí zůstat záznam o provedení
vnitřní skartace včetně se souvisejících informací (kdo a kdy skartaci provedl).
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Nad Digitálním archivem budou v pravidelných intervalech probíhat kontroly chybovosti a
neměnnosti uložených záznamů. V případě zjištění chybného záznamu bude tato skutečnost
oznámena správci. Ten, kromě dodatečné kontroly a zjištění příčiny, zajistí nápravu:
poškozený záznam bude nahrazen záznamem z druhého média či z druhé lokality.
Další činností, která bude probíhat nad uloženými dokumenty, jsou procesy migrace formátů.
Migrace formátů zajistí převod (resp. doplnění) souborů s určitým formátem do formátu
nového. Migrace formátů se bude provádět po té, co určitý formát bude vyhodnocen jako
nadále nepodporovaný. Sledováním vývoje formátů, jakož i sledováním vývoje ukládacích
technologií, budou pověřeni konkrétní pracovníci Národního archivu (na obr. 3-5 se tento
blok jmenuje Plánování).
act Archiv ace
AIP do Digitálního archivu

Klasifikace a
doplňov ání metadat

Řízení uložení AIP v
Digitálním archiv u

AIP
Metadata
«datastore»
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Vnitřní skartace

Skartovaný dokument

Obrázek 2-10 – Digitální archiv
2.2.7

Informační systém archivu

Zde je uveden pouze nástin řešení přístupu, který bude navrhován v samostatné kapitole
Přístup.
Přístup k archiváliím uloženým v Digitálním archivu doporučujeme realizovat na dvou
úrovních. První úroveň bude poskytovat informace o uložených archiváliích a jejich popisech
s případným náhledem široké veřejnosti. Tato úroveň může být realizována např. stávajícími
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archivačními systémy nebo internetovým přístupem jako portál archivu. Jednalo by se o
nezávislý systém, který by obsahoval informace poskytnuté z Digitálního archivu dávkově
nebo při určitých událostech (od přijetí dokumentu a po uplynutí ochranných lhůt). Přihlášený
uživatel popř. nepřihlášený (veřejný přístup) bude mít možnost vyhledávat informace
v archivu podle různých hledisek. Po zadání dotazu systém příslušné informace vyhledá a
zobrazí uživateli seznam nalezených dokumentů. Uživatel bude mít dále možnost
prohlédnout si podrobnosti u nalezených dokumentů (metadata) a zobrazit (prezentovat) i
obsah dokumentu. Obsah dokumentů se bude zobrazovat v podobě předpřipravených
náhledů (preview) přímo v aplikaci. Pokud bude mít badatel zájem o další, podrobnější
zkoumání nalezených dokumentů, bude mít možnost přímo v aplikaci si je vyžádat.
Druhá úroveň je vlastní systém Digitálního archivu, který by zajišťoval poskytování
informačních balíčků do podoby balíčku DIP (Dissemination Information Package) a jejich
distribuci, evidenci požadavků na podrobnější údaje (např. poskytnutí originálu). V tomto
systému bude pracovat pouze omezená skupina uživatelům. Předávání informací mezi první
a druhou úrovní pro zajištění vyšší bezpečnosti může probíhat off-line.

2.3

Shrnutí

Dokument během svého života prochází různými etapami, které se liší mírou změn
dokumentu, požadavky na formu dokumentu, vlastnictvím a přístupem dokumentu.
Zjednodušeně lze říci, že dokument prochází fázemi zpracování, řízení (vyřizování,
používání), uložením a archivací.
V případě Digitálního archivu se zaměřujeme především na etapy ukládání a archivaci
elektronického dokumentu. Základní koncepce vychází z modelu OAIS. Elektronický
dokument při potřebě dlouhodobého uložení je přijat do digitálního archivu, který zajišťuje
životaschopnost a čitelnost dokumentu.
Elektronický dokument je nejprve připraven u původce do vhodné podoby pro předání do
archivu. Předané dokumenty jsou zkontrolovány dle stanovených pravidel (na integritu,
neškodnost, validitu, kvalitu apod.). Elektronické dokumenty jsou dále blíže popsány
metadaty podporujícími procesy řízení uchovávání a zpřístupňování dokumentu, dokumentu
je přiřazena identifikace a je zabalen do podoby archivního informačního balíčku spolu
s metadaty a uložen do chráněného úložiště nebo archivního úložiště.
Do chráněného úložiště je dokument ukládán, pokud nebyla zcela dokončena příprava pro
archivní uložení (např. doplnění některých popisných údajů, dokončení migrací apod.). Do
chráněného úložiště budou uloženy též dokumenty, kterým neuplynula skartační lhůta a
teprve čekají na skartační řízení. Z chráněného úložiště jsou dokumenty přístupné
původcům, kteří dokument předali pomocí rozhraní chráněného úložiště. Původci mají
možnost vyžádat si dokument z chráněného úložiště. Po přípravě dokumentů a souvisejících
metadat do korektní podoby vhodné pro archivní uložení a po provedení skartačního řízení
budou dokumenty uloženy do Digitálního archivu.
Digitální archiv zajišťuje bezpečné uložení archivních balíčků a na základě uchovávací
strategie provádí činnosti pro udržení životaschopnosti elektronických dokumentů.
Elektronické dokumenty z Digitálního archivu jsou přístupné z externích systémů, do kterých
jsou ukládány aktuální údaje o archivních sbírkách a slouží pro vyhledávání archiválií
badateli.
Před spuštěním chráněného úložiště, které bude kromě přípravy dokumentů předaných ve
skartačním řízení pro archivní uložení bude poskytovat možnost předání a uložení
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Návrh životního cyklu
dokumentů původce ještě před skartačním řízením, je potřeba vyřešit a rozhodnout
následující problematické okruhy chráněného úložiště:
• Kdy budou dokumenty předávány do spisovny – tak jako běžné předání do
spisovny (po nepotřebě zpracovatele, např. cca. po roce od uzavření), stanovenou
kratší lhůtou než lhůtou skartační (např. jako technická lhůta) – zde je nutné zajistit
případně neměnnost u původce nebo řešit aktualizace (vyjmutí dokumentu ze
spisovny, úprava a jeho návrat); je nutné zajistit aby systém původce věděl, které
dokumenty předal a které ne. Obecně platí, že dokumenty budou předávány poté, co
nebudou třeba k běžné činnosti původce. Přesný okamžik může být u každého
původce jiný a přesně bude stanoven až na základě praktických zkušeností.
Neměnnost dokumentů u původce zajišťuje původce. Neměnnost po dobu uložení
dokumentu v chráněném úložišti zajišťuje archiv. To pro původce nevylučuje možnost
dokument vyjmout a znovu ho do úložiště vrátit v binárně odlišné verzi. Přesná
pravidla (zda uvedené bude možné či nikoli) budou stanovena v dohodě o uložení.
• Přístup a dostupnost dokumentů původcům – předpokládaný přístup je on-line
pomocí aplikačního nebo uživatelského rozhraní.
• Řešení přístupu a změn dokumentů – musí být sjednány podmínky pro přístup
k uloženým datům a možnosti jejich změn např.
o poskytování metadat a dokumentů
o změna metadat přes rozhraní k Chráněnému úložišti
o poskytnutí dokumentů k provedení migrace u původce – aktualizace údajů po
migraci nebo zrušení předchozích záznamů a nahrazení novými
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3
3.1

POPIS MODELU METADAT
Význam metadat

Metadata poskytují důležité informace o uložených dokumentech, které většinou nelze zjistit
přímo z dokumentu. Metadata mohou popisovat vlastnosti dokumentu, jeho strukturu,
manipulace s dokumentem apod.
Tvorba metadat pro digitální archivaci se neustále vyvíjí od potřeb archivovat digitální obsah.
Základ metadat, které jsou využívány v dalších archivačních projektech, přinesly např.
projekty CEDAR, NEDLIB a PANDORA. Základní koncepce metadat pro potřeby digitální
archivace je popsána informačním modelem, který je součástí standardu OAIS (The Open
Archival Information System reference model [1]). Informace jsou rozděleny podle své funkce
na informace o obsahu, o balíku (struktuře), popisné informace a uchovávací informace.
Informace jsou seskupovány do tzv. informačních balíčků podle toho zda se jedná o
seskupené vstupní informace předávané do archivu (SIP – Submission Information
Package), informace uložené v digitálním archivu (AIP – Archival Information Package) a
informace poskytované z digitálního archivu (DIP – Dissemination Information Package).
class OAIS_Information_Package

SIP - obdržený od pův odce
AIP - archiv ní

Informační_balík

DIP - doručený badateli

Infromace_o_balíku

Popisné_informace

Informace_o_obsahu

Uchov áv aci_informace

Obrázek 3-1 – Informační model OAIS
•
•

•
•

Informace o obsahu
Tato část se skládá z vlastního obsahu (datového objektu, např. elektronického
dokumentu) a souvisejících informací pro interpretaci uloženého objektu.
Uchovávací informace (konzervační, technické)
Tato část obsahuje informace nezbytné pro řízení uložení obsahu, ke kterému jsou
tyto informace vztaženy. Jedná se především o referenční informace (popis a
identifikace obsahu), informace o původu (vzniku archivního obsahu), kontextové
informace (vztahy obsahu k prostředí a jinému obsahu) a informace o neměnnosti
(autenticita obsahu).
Informace o balíku
Spojení digitálního obsahu a souvisejících metadat do jednoho celku (balíku).
Jednoznačně identifikují tento celek a jeho součásti.
Popisné informace
Obvykle slouží jako vstup pro hledání v archivu (vyhledávání informačních balíků) a
jsou odvozeny z informací o obsahu a o uložení.
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Na základě informačního modelu a referenčního modelu OAIS byl vyvinut standard PREMIS.
PREMIS (PREservation Metadata: Implementation Strategies) je první mezinárodní úsilí
standardizovat uchovávací (konzervační) metadata, informace, které přímo podporují
dlouhodobé uložení digitálních materiálů. Pracovní skupina PREMIS Working Group tvořená
především OCLC (Online Computer Library Center = Online počítačové knihovní centrum) a
RLG (Research Libraries Group = Skupina vědeckých knihoven) vytvořila dokument PREMIS
Data Dictionary[2], obsáhlý pohled na ukládací metadata potřebná pro podporu aktivit
digitálního ukládání, zahrnující pravidla a doporučení pro podporu vytváření, používání a
správu digitálních zdrojů. Dokument je založen na poznatcích a zkušenostech z příprav a
správy digitálních úložišť. Pro uchovávací metadata použitá v technologickém projektu je
proto využito zkušeností a závěrů pracovní skupiny PREMIS.
Přestože uchovávací metadata specifikovaná v PREMIS Data Dictionary jsou velice obsáhlá,
jsou stále jen částí skupin metadat a digitálních objektů, které tvoří jednu intelektuální entitu
(samostatnou jednotku) uloženou v digitálním archivu. Proto potřebujeme vhodný kontejner
pro seskupení metadat a digitálních objektů. Pro projekt navrhujeme vycházet ze standardu
METS (The Metadata Encoding and Transmission Standard [3]), což je XML schéma, které
poskytuje standardizované začlenění popisných, administrativních a strukturálních metadat
pro objekty uložené v digitálním úložišti. METS schéma umožňuje uložit metadata a objekty
přímo do schématu nebo použít externích odkazů mimo schéma. METS dokument může být
jako jednotka uložení nebo přenosu ve smyslu informačních balíčků OAIS a to jako SIP, AIP
nebo DIP.
Bez určení obsahu, původu, tématického zaměření apod. by uložené archivní balíčky nebylo
možné používat. Digitální archiv by se stal pouhou skládkou dat, ve které by žádný
potencionální badatel bez nadměrného úsilí nic nenalezl. Proto musí být každý informační
balíček doplněn popisnými metadaty. V současné době patří mezi používaný obecný
standard pro popis digitálních zdrojů především základní model Dublin Core různě
doplňovaný dle potřeb jednotlivých států a institucí. Existují pak pravidla pro tvorbu popisu
dokumentů (např. XDOMEA, e-GMS apod.) používaných v jednotlivých státech. Jelikož
v České Republice tato pravidla neexistují, navrhujeme vycházet z Dublin Core a
připravovaného standardu MoReq2 a doplnit model popisných metadat o další potřebné
položky podle legislativních a provozních potřeb.
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3.2

3.2.1

Model metadat
Popisná metadata

Popisná metadata slouží pro popis digitálních objektů využívaných pro vyhledávání objektu a
zjištění základních údajů o objektu (identifikaci, popis, původ, typ, kategorizace apod.).
Existuje řada různých typů popisných metadat, ze kterých jsou asi nejznámější MARC a
Dublin Core:
• MARC (Machine Readable Cataloguing) neboli strojem čitelná katalogizace, je
bibliografické metadatové schéma, řízené Kongresovou knihovnou. Současná verze
je MARC21;
• Soubor metadatových prvků Dublin Core (The Dublin Core Metadata Element Set)
[35] je jednoduchý metadatový standard vytvořený pro podporu vyhledávání zdrojů.
Původně byl definován jako aplikovatelný pro popis „dokumentu podobným
objektům“, ale jeho využití se rozšířilo, aby zahrnulo další třídy zdrojů.
Popisná data jsou rozvíjena tak, aby vyhověla specifickým požadavkům určitých oblastí, na
příklad:
• Archivy obecně používají ISAD(G) (the General International Standard Archival
Description = obecný mezinárodní standardní archivní popis) [20] pro metadata popisující
archivní materiály a ISAAR (CPF) (International Standard Archival Authority Record for
Corporate Bodies, Persons and Families = Mezinárodní standardní archivní autoritní
záznam pro korporace, osoby a rodiny), 2. vydání z roku 2004 [21], pro metadata
popisující kontext vzniku těchto materiálů. Pro povedení takového popisu elektronicky
existuje definice typů dokumentů DTD (DTDs) EAD (Encoded Archival Description =
kódovaný archivní popis) [22], které jsou nyní používány v Evropě, a EAC (Encoded
Archival Context = kódovaný archivní kontext) [23], který je stále ve vývoji
http://www.library.yale.edu/eac/.
• Vlády – GILS (Government Information Locator Service/Global Information Locator =
Služba vládního informačního lokátoru/Globální informační lokátor) [30] je používán pro
vládní informace, ačkoli poslední dobou mnoho vlád začíná preferovat Dublin Core.
Iniciativa Dublin Core Metadata (DCMI) vytvořila Vládní pracovní skupinu [31]. Mnoho
vlád, např. Austrálie, Kanady, Dánska, Finska, Irska, Nového Zélandu a Velké Británie
vytváří směrnice, které mohou být závazné pro organizace z veřejného sektoru. (Viz e-gif
(Electronic Government Interoperability Framework = elektronický vládní univerzální
rámec) [32] a e-gms (Electronic Government Metadata Standard = standard pro
elektronický vládní metadata) [33] vytváří jednotka e-Governmentu ve Velké Británii [34]
). První verze e-gms byla založena na jednoduchém Dublin Coru, zatímco druhá a třetí se
posunula ke kvalifikovanému Dublin Coru s některými přidanými prvky řízení dokumentů.
V současné době se především v Evropě očekává dokončení standardu MoReq2 (Model
Requirements for Records Management).
MoReq [57] - model požadavků na správu elektronických dokumentů vznikl v rámci
programu Evropské komise IDA (Interchange of Data between Administrations – vzájemná
výměna dat mezi exekutivami). Vznik normy je úzce spojen s existencí Fóra DLM –
organizace, která se zabývá všemi aspekty nakládání s dokumenty v digitální podobě. I když
byla vyvinuta ve spolupráci s experty z několika evropských zemí, měla by být použitelná
nejen v Evropské unii, ale i ve všech ostatních zemích, kde jsou vyžadovány systémy na
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správu elektronických informací. Standard MoReq zavedla jako závazný pro své systémy
Evropská komise.
V současné době se v rámci Fóra DLM vytvořila pracovní skupina pro standard MoReq2
(měl by být vydán jako ISO 23081 Model Requirements for the Management of Electronics
Records), která má rozšířit funkční požadavky v celoevropském kontextu a vytvořit nové
testovací schéma pro tyto systémy. V širším kontextu má pak podpořit aktivity ve všech
zemích EU vedoucí k jednotnému řešení problematiky dokumentů v digitální podobě.
Pro návrh popisných metadat vycházíme ze základního souboru Dublin Core, především
z důvodu případné výměny informací na mezinárodní úrovní, metadata model MoReq
(aktualizovaného na základě MoReq2), který je adeptem na standard minimálně na evropské
úrovni, a samozřejmě doplněná o potřeby legislativy a provozu digitálního archivu. Návrh
popisných dat je uveden v příloze 1.
3.2.2

Uchovávací (konzervační)

Uchovávací metadata slouží pro podporu uchovávání a archivačních aktivit. Cílem
pořizování uchovávacích metadat je podpoření pěti základních funkcí:
• životaschopnosti (viability) – udržení digitálního objektu v bezpečí a neporušeného.
Je nutné udržet integritu objektu pomocí objektivních kritérií. Využívat kontrolních
součtů, zálohování, sledování změn apod.
• čitelnosti (renderability) – udržení možnosti přehrání, otevření, zobrazení, spuštění a
dalších možných přístupů k digitálnímu obsahu. Je nutné udržovat informace o
potřebném prostředí pro využití digitálních zdrojů jako popis softwarového a
hardwarové prostředí a prostředku pro práci s digitálním objektem. Dále je nutné
udržovat popis struktury jednotlivých objektů a vzájemné provázanosti.
• pochopitelnosti (understandability) – zajištění pochopitelnosti obsahu pro budoucí
použití. Na rozdíl od poskytování obsahu kdy je důležitá jeho fyzická nebo syntaktická
forma, pro pochopitelnost je důležité udržovat sémantickou integritu neboli význam a
smysl uloženého obsahu.
• autentičnosti (autenticity) – velkou obavou je udržení autentičnosti digitálního objektu
a jeho citlivost na změny. Archivy potřebují dokumentovat jakoukoli akci s digitálním
objektem, aby budoucí uživatel mohl vyhodnotit jaké změny byly provedeny, včetně
informací kdo a z jakého důvodu změnu prováděl. Je nutné zajistit, aby byly
prováděny pouze kontrolovatelné a autorizované změny a ty byly dokumentovány
(např. při provádění migrace formátu). Je nutné si uvědomit, že v případě použití
certifikátů autenticity jsou tyto každou změnou porušeny a v současné době se
případně používá re-autentizace a opětovné podepsání nové podoby digitálního
objektu.
• identifikace (identification) – zajištění jednoznačné identifikace digitálního objektu
Uchovávací metadata podporující výše uvedené cíle digitální archivace by měly obsahovat
tyto druhy informací
• řízení uložení a údaje pro zajištění neměnnosti,
• technické charakteristiky včetně popisu bariér jako šifrování nebo komprese
o charakteristiky pro jednotlivé třídy objektů,
o charakteristiky specifické pro jednotlivé objekty,
• historie vzniku (původu) a zpracování,
• práva a duchovní vlastnictví,
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•
•
•

digitální podpisy a jejich historie,
strukturální metadata (blíže se věnujeme v samostatné kapitole),
popisná metadata (blíže se věnujeme v samostatné kapitole).
Pro návrh metadat v technologickém projektu bylo použito především modelu metadat
dokumentovaného v The PREMIS Data Dictionary, především z důvodů architektonické a
technologické nezávislosti, volnosti zda jsou metadata uložena lokálně nebo jsou součástí
externích zdrojů, a zda jsou hodnoty metadat uloženy explicitně nebo známy implicitně.
Detailní popisné informace, informace o právech a detailní (rozšiřující) technické informace
mohou být připojeny např. na základě jiných popisů a založených na dalších standardech
zaměřených speciálně na určitou oblast.
Datový model PREMIS se skládá z pěti XML schémat s popsanou charakteristikou
jednotlivých elementů a případů použití. Model obsahuje PREMIS kontejner, Object, Event,
Agent a Rights.
• Object – diskrétní jednotka informace, která je vždy uložena v jednom souboru.
Můžeme si jej představit jako elektronický záznam. Objekt muže být i abstrakní
označován jako Intelektuální entita (můžeme si jej představit jako jednotku vnímanou
jako jeden celek např. AIP).
Může obsahovat další objekty (např. objekt formátu PDF může osahovat jeden
naskenovaný dokument ve formátu TIFF, jednu fotografii ve formátu JPG a dva
textové dokumenty ve formátu TIFF, z nichž jeden obsahuje bitovou a druhy
vektorovou grafiku).
Dělí se na File (pojmenovaná a uspořádaná sekvence bytů , která má formát,
přístupová práva a systémové statistiky jako velikost a datum poslední modifikace.
Operační systém ho pozná) a Bitstream (smysluplný proud bitů v souboru. Ten však
nemůže být rozeznán OS dokud mu nejsou doplněny atributy formát, přístupová
práva a systémové statistiky jako velikost, datum poslední modifikace apod.).
• Event – akce, kterou provádí jeden nebo více agentů s jedním nebo více objekty. Ke
každé akci musí být přiřazen alespoň jeden objekt nebo jeden agent
• Agent – osoba, organizace nebo SW program. Je vázaný s nějakou akcí, kterou smí
provádět jen tehdy, má-li k provádění této akce přiděleno právo (ta jsou popsána
v entitě Right, viz dále) a je-li objekt, se kterém je akce prováděna opatřen právem,
povolujícím akci s objektem provádět.
• Right – právo nebo povolení přidělené nějakému objektu nebo agentovi, aby na něm
(objektu) byla prováděna.
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class PREMIS

Intelectual Entity
Rights

Obj ect

Agent

Ev ent

Obrázek 3-2 – Struktura modelu PREMIS
Návrh uchovávacích dat je uveden v příloze 1. Problematikou implementací datového
modelu PREMIS se zabývá skupina The PREMIS Implementers’ Group (PIG) založená za
tímto účelem. Řada problematických oblastí (např. začlenění metadat PREMIS do struktury
METS) je v mezinárodním kruhu řešena, což může napomoci při dalším dotvářením modelu
pro Národní Archiv.
3.2.3

Registr formátů

Označení formátu digitálního objektu názvem formátu nebo použitím MIME typu je pro účely
dlouhodobého uložení nedostačující, protože z těchto označení nelze poznat podtyp formátu
nebo jeho verzi. V současné době existuje (až na výjimky) takováto identifikace ve světě
Unixu a Macintoshe, ale třípísmenové přípony v DOSu a Windows nejsou ani
standardizované ani unikátní, v různých prostředích jsou interpretovány různě a navíc
neposkytují pro migraci dostatečně jemné dělení. Pro podporu uchování a navazující
nástroje je nutné upřesnit o jaký typ a verzi se jedná. Kupříkladu z přípony pdf nelze poznat
zda se jedná o formát PDF/A nebo verzi PDF 1.3. Je nutné zavést jednoznačnější určení
typu a verze při vstupu digitálního objektu do digitálního úložiště a vytvořit nebo využít
registru formátů.
Dalším aspektem je udržování informací o popisu formátu – vlastnosti, původce specifikace,
interpretaci, platnosti, ohroženost formátu, kódování apod. Jelikož existují iniciativy, jako je
například PRONOM http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/ (online registr formátů
souborů Národního archivu UK), které se věnují této problematice a poskytují i řadu nástrojů
pro identifikaci formátu, jednoznačné označení a využívání registru, navrhujeme je využít i
pro potřeby digitálního archivu NA ČR pro podporu plánování a rozhodování, zjišťování
informací o formátu a jeho vlastnostech a pro přípravu strategie pro volbu formátů.
Navrhujeme používat pro identifikaci formátu v uchovávacích metadatech záznamu
(elektronického souboru) hodnotu PUID (Pronom Unikátní Identifikátor), což jsou trvalé,
unikátní a jednoznačné
identifikátory souborového formátu. Bez jednoznačného
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identifikátoru jako je PUID není přesné zjištění formátu (jeho typu a verze) a automatizovaná
migrace vůbec možná.
Kromě výše uvedeného registru formátů PRONOM bude samozřejmě vhodné využívat i další
registry a zdroje pro podporu rozhodování a utřiďování informací o existujících formátech.
Příkladem
může
být
registr
Kongresové
knihovny
(http://www.digitalpreservation.gov/formats/)
nebo FCLA (Florida Center for Library
Automation http://www.fcla.edu/digitalArchive/formatInfo.htm).
3.2.4

Strukturální metadata

Standard pro kódování a přenos metadat (METS = Metadata Encoding and Transmission
Standard) [14] nabízí kódovaný formát pro popisná, administrativní a strukturální metadata a
je vytvořen pro podporu jak řízení digitálních objektů tak i doručování a výměny digitálních
objektů přes informační systémy. Standard METS umožňuje prostřednictvím XML schéma
definovaným způsobem sdružit popisná, uchovávací a strukturální metadata spolu
s digitálními objekty, a uložit vazby digitálních objektů na metadata a na sebe navzájem.
Výsledný METS soubor může být použit jako jednotka pro archivní uložení (AIP) nebo jako
transportní formát (SIP, DIP).
METS je rozšiřitelný a modulární umožňující začlenit další XLM schéma. Tyto se nazývají
„rozšiřující schémata“ a některé schvaluje METS Editorial Board (např. rozšíření pro
DublinCore, MARC, MODS apod.). METS schéma samotné pouze definuje co je obsaženo
v hlavičce (METS haeder), v sekci souborů (file section) – s názvy a umístěním vlastních
digitálních objektů, ve strukturálních vazbách (structural links) – různé vrstvy strukturálních
vazeb mezi digitálními objekty a metadaty z jiných částí METS souboru, a v sekci chování
(behavior section) – vazby na nástroje pro práci s digitálním objektem, v sekcích popisných
(description) a administrativních (administrative) metadat jsou obsaženy elementy z dalších
např. rozšiřujících schémat. Podsekce administrativních metadat zahrnuje technická
metadata – detailní informace o vzniku objektu, formátu, použití apod., metadata o původu –
vzniku, migracích a vzájemných vztazích mezi objekty a provedenými akcemi a metadata
oprávnění – copyright a licenční ujednání.
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class METS

Dokument METS

+Povinná

+Volitelná

Strukturální mapa

+Volitelná

Administrativ ní metadata

+Volitelná

Hlav ička

+Volitelná

Soubory

+Volitelná

Popisná metadata

+Volitelná

Chov ání

Strukturální v azby

Obrázek 3-3 – Struktura dokumentu METS
3.2.5

Návrh modelu

Celkový model metadat včetně digitálních objektů bude vycházet z informačního modelu
OAIS. Struktura uložení metadat a digitálních objektů bude využívat konstrukci souboru
METS a jeho definovaných sekcí. Sekce dmdSec bude obsahovat soubor popisných
metadat sestavených na základě Dublin Core, MoReq a údajů potřebných pro popis
informačního balíku na základě návrhu archivu a legislativních požadavků. Sekce amdSec
bude obsahovat soubor uchovávacích metadat obsahující údaje o původu, technické údaje o
uložených digitálních objektech a
událostech provedených nad digitálními objekty.
Uchovávací data budou vycházet ze datového slovníku PREMIS. Pro identifikaci objektu,
popis struktury balíčku a jeho vnitřních a vnějších vazbách budou použity další sekce
souboru METS. Navrhované uspořádání zachycuje obrázek níže.
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class OAIS_METS
Dokument METS
dmdSec - Popisná metadata

structMap - Strukturální mapa
Infromace_o_balíku

Popisné_informace

Informační_balík

Popisná metadata
Dublin Core, MoReq a
další

fileSec - Soubory
amdSec - Administrativní metadata
Datov ý_obj ekt
Informace_o_obsahu

Uchov áv aci_informace

Informace_pro_reprezentaci_DO
Uchovávací metadata
PREMIS

Seskupení informač ního balíčku - SIP, AIP, DIP

Obrázek 3-4 – Uspořádání metadat a objektů v dokumentu METS

3.3

Uložení metadat

Úložiště metadat může být implementováno několika různými způsoby. Nejobvyklejší je
uložení metadat v relační databázi. Také je obecně používáno uložení metadat jako XML
dokumenty v XML databázi, nebo jako XML dokumenty uložené společně s archivovaným
obsahem. Dalšími způsoby mohou být uložení metadat v proprietárním formátu (flat file
formats) a nebo objektově orientované databázi. Často jsou používány kombinace
uvedených způsobů.
Přínosem uložení elementů metadat v databázovém systému je rychlý přístup, snadná
úprava a jednoduché využití pro dotazy a sestavy. Uložení metadat jako digitální objekty
v úložišti spolu s archivovaným obsahem má též své výhody: je těžší oddělit metadata od
obsahu a stejná strategie uchovávání je aplikovaná jak na obsah tak na metadata.
Navrhujeme ukládat metadata oběma způsoby – pro řízení a vyhledávání v systému správy
dat a pro případnou obnovu a udržení konzistence úplný obsah v archivním úložišti.
Podrobněji o vlastním uložením metadat pojednává kapitola 5 Správa dat.
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3.4

Identifikace

Hlavním důvodem, proč lidé přidělují jedinečné identifikátory digitálních zdrojů, je to, že
mohou odkazovat na zdroje jednoznačně. Takže se mohou spolehnout na to, že jejich
identifikátory jsou jedinečné (tj. ten samý identifikátor není přidělen jinému zdroji) a trvalý (tj.
pokračuje v identifikaci tohoto zdroje – jak dlouho to bude trvat může záležet na kontextu a
prostředí zdroje). Také může být požadováno, aby mohl být identifikátor používán pro přístup
ke zdroji, tj. identifikátor může být „stanoven“ nástroji, které používá služba aktuální lokace
zdroje.
Příklady v současnosti používaných jedinečných a trvalých identifikátorů zahrnují:
• DOIs (Digital Object Identifiers = identifikátor digitálního objektu) [50];
• URNs (Universal Resource Names = jména univerzálních zdrojů) [51];
• PURLs (Persistent Uniform Resource Locators = trvalé jedinečné lokátory zdroje) [52];
• Handles [53];
• ARKs (Archival Resource Keys = klíče archivních zdrojů) [54].
Navrhujeme pro označení archivního balíčku používat jednoznačného globálního
identifikátoru (GUID – Globally Unique ID) generovaného na základě algoritmu
specifikovaného v ISO/IEC 9834-8 a ITU-T Rec. X.667P. Toto označení zajistí jedinečnost
označení archivního balíčku, které nemůže mít identifikátor v jiných systémech. Toto
označení umožní v budoucnu případné změny systému jako rozdělování a slučování, bez
nutnosti změny identifikace.
Navrhujeme použití globálního identifikátoru a konstrukce URN pro označení digitálního
zdroje, pro identifikaci archivního balíčku v Digitálním archivu. Toto použití vychází z
koncepce identifikace zdrojů stanovené ve Standardu pro ukládání a zasílání archivních
pomůcek
druhu
inventář
a
dílčí
inventář
v
digitální
podobě
[http://www.mvcr.cz/archivnictvi/standardy/standard_pomucek.html].
Základní schéma:
schéma://instituce (autorita)/identifikátor typu zdroje
(cesta)?specifikace
zdroje (dotaz)#specifikace části zdroje (fragment)
Příklad identifikace archivního balíčku uloženého v digitálním archivu:
czarch://CZ-100000010/AIP?GUID=1224-3543-136FS-DDRRDS524
(pozn. CZ-100000010 Národní archiv)
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3.5

3.5.1

Implementace
Pořizování metadat

Většinu popisných metadat bude digitální archiv přebírat z údajů popisných metadat
zaslaných původcem (z metadat obsažených v SIP). V rámci kategorizace a dalšího
zpracování v chráněném úložišti nebo při archivním zpracování dokumentů uložených
v digitálním archivu budou některá popisná metadata doplněna nebo upřesněna.
Uchovávací metadata budou vytvářena především při zpracování dokumentu při příjmu,
archivním zpracování a během řízení dokumentu v digitálním archivu.
Při příjmu proběhne vytvoření zejména technických dat automatizovaným způsobem při
použití specializovaných nástrojů analyzujících dokumenty. Navrhujeme využívat nástroje,
které automatizovaně dokáží zjistit některé popisné informace (např. původ, datum vytvoření
apod.), technické charakteristiky (z vlastností formátu nebo z metadat pokud je formát
obsahuje) a identifikovat formát (zjistit typ, jeho validitu a jeho verzi).
Navrhujeme využít nástroje JHOVE pro kontrolu validity a integrity formátu a získání
technických metadat a charakteristik pro některé skupiny formátů dokumentů. Pro určení
formátu a jeho jednoznačnou identifikaci využívanou v registru formátů PRONOM
navrhujeme využít nástroj DROID.
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4
4.1

UCHOVÁVACÍ METODA
Metody

V současné době existuje řada strategií pro dlouhodobé uchovávání digitálních zdrojů, které
je možné rozdělit na technologicky orientované strategie a informačně orientované strategie.
Technologicky orientovaná strategie uchovávání se zaměřuje na zachování nebo udržování
technologického prostředí pro digitální zdroje a jejich použití v původní podobě. Mezi tyto
strategie patří:
• údržba originálního prostředí (uchovávání technologie) – principem je údržba
hardwarové a softwarové platformy pro podporu digitálního zdroje. Je svázána
s obnovou médií, na kterém se digitální zdroj nachází. Jedná se o strategii
nepraktickou a finančně náročnou. Nebezpečím je postupná ztráta znalostí obsluhy a
fyzické zastarávání hardware bez možnosti obnovy.
Tuto strategii lze ji použít na krátkodobé řešení uchování digitálního zdroje než je
možné použít strategii jinou. Nicméně např. pravidelná kontrola médií a jejich obnova
je součástí správy uložených digitálních objektů i v jiných strategiích.
• emulace – principem je přizpůsobení prostředí datům; simuluje se původní
hardwarové prostředí či operační systém na aktuální platformě. Dokumenty je tedy
možné zobrazit v prostředí originálního software. Spolu s dokumenty se ukládají
informace pro přizpůsobení prostředí. Tato strategie je vhodná např. pro uchování
velkého množství dokumentů v omezeném formátu nebo pro spustitelné soubory.
Příkladem je např. projekt BBC Domesday [58]. Zastáncem emulace je např. Jeff
Rothenberg [59]
• virtualizace – je do jisté míry kombinace emulace a migrace. Principem metody je
uchování dokumentu spolu s programem, který umožní interpretaci souboru ve
strojové řeči „Univerzálního virtuálního počítače“ UVC (Universal Virtual Computer).
Tuto metodu lze použít na velké množství digitálních zdrojů omezených formátů.
Příkladem použití virtualizace je projekt e-Depot v Královské knihovně v Holandsku
[60]
Informačně orientované strategie se zaměřují na čitelnost informací obsažených
v digitálních zdrojích v budoucnosti, na budoucích technologiích. Mezi tyto strategie patří:
• migrace na analogový formát – principem je transformace digitálního objektu do
analogové podoby. Příkladem je převedení snímání na mikrofilm. Ne všechny
digitální objekty lze takto převádět a u mnohých hrozí ztráta vlastností. Strategie se
používá například pro textové dokumenty.
• migrace – principem je přizpůsobení dat prostředí; elektronický dokument je
převáděn z jedné hardwarové konfigurace nebo softwarové aplikace na jinou
konfiguraci či aplikaci. V kontextu dlouhodobého uložení ED lze hovořit o migraci jako
o převodu dokumentu z formátu jedné aplikace do formátu jiné aplikace. Různé
varianty migrace jsou popsány v další kapitole. Migrace je používána v řadě
archivních institucí např. v The National Archives (UK) [62] , Australský národní archiv
[63] nebo Dánská státní knihovna [64].
• encapsulace – principem je zapouzdření digitálního objektu spolu s informacemi pro
správnou interpretaci v digitálním objektu obsažených informací.
• datová archeologie – používá se při záchraně digitálních objektů na starých médiích
a rekonstrukcí uložených informací. Jako strategie je uváděna jako princip uložení
digitálních objektů v původní formě, např. i z důvodu, že je nelze migrovat, a je pouze
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prováděna obnova média na kterém je digitální objekt uložen, s tím, že v budoucnu
budou existovat nástroje schopné provést analýzu digitálního objektu a interpretovat
jej. Možnost využití této metody naleznete např. ve zprávě [61].
4.1.1

Migrace formátu

Problém migrace formátu je možné řešit různým způsobem od migrace do méně
„nebezpečných“ (z pohledu zastarávání) formátů, co nejvíce příbuzných původnímu formátu,
až po migraci do jednoho preferovaného formátu vhodného pro uchovávání. Prvním
způsobem se více zachovává vhled a dojem a obvykle i hlavní funkčnost. Nevýhodou je však
nutnost častějšího provádění migrace. Druhým způsobem se snažíme odsouvat migraci
volbou vhodného formátu pro uchování. Cenou za snížení počtu migrací je obvykle ztráta
některých vlastností a funkčnosti.
Řešení problému migrace elektronických dokumentů ze zastaralého formátu do aktuálního
můžeme hledat kdekoliv od chvíle, kdy byl daný obsah zachycen až do doby, kdy tento
obsah vyžaduje uživatel. Nabízí se tři okamžiky během životního cyklu dokumentu
v digitálním archivu pro provedení migrace a to postupně od příjmu až do okamžiku použití
(zpřístupnění) dokumentu.
4.1.1.1

Migrace na vstupu

Používaná například při zpracování širokého spektra proprietárních formátů, kdy je použita
metoda migrace na vstupu pro preventivní migraci přijímaného obsahu do malého počtu
pečlivě vybraných formátů ještě před jeho uchováním (např. Národní archiv Austrálie). V
případě, že se vybrané formáty osvědčí, přinese tento pragmatický přístup následující
výhody:
• Potřebu další migrace půjde odložit na dlouho dobu dopředu, a pokud proběhne, stane
se tak za použití nových technologií.
• Díky snížení počtu formátů se významným způsobem se sníží cena všech budoucích
migrací.
Obě výše zmíněné výhody lze umocnit tím, že vybrané formáty pro uchování jsou otevřené a
podporované opensource komunitou. Legislativními opatřeními a standardizací formátů lze
dosáhnout stavu, kdy od veřejnoprávních původců většina formátů vyhovuje stanoveným
kritériím bez potřeby okamžité migrace.
Nevýhody zvoleného přístupu jsou dvě. Za prvé, migrace na vstupu neuspokojuje plně
potřeby archivářů, protože obsah není uchováván ve své originální podobě. Některé
potenciálně užitečné informace mohou být ztraceny už při prvotní migraci. Za druhé, migrace
na vstupu pouze odsouvá problém migrace do budoucnosti a v principu ho trvale neřeší. I
vhodně vybrané formáty pro ukládání mohou časem zastarat a bude je třeba migrovat.
4.1.1.2

Dávková migrace

V případě, že očekáváme zastarání formátu, ve kterém máme uložený obsah, provedeme
dávkovou migraci. Uchovávaný obsah v takovém formátu převedeme hromadně do formátu
nového. V současnosti existuje pro tento postup řada nástrojů, většinou se však jedná o
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samostatné nástroje, které dosud nebyly integrovány s komplexními řešeními pro
dlouhodobé uchování obsahu.
Vhodné řešení, kdy se neočekává aktivní přístup uživatelů, ale slouží pro řízený přístup v
kontrolovaném režimu, který není určen pro vyřizování urgentních požadavků koncových
uživatelů. Přístup uživatelů by se měl řešit jiným systémem, kde budou migrované archiválie
zpřístupněny. Odsun migrace však neodhalí případné chyby a problémy, které by mohly být
včas odchyceny např. při migraci na vstupu a to vede ke kumulaci chyb. Také při
vzrůstajícím počtu digitálních objektů vzniká riziko jednorázového přehlcení systému
hromadnou konverzí. Toto riziko je však řešitelné časovým rozložením migrací, či dočasným
pronájmem výpočetní kapacity.
4.1.1.3

Migrace při přístupu

Tento způsob migrace, migrace při přístupu, odkládá migraci formátu uchovaného obsahu až
do chvíle, kdy uživatel daný obsah požaduje. Tímto způsobem se eliminuje nevýhoda
předchozích migračních metod, pokud se neuchovává obsah v jeho originálním formátu. V
okamžiku, kdy je daný formát považován za zastaralý, uchovávací systém je rozšířen o
schopnost prezentovat uživateli požadovaný obsah v aktuálním formátu. Prakticky se jedná o
to, že migrační nástroj je integrován do té části systému, která informace zprostředkovává,
místo do části, která informace uchovává.
Schopnost migrovat dynamicky zastaralý formát do aktuálního přináší řadu výhod:
• Obsah je uchováván v jeho originálním formátu, takže eliminuje riziko ztráty informace
způsobené chybou v migračním nástroji. Tím splňuje požadavky archivářů. Aby bylo
vyhověno tomuto požadavku, musí být uchován obsah jak v originálním formátu, tak v
novém, přičemž se předpokládá, že k originálnímu formátu se bude přistupovat jen
výjimečně. Zkušenosti z provádění migrací ukazují, že riziko ztráty informace při použití
těchto metod je dostatečným motivem k uchovávání obsahu i v originálním formátu.
• Uchovávaný obsah je migrován vždy nejnovější, a předpokládáme, že v danou chvíli
nejlepší, technologií, která je dostupná v okamžiku požadavku na přístup k danému
obsahu.
• K uloženému obsahu se obyčejně přistupuje jen zřídka, což odkládá migraci formátu až
do chvíle kdy je skutečně požadován. Náklady na samotný migrační proces tak
odpovídají skutečně použitému obsahu a nezahrnují obsah, který nikdo nepožadoval.
Náklady se dále v čase snižují i díky klesajícím cenám použitých technologií.
• Obsah je migrován přímo z originálu do aktuálního formátu. Neexistují žádné migrační
mezistupně, které by mohly vnést do obsahu chyby.
• Migrační nástroje, konvertory formátu, jakmile jsou vytvořeny, mohou být samy uloženy
do dokumentu v originálním formátu. Konvertor totiž může být vytvořen ještě dříve, než
se daný formát stane zastaralým a může tak být uchován pro případ budoucího použití.
Je však obtížné odhadnout vývoj zastarávání.
• Podobně jako u ostatních migračních strategií, obezřetná volba formátu, do kterého
budeme migrovat, může výrazně snížit potřebu i cenu budoucích migrací.
Nevýhodou migrace při přístupu je, že dynamicky prováděná migrace obsahu může způsobit
dlouhé časové prodlevy mezi požadavkem uživatele a doručením požadovaného obsahu. To
vyžaduje úzkou integraci migračních nástrojů s celým systémem, který zajišťuje přístup
uživatelů k uchovávanému obsahu. Další výraznou nevýhodou je kumulace chyb při
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existenci vícenásobných konverzí. Každopádně pokud již na vstupu není omezeno množství
formátů přijímaných k uchovávání, budeme nuceni pořizovat a udržovat velké množství
konverzních nástrojů.
4.1.2

Volba primární strategie

Každá ze strategií má své výhody i nevýhody a přináší i rizika při její použití.
Strategie

Rizika

Výhody

uchovávání
technologie

nepraktická,
ztráta znalostí
obsluhy,
mechanické poruchy
nutnost uchování
instalačních souborů
původní aplikace,
případně operačního
systému, a pečlivé
sledování licenčních
podmínek takového
software,
nepředvídatelnost
budoucího vývoje
technologií – při
razantní změně
může tato strategie
skončit

perfektní zachování
původní podoby

emulace

virtualizace

nutnost uchování
instalačních souborů
operačního systému,
a pečlivé sledování
licenčních podmínek
takového software,
nepředvídatelnost
budoucího vývoje
technologií – při

téměř perfektní
zachování původní
podoby,
bez konverzních
chyb,
výhodná pro velké
počty omezeného
formátu dokumentu,
předpokládané
využití aplikace
metody emulace
někdy ve vzdálenější
budoucnosti, využití
by mohlo být
celosvětové
emulace dává
možnost uchovávat
některé typy ED
(např. vektorovou
grafiku a
multimediální
objekty) po delší
dobu a poskytuje tím
čas k vyřešení
dlouhodobého
ukládání těchto
dokumentů.
téměř perfektní
zachování původní
podoby,
bez konverzních
chyb,
výhodná pro velké
počty omezeného
formátu dokumentu,
není nutné

Náročnost na
zdroje
Velmi vysoká:
náročná údržba a
cena komponent,
prostorové nároky
Vysoká:
vyšší počáteční
investice – vývoj
emulátorů,
náročná údržba
emulátorů hlavně při
výrazné změně
technologií

Vysoká:
vyšší počáteční
investice – vývoj
emulátorů a
interpretů,
náročná údržba
emulátorů hlavně při
výrazné změně
technologií
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razantní změně
může tato strategie
skončit

migrace na
analogový formát

migrace

migrace do
standardního
formátu

migrace na žádost

ztráta funkcionality,
nepraktické
s pohledu využívání
digitálních objektů
(např. hledání)
musí být prováděna
opakovaně,
rizikem migrace je
ztráta autenticity a
informace zvláště
pokud není konkrétní
metoda dostatečně
otestovaná.

chyby při konverzi,
možná ztráta
vlastností a
funkcionality u
některých formátů
kumulované chyby
při konverzi,
možná ztráta
vlastností a
funkcionality

encalupsace

ztráta funkcionality,
softwarová závislost

datová archeologie

nemusí se podařit
vše zrekonstruovat,
závislost na
technologickém
vývoji,
nemohu zpřístupnit
dokumenty

uchovávat původní
aplikaci pouze
připravené interprety
pro jednotlivé typy
objektů
zkušenosti
s uchováváním
analogových médií

výhodné pro
dlouhodobou
archivaci velkého
množství formátů
dokumentů,
běžná strategie
využívaná v rutinním
provozu a je tak
dobře propracována
metodika jejího
používání
(periodicita kontrol
čitelnosti, organizace
záložních kopií atd.).
nezávislost na
software, jednodušší
zobrazování

menší počet
konverzí může
znamenat méně
chyb,
nezatěžuje systém
pravidelnými
konverzemi
zachování originální
podoby

zachování originální
podoby

Vysoká:
manuální obsluha,
ruční vytváření
indexů (metadat)
Vysoká:
náročná příprava a
testování migračních
procedur

Střední:
sledování vývoje
formátů, příprava a
použití konvertorů
Vysoká:
vývoj a údržba
konverzního aparátu

Vysoká:
vytváření a údržba
souvisejících
informací
Vysoká:
vysoká pracnost,
náklady na vytvoření
expertních systémů
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S ohledem na nižší pořizovací náklady, praktickou použitelnost pro řadu formátů ověřenou
praktickými zkušenostmi ve světě navrhujeme použít primárně strategii migrace. Nelze
však vyloučit budoucí využití strategii emulace pro určité typy dokumentů nebo na základě
technologického vývoje a praktického ověřování metody emulace.

4.2

Volba metody

Předpokládáme, že portfolio potencionálních formátů elektronických dokumentů
spravovaných Národním archivem je velmi široké a že též postihuje široké portfolio
tématických oblastí. Též lze očekávat velký objem přijímaných dokumentů především
v souvislosti s rozvojem e-Governmentu.
Jako vhodnou primární strategii doporučujeme použít migraci formátu do otevřených a
dlouhodobých formátů. Tato strategie je vhodným řešením právě pro velký počet
různorodých formátů. Nicméně doporučujeme omezit skupinu vstupních formátů tak, aby
byla migrace proveditelná a ne příliš nákladná (bude nutné vytvořit nebo nakoupit migrační
nástroje). Do budoucna může být účinnou pomocí zavedení standardizace formátů např.
zavedením legislativních požadavků na formáty pro archivaci nebo jako doporučení.
Provádění migrace bude vhodné provádět při příjmu dokumentů do digitálního archivu.
Důvodem je rozdělení zátěže migrace rovnoměrně po celý rok a využití stávajících nástrojů
pro migraci i běžně komerčně používaných, což v případě zpětné migrace např. při přístupu
není obvykle možné a je i složitější migrační cesta s kumulací chyb. Dalším důvodem je
včasné odhalení problémů při migraci nebo odhalení poškozených souborů již při příjmu, kdy
je ještě možné v mnoha případech sjednat nápravu.
Každopádně jako pojistku pro prokazování věrohodnosti dokumentu doporučujeme uchovat
a zabezpečit i originál přijatého dokumentu. Zároveň budou technickými metadaty a dalšími
metadaty podporovány i další strategie pro případnou změnu v budoucnu nebo tam kde není
možné nebo efektivní provádění konverze. Jako doplňující strategie navrhujeme použití
emulace.

4.3

4.3.1

Formáty
Vhodné formáty pro uložení a prezentaci

Během životního cyklu dokumentu vznikají různé požadavky na formát v jakém jsou
informace uloženy. Zjednodušeně z pohledu na různé požadavky kladené na vlastnosti
formátu můžeme rozdělit na tři stavy životního cyklu dokumentu:
• počáteční – kdy autor dokument vytváří
• střední – kdy je dokument řízen a ukládán
• konečný – kdy je dokument prezentován nebo poskytován konečnému uživateli.
V počáteční fázi je často pro vytvoření dokumentu používán proprietární formát závislý na
oblíbeném softwarovém vybavení autora. Převažující vlastností je komplexnost formátu,
která umožňuje využívání řady funkcí a speciálních sad vlastností formátu.
Ve střední fázi životního cyklu je kladen důraz na vlastnosti umožňující výměnu dat,
vlastnosti potřebné pro další zpracování dodržující sadu pravidel a v neposlední řadě pro
uložení pro vlastní další potřebu nebo archivaci, zde je kladen důraz na trvanlivost formátu.
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V konečné fázi je formát ovlivňován obchodními potřebami a technologiemi, které umožní
poskytování dokumentů (snadná dostupnost v otevřeném formátu nebo naopak omezený
přístup pomocí speciálního software).
Pro účely digitální archivace se jeví vhodné zaměřit se na výběr formátů a jejich vlastností ze
střední fáze životního cyklu dokumentu a vytvořit i vhodná doporučení pro původce
dokumentů. Pro poskytování dokumentů z digitálního archivu však bude též nutné zvážit
vhodné formáty, které mohou mít jiné vlastnosti než formát pro dlouhodobé uložení.
Pro volbu vhodného formátu je nutné zvážit dva typy faktorů – faktory trvanlivosti formátu a
faktory vztahující se ke kvalitě a funkcionalitě formátu.
Bylo identifikováno [65] sedm faktorů trvanlivosti formátu ovlivňujících proveditelnost a cenu
uchovávání obsahu nezávisle na kategorii a typu formátu. Mezi faktory trvanlivosti patří
otevřenost, rozšířenost, transparentnost, sebedokumentace, vnější závislosti, vliv patentů a
technické ochranné mechanismy. Tyto faktory mohou mít dopad na strategii uchovávání jako
migraci na nový formát, emulaci, hybridní migrace a emulace nebo normalizaci přijímaných
formátů.
Faktory kvality a funkcionality se týkají schopnosti formátu reprezentovat podstatné
charakteristiky digitálního objektu požadované nebo očekávané současnými i budoucími
uživateli. Tyto faktory se mění v závislosti na žánru nebo formě vyjádření. Charakteristiky
jsou jiné pro textové dokumenty, obrázky, zvuk nebo video.
4.3.1.1
4.3.1.1.1

Faktory trvanlivosti

Otevřenost

Otevřenost vyjadřuje stupeň jak je kvalitní a komplexní specifikace formátu a jakým
způsobem je dostupná (např. jestli je veřejně přístupná). Zda existují nástroje pro validaci
integrity obsahu a jestli je možné vytvářet a udržovat digitální obsah v daném formátu.
Uchovávání obsahu v daném formátu není možné bez pochopení jakým způsobem jsou
kódovány informace v podobě bitů a bytů uložených v elektronickém souboru.
Existuje více úrovní otevřenosti. Neproprietární, otevřené standardy jsou obvykle plně
dokumentovány a bývají podpořeny nástroji pro validaci více, než formáty proprietární. Tvůrci
proprietárních formátů mohou také veřejně publikovat své formáty, ať již zdarma (PDF) nebo
komerčně (formáty Adobe Photoshopu). Míra otevřenosti některých formátů je někdy za
cenu ztráty struktury, kontextu a funkcionality (ASCII), zachování formátu za cenu
manipulovatelnosti (PDF). Proprietární jednoúčelové formáty poskytují při použití speciálním
SW funkčnost, kterou otevřené formáty nemají. Tento rozpor zde je, ale sofistikovanost
otevřených formátů se neustále zvyšuje a je nutno je pro dlouhodobé použití jednoznačně
preferovat všude tam, kde je to jen možné.
Pro uchovávaní dokumentů v určitém formátu je také velmi důležité uložení i dokumentace
popisující tento formát.
Příklady:
• TIFF, dobře dokumentován, existuje řada nástrojů.
• MrSID, proprietární komprese, částečně dokumentován.
• JPEG2000 Part 1, otevřený standard, plně dokumentován.
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4.3.1.1.2

Rozšířenost

Stupeň rozšíření využívání formátu od tvůrců dokumentů, šiřitelů až po příjemce. Lze
předpokládat, že formáty používané velkým množstvím uživatelů a podporované řadou
producentů SW nástrojů budou pomaleji zastarávat a formát bude dlouhodobě udržován. Pro
rozšířený formát je větší pravděpodobnost vzniku migračních a emulačních nástrojů již
během užívání dokumentů v takovémto formátu, a archivní instituce se nemusí na jejich
vývoji přímo podílet. Dobrými kritérii rozšířenosti formátu je standardní dodávka nástrojů pro
práci s formátem přímo s počítačem, nativní podpora ve webových prohlížečích, používání
formátu v řadě konkurenčních aplikacích pro vytváření a manipulaci s digitálním obsahem a
získávání obsahu. Deklarovaná podpora archivními institucemi má také vliv na rozšíření
určitého formátu.
Příklady:
• TIFF (bez komprese), velmi rozšířený základní formát pro barevné obrázky a obrázky
ve stupních šedi.
• JP2 (JPEG2000 Part 1), velmi se rozšiřující, včetně použití v medicíně a geografii.
• JPEG2000 (ostatní části), v počátečním stádiu rozšiřování.
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4.3.1.1.3

Transparentnost

Transparentnost je faktor popisující přístupnost obsahu uloženého v daném formátu pro
přímou analýzu s použitím základních nástrojů, jako je třeba jednoduchý textový editor.
Digitální formáty, v nichž je relevantní informace uložena přímo a jednoduše, lze snadněji
migrovat, vytvořit pro ně odpovídající prohlížeče a v budoucnu jsou též vhodnější pro tzv.
digitální archeologii (viz kapitola Uchovávací metody). Čitelnost textových dokumentů je
příznivě ovlivněna použitím standardního znakového kódování (například UNICODE s
použitím UTF-8 kódování) a ukládáním v posloupnosti odpovídající přirozenému čteni. U
netextových informací jsou základní reprezentace transparentnější než reprezentace
optimalizované pro úspornější ukládáni, rychlejší zpracování apod. Jako příklad základní
reprezentace uveďme uloženi rastrové grafiky jako nekomprimovanou bitovou mapu.
Šifrování je samozřejmě v přímém rozporu s transparentností, komprimace též
transparentnost potlačuje. Na druhou stranu řada zvukových, obrazových a video záznamů
nebude nikdy z praktických důvodů ukládána v nekomprimovaném formátu a to ani v
okamžiku vzniku.
Příklady:
• BMP, jasné kódování, reverzním inženýrstvím lze zjistit obsah, pokud by chyběla
specifikace,
• JP2 (JPEG2000 Part 1), kompresní kódování je složité, ale další faktory například
rozšířenost může eliminovat pravděpodobnost ztráty znalosti kompresních algoritmů.
4.3.1.1.4

Sebedokumentace

Proces dlouhodobého uchovávání elektronických dokumentů se výrazně ulehčuje, pokud
jsou jejich součástí doplňující metadata (dodatečné informace),
obecné, technické administrativní povahy, popisující účel dokumentu, jeho vznik a následné
procesy v rámci jeho životního cyklu. Jedná se tedy o jakousi sebe- dokumentaci, která
umožňuje a ulehčuje správné zobrazení a pochopení dokumentu v dlouhodobé perspektivě.
Pro dlouhodobé uchovávání jsou typicky rozlišovány následující kategorie metadat:
• reprezentace (popisuje formát dokumentu, způsoby jeho zobrazení včetně závislosti
na různých programech a platformách);
• reference (identifikace a popis vlastního obsahu);
• kontext (důvody pro vytvoření a uchování dokumentu);
• stabilita (informace umožňující ověřeni integrity dokumentu);
• původ (data zachycující vytvoření a vlastnictví dokumentu).
Je vhodné, aby byla metadata uchovávána společně s elektronickým dokumentem (buď
přímo vložena do formátu elektronického dokumentu jako „metadata hlavička“, nebo
zabalena spolu s dokumentem do vhodné digitální obálky, kdy takto spolu tvoří jeden
digitální objekt) a bylo takto zaručeno jejich společné uchování. Nicméně archivní systémy
mohou zpětně opět tato metadata extrahovat do specifických indexů (s tím, že samozřejmě
zůstanou uložena i společně s dokumentem), které pak slouží pro vyhledávání a třídění
uchovávaných elektronických dokumentů.
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4.3.1.1.5

Vnější závislosti

Faktor vnější závislosti popisuje stupeň závislosti daného formátu na vnějších faktorech —
jako jsou specifický hardware, software, nebo specifické služby, které musí být dostupné
online. Dále je nutné také zvážit, jak bude možné řešit tyto závislosti v budoucnosti (dané
závislosti již nemusí fungovat) — zda i bez nich bude formát použitelný, případně jak bude
možné nahradit nefunkční závislosti.
Příklady:
• Adobe eBooks vyžaduje Microsoft Passport nebo Adobe ID account pro kopírování.
• formát Open eBook je bez vnějších závislostí.
4.3.1.1.6

Vliv patentů

Na možnosti a náklady archivních institucí na uchovávání elektronických dokumentů v
určitém formátu mohou mít vliv patenty související s daným formátem. Existence patentů
může zpomalovat vývoj volně dostupného softwaru pracujícího s daným formátem a
ovlivňuje cenu komerčního softwaru. Dále může znamenat dodatečné náklady spojené s
uchováváním dokumentů. Problém není v existenci patentu, ale v podmínkách, které mohou
držitelé patentu uplatnit. Pokud licenční ujednání zahrnuje poplatky odvozené od používáni
(jako je třeba poplatek odvozený od každého zobrazení elektronického dokumentu), náklady
mohou být v dlouhodobém horizontu nepředvídatelné a vysoké. K efektivní správě digitálního
obsahu a k poskytování přiměřených služeb budoucím uživatelům musí mít správce archivu
možnost replikovat uložený obsah na nová média, migrovat anebo jinak normalizovat tak,
aby obsah byl odpovídajícím způsobem využitelný v budoucnu při použití nových technologií.
4.3.1.1.7

Ochranné mechanismy

Dlouhodobé uchování obsahu je obtížné anebo může být přímo znemožněno při aplikaci
některých ochranných mechanismů. Například mechanismy, které svazuji formáty s určitými
fyzickými médii, jsou zcela nevhodné pro dlouhodobé uchovávání.
Příklady:
• zvukové nahrávky z Audible.com lze přehrát pouze se softwarem anebo
přehrávačem od Audible.
• DVD pro určitou zónu lze přehrát pouze v přehrávači pro tuto zónu.
• MP3 soubory nemá ochranné mechanismy a lze jej přehrát bez nutnosti
proprietárního přehrávače.
4.3.1.1.8

Další faktory

Kromě předchozích faktorů trvanlivosti formátu dokumentu při posuzování vhodnosti formátu
pro trvalé uchování je vhodné zvážit:
• stabilitu formátu – vyjadřující neměnnost formátu, popř. rozšiřování formátu bez
radikálních změn původního kódování se zpětnou kompatibilitou formátu pro
dokumenty vytvořené ve starší verzi formátu.
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•

•

věrnost – vyjadřuje schopnost zachoval smysl a hodnoty obsažené v originálu,
schopnost prezentovat původní vzhled bez závislosti na použité platformě (např. od
nezávislých formátů, přes formáty závislé na prostředí až po formáty ovlivněné
uživatelským nastavením při prohlížení– HTML).
modifikovatelnost – vyjadřuje možnosti pozměnit původní dokument, zda-li se formát
používá pro změny nebo jako finální podoba určená pouze pro zobrazení.
4.3.2

Druhy dokumentů

Formáty lze rozdělit na různé druhy podle toho jaké charakteristiky jsou sledovány a jaký
obsah zachycují. Existují též a dá se předpokládat, že budou přibývat, i formáty
komplexnější, které v jediném souboru obsahují různé typy informací (obrazové, zvukové
apod.). Obvykle lze rozpoznat jednotlivé složky, popř. komplexní formáty používají
standardní kódování pro součást obsaženou v souboru (např. zvukovou nahrávku ve formátu
WAV v souboru ve formátu PDF).
Jednou z oficiálních kategorizací formátů dokumentů je MIME typ. Členění řídí IANA [8] a
v rámci MIME je definováno samostatných 548 typů v následujících hlavních kategoriích:
• application (90 registrovaných typů/260 specifických typů podle dodavatele formátu)
• audio (46/17)
• image (12/20)
• message (10/0)
• model (3/9)
• multipart (13/0)
• text (18/18)
• video (21/11)
Toto rozdělení pro účely kategorizace dokumentů pro plánování uchovávání a volbu formátu
není však přímo použitelné. Dochází v některých případech k překrývání, např. formát RTF
existuje v kategorii „application“ i „text“. Chybí registrace Javaskriptů a animací
Shockwave/Flash. Problematické je zařazení v kategorii „application“, kde se objevují
formáty, které by mohly být zařazeny do jiné kategorie např. textové dokumenty (příkladem
je dokument ve formátu Word v kategorii „application/msword“).
Jiné vhodnější rozdělení druhů formátů pro potřeby migrace formátů je stále předmětem
diskuze. Snahou je rozdělení dokumentů podle obsažených informací a specifických
vlastností. Kategorizace formátů je používaná především v různých registrech formátů jako
je např. PRONOM nebo registr kongresové knihovny (The Library of Congress). Pro účely
tohoto projektu vycházíme z použité kategorizace v registrech a ze skupiny formátů
specifikovaných v katalogu požadavků.
• textové (ODF, TXT, DOC, RTF, 602, WPD, WSD, SAM, WP, SXW, HTML ...)
• grafické
o rastrová grafika (BMP, JPG, TIFF, GIF, PNG, PCX, PSD, CPT, XCF ...)
o vektorová grafika (AI, CDR, SXD, WMF ...)
o strukturované (CAD, VSD, DWG, DXF...)
• zvukové (WMA, WAV, MP3, OGG, AAC, LAC, MP2...)
• video (MPG, WMV, AVI, MOV ...)
• prezentace (ODP, PPT, PPS ...)
• programové (JavaScript, SWF, SXI ...)
• tabulky a jednoduché databáze
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•
•

o tabulky (ODS, XLS, WLS, SXC, TC6 ...)
o datové formáty ((DBF, CSV...)
databáze (MDB, MS-SQL, My-SQL, MyDB, PosgreSQL, Lotus Notes, Firebird,
Oracle, SAPDB)
konfigurace a metadata (XML, CSS ...)

Každý druh má své specifické charakteristiky, které jsou například sledovány za účelem
posouzení kvality nebo účelu dokumentu. Další rozdělení může napomáhat lepšímu
pochopení požadavků na formát. Lze přepokládat, že pro určitou kategorie může být
vhodnější jiný formát, než formát s lepšími faktory trvanlivosti, protože dokáže lépe uchovat
určité vlastnosti lépe.
Například Kongresová knihovna pro volbu vhodného formátu elektronických dokumentů
rozlišuje sedm kategorií pro textové formáty: (http://www.digitalpreservation.gov/formats/)
K Popis

Struktura Vzhled
dokumentu

T1 Textové
Velmi
dokumenty kde je důležité
kladen důraz na
strukturu a
navigační
vlastnosti.

T2 Krátké textové
Důležité
dokumenty
s jednoduchou
strukturou.
Pozn. některé
mohou mít
doplňující
metadata,
související odkazy
a navigaci.
T3 Dokumenty
Méně
s důrazem na
důležité
vzhled, výraz a
provedení.
T4 Dokumenty
Důležité
obsahující
netextové vizuální
elementy (např.
rovnice,
diagramy). Tato

Interpretace
Příklad
matematických
konstrukcí
apod.
Méně
Nedůležité
• slovníky, encyklopedie
důležité
• většina knih, technické
zprávy
• scénáře
• strukturované textové
výstupy obsahující
značkovací jazyk a sloužící
pro výměnu dat
Méně
Nedůležité
• články
důležité
• eseje
• záznamy hovoru

Velmi
Nedůležité
důležité

• brožury
• vývěsky, reklamy
• propagační materiály
• dětské knihy

Důležité Velmi důležité

• články a technické zprávy a
dokumenty obsahující
rovnice, vzorce, z oblasti
fyziky, matematiky, chemie
• technické zprávy
s diagramy (schéma
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charakteristika
zapojení, analytické modely).
převažuje ostatní.
Další doplňující kategorie
T5 Mluvící knihy pro slepce Shodné s T1, ale doplněné další funkce (ANSI/NISO Z39.86).
T6 Zdrojový Email, např. Internet email ve zdrojovém (zasílaném) formátu.
T7 Textové dokumenty s převahou ilustrací.
4.3.3

Doporučené formáty

Jak už bylo několikrát zmíněno, vhodný formát pro dlouhodobé uložení a pro zpřístupnění je
vybírán na základě různých faktorů formátu a v dokumentu obsažených informaci. Je nutné
zvážit faktory kvality, funkčnosti a trvanlivosti formátu pro účel dlouhodobého uložení a
zpřístupňování obsahu.
Výběr není jednoduchý a většinou se jedná o subjektivní volbu. V některých případech
existuje i obecná shoda při volbě formátu (např. archivními pracovníky a technickými
experty). Nicméně existuje řada různých názorů ovlivněných různými pohledy na použití
dokumentu a potřebami jednotlivých skupin. Příkladem může být neshoda v důrazu na „vhled
a dojem“ nebo na obsah dokumentu. Návrh vhodných formátů není neměnný, zpočátku musí
projít širším hodnocením a společným konsensem archivářů, původců a potenciálních
uživatelů, také v průběhu života digitálního archivu spolu s rozvojem technologií a
společnosti se bude průběžně měnit.
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4.3.3.1

Výběr formátů pro Digitální archiv

Následující přehled uvádí návrh rozdělení formátů na preferované, akceptované a ostatních formátů uvedené v katalogu požadavků, které se
mohou často vyskytovat u původců.
Do skupiny preferovaných formátů byly vybrány současné formáty s příznivými faktory trvanlivosti a popř. přímo doporučovanými pro archivaci
elektronických dokumentů. Tato skupina formátů by měla být doporučena nebo i přikázána pro dlouhodobé nebo trvalé uložení. Do těchto
formátů bude snaha migrovat ostatní formáty příslušné kategorie.
Do skupiny akceptovaných formátů jsou vybrány formáty s mírou faktorů trvanlivosti, která umožní s formátem v digitálním archivu dále
pracovat díky dostatečnému popisu, otevřenosti a transparentnosti. Důvodem použití formátu z této skupinu může též být neexistence
vhodnějšího formátu v současné době (v tomto případě by migrace ostatních formátu měla být provedena do formátu z této skupiny).
Akceptované formáty není nutné migrovat okamžitě, nicméně je to vhodné z důvodu horší trvanlivosti a potenciálního ohrožení formátu a
snížení nákladů a pracnosti budoucích migrací.
Třetí skupinou jsou formáty nevhodné pro trvalé uložení a je nutné je migrovat do vhodného formátu buď již u původce nebo při příjmu do
digitálního archivu. Dokument ve formátu ze třetí skupiny může sloužit pouze pro uložení jako původní originál, pokud bude archivem přijat,
v jeho binární podobě.
Kategorie

Preferované formáty

Akceptované formáty

Příklady používaných formátů pro
tuto skupinu s nízkou trvanlivostí.

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Textové dokumenty

•

prostý text (kódování: ASCII,
UTF-8, UTF-16 s BOM Byteorder-Mark)
XML (včetně XSD/ XSL/ XHTML,
např. s připojeným nebo
přístupným schématem a
explicitně specifikovaným
způsobem kódování)

•
•

prostý text (kódování ISO8859-1)
PDF (*.pdf) (vložené fonty)
ODF (ISO/IEC 26300:2006)
Rich Text Format 1.x (*.rtf)
HTML 4.x (včetně deklarace
DOCTYPE)
SGML (*.sgml)
Open Office (*.sxw/*.odt)
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•

Microsoft Word (*.doc)
Text602 (*.602)
602 PCSuite (*.wpd)
WordPerfect (*.wp, *.wpd)
WordStar (*.wsd)
AMI Professional Document
(*.sam)
další, zde neuvedené formáty

Uchovávací metoda
Kategorie

Preferované formáty

Akceptované formáty

Příklady používaných formátů pro
tuto skupinu s nízkou trvanlivostí.

•

PDF/A-1 (ISO 19005-1)

•

Office Open XML (*.docx)

•
•

TIFF (nekomprimovaný)
PNG (*.png)

•
•
•

BMP (*.bmp)
JPEG/JFIF (*.jpg)
JPEG2000 (bezztrátový nebo
nekomprimovaný) (*.jp2)
TIFF (komprimovaný)
GIF (*.gif)

•
•
•
•
•
•

ZSoft PC Paintbrush Bitmap
(*.pcx)
Corel Photo-Paint Image (*.cpt)
TIFF (obrázky ve formátu Planar)
FlashPix (*.fpx)
PhotoShop (*.psd)
další, zde neuvedené formáty

Computer Graphic Metafile (CGM,
WebCGM) (*.cgm)

•
•
•
•
•
•
•

Adobe Illustrator (*.ai)
Corel Draw (*.cdr)
OpenOffice Draw (*.sxd)
Encapsulated Postscript (*.eps)
Macromedia Flash (*.swf)
WindowsMetafile (*.wmf)
další, zde neuvedené formáty

Grafické dokumenty
rastrové

•
•
vektorové a
kombinované

•
•

SVG 1.1 (bez Javy) (*.svg)
•
Virtual Reality Modeling Language
(*.wrl,*.wrz)

•

strukturované

•
•

AutoDesk AutoCAD drawing
•
exchange file (*.dxf)
•
IGES (Initial Graphics Exchange
•
Specification) (*.iges)
STEP (Standard for the Exchange of
Product Data) (*.step, *.stp)

AutoDesk AutoCAD (*.dwg)
Bentley Microstation (*.dgn, *.isff)
Visio (*.vsd)

SUN Audio (nekomprimovaný) (*.au) •

AIFC (komprimovaný) (*.aifc)

zvukové dokumenty
•

AIFF (PCM) (*.aif, *.aiff)

•
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Kategorie

Preferované formáty

Akceptované formáty

Příklady používaných formátů pro
tuto skupinu s nízkou trvanlivostí.

•
•

•
•
•
•

•
•

WAV (PCM) (*.wav)
Broadcast Wave (*.bwf, *.wav)

•
•

Standard MIDI (*.mid,*.midi)
Ogg Vorbis (*.ogg)
Free Lossless Audio Codec (*.flac)
Advance Audio Coding (*.mp4,
*.m4a, *.aac)
MP3 (MPEG-1/2, Layer 3) (*.mp3)
MP2 (MPEG-1, Layer 2) (*.mp2)

•
•

Ogg Theora (*.ogg)
MPEG-4 (*.mp4)

•
•
•

NeXT SND (*.snd)
RealNetworks 'Real Audio' (*.ra,
*.rm, *.ram)
Windows Media Audio (*.wma)
WAV (komprimovaný) (*.wav)
další, zde neuvedené formáty

video
•
•
•
•
•

MPEG-1, MPEG-2 (*.mpg,
*.mpeg)
Pohyblivý JPEG 2000 (ISO/IEC
15444-3) (*.mj2)
AVI (nekomprimovaný) (*.avi)
QuickTime Movie
(nekomprimovaný) (*.mov)
Motion JPEG (*.avi,*.mov)

•
•
•
•
•

AVI (komprimovaný) (*.avi)
QuickTime Movie
(komprimovaný) (*.mov)
RealNetworks 'Real Video' (*.rv)
Windows Media Video (*.wmv)
další, zde neuvedené formáty

prezentace
•
•
•
•

PDF (*.pdf)
OpenOffice (*.odp)
OpenOffice Impres (*.sxi)
Office Open XML (*.pptx)

•

MS PowerPoint (*.ppt, *.pps)

•
•

OpenOffice (*.sxc/*.ods)
Office Open XML (*.xlsx)

•
•
•

Excel (*.xls)
Lotus (*.wls),
Calc602 (*.tc6)

tabulky a jednoduché databáze
tabulky

•

Delimited Text (*.txt, *.csv)
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Kategorie

Preferované formáty

jednoduché
databáze

•
•

Akceptované formáty

•
Delimited Text (*.txt, *.csv)
XML (včetně XSD/ XSL/ XHTML,
např. s připojeným nebo
přístupným schématem a
explicitně specifikovaným
způsobem kódování)

Příklady používaných formátů pro
tuto skupinu s nízkou trvanlivostí.

DBF (*.dbf)

databáze (viz samostatná kapitola 4.3.3.3 Databáze)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

SQL DDL
XML (včetně XSD/ XSL/ XHTML,
např. s připojeným nebo
přístupným schématem a
explicitně specifikovaným
způsobem kódování)

MDB
MS-SQL
My-SQL
MyDB
PosgreSQL
Lotus Notes
Firebird, Oracle
SAPDB

programové
•

zdrojové kódy (*.c, *.c++, *.java, *.js,, •
*.jsp, *.php, *.pl, další.)

•
•

Cascading Style Sheets (*.css)
DTD (*.dtd)

konfigurace
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kompilované/spustitelné soubory
(EXE, *.class, COM, DLL, BIN,
DRV, OVL, SYS, PIF)
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Následující tabulka shrnuje preferované formáty a vlastnosti těchto formátů z pohledu vhodnosti pro dlouhodobé uložení.
Kategorie
Textové

Preferované
formáty
prostý text (kódování:
ASCII)

prostý text (kódování
unicodem UTF-8 a
UTF-16 s BOM)
XML (včetně XSD/
XSL/

XHTML

Důvod volby

Splňuje normy a standardy

7 bitová sada 128 znaků je zcela identická s UTF-8. Je
absolutně přenositelný mezi všemi platformami. V případě
použití rozšířené 8 bitové verze (256 znakové sady využívané
i pro národní abecedu) může dojít k problémům při přenosu
mezi počítači různých výrobců. Je to jeden z nejstarších a
současně nejstabilnějších formátů. Je otevřený a jeho
přenositelnost v 7 bitové verzi je absolutní.
Unicode poskytuje unikátní číselné označení pro znaky,
nezávisle na platformě, programu nebo jazyku.
Standard Unicode poskytuje výchozí UCS schéma kódování
pro HTML, SGML, XHTML a XML.
Nezávislost na platformě. Přenositelnost mezi platformami bez
zkreslení nebo ztráty informace. Je neproprietární a zcela
otevřený. Kromě defaultního Unicode může používat i jiné
kódové sady a tak podporuje národní jazyky. Umožňuje
strukturovaný zápis širokého okruhu problémů, využívá
obrovského množství předdefinovaných sad značek a stylů .
To vše včetně různých jazyků může bezkonfliktně kombinovat
uvnitř jednoho dokumentu. Umožňuje automatizovanou
kontrolu syntaxe a pracuje se na automatizované kontrole
typů dat.
Viz dále
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Je standardem ANSI ,
ISO/IEC 8859-1:1998

V 4.0 splňuje ISO 106461:1993
Verzi 5.0 vydalo 2006 Unicode
Consortium
Je standardem konsorcia W3C
a Unicode konsorcia Splňuje
ISO/IEC 10646 pro znakovou
sadu, Internet RFC1766 pro
značky identifikující text, ISO
639 pro kódy názvů, a ISO
3166 pro kódy zemí.

Je standardem konsorcia W3C

Uchovávací metoda
Kategorie

Preferované
formáty
PDF/A-1a

ODF

Důvod volby

Splňuje normy a standardy

Speciálně navržený formát pro dlouhodobou archivaci.
Všechny informace nutné pro jeho přečtení jsou uloženy uvnitř
(nepoužívá externí odkazy). Oproti svému mateřskému
formátu PDF z něj bylo vypuštěno vše, co je riziko pro
dlouhodobé uchovávání (nesmí obsahovat audio a video,
zákaz javacriptů a spustitelných souborů). Specifikace
prostoru barev (colorspace) musí být nezávislá na použitém
zařízení. Je zakázáno kryptování. Lze použít pouze
standardizovaná metadata. Ačkoliv jej vytvořila firma Adobe,
je považován za otevřený neboť firma jej dala k dispozici a
uvolnila všechny informace. Garantuje, že jeho vizuální
podoba je za všech okolností identická. Umožňuje vnitřní
strukturování, které nesmí komplikovat vyhledávání a musí být
za všech okolností zachováno.
OpenDocument od 2005 schváleným standardem organizace
Oasis. Od listopadu 2006 jako oficiální norma.
Specifikace formátu OpenDocument dostupná pro každého, v
plné podobě a bez poplatků. Formát OpenDocument je
vhodný pro všechny běžné kancelářské dokumenty, včetně
textových dokumentů, tabulek, prezentací, grafů a kreseb.
Podporuje metadata.
OpenDocument je založen na XML a je rozšiřitelný, čitelný i
bez speciálních nástrojů, interoperabilní s dalšími aplikacemi
XML.
Open dokument je podporován řadou výrobců softwaru
(OpenOffice.org 2.0, KOffice 1.4. StarOffice 8, IBM
Workplace, 602Office 2.0).
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ISO 19005-1

ISO/IEC 26300:2006

Uchovávací metoda
Kategorie
Rastrová grafika

Preferované
formáty
PNG

Důvod volby

TIFF (nekomprimovaný)

Vektorová a
kombinovaná
grafika

SVG1.1 (bez Javy)
(*.svg)

VRML (*.wrl,*.wrz)
STEP (*.stp)

Splňuje normy a standardy

Otevřený rozšiřitelný obrazový formát s bezeztrátovou
kompresí. Podporován webovými prohlížeči. Vysoká kvalita
zobrazení i přesnosti zobrazení barev (48-bit). Patentově
nezávislý. Má interně zabudované tři vzájemně nezávislé
mechanizmy pro zachování integrity (magický podpis, CRC32, Adler-32 checksum)
TIFF je rozšiřitelný, platformálně nezávislý. Copyright vlastní
Adobe, ale specifikace formátu je veřejná, zcela přístupná a
proto je považován za otevřený. Formát je podporován řadou
aplikací (scanování, faxování, foto editace, OCR atd) a
konverzními nástroji. Umožňuje jako jeden z mála grafických
formátů vícestránkové soubory.
Je to otevřený neproprietární formát, který se stává hlavním
de facto standardem pro vektorovou grafiku, zejména
v internetových aplikacích. Užívá zápis XML, což mu zajišťuje
rozšiřitelnost, flexibilitu a interoperabilitu, snadno se s ním
pracuje, při transformaci lze užít standardní XML nástroje.
Umožňuje zápis vektorové i rastrové grafiky a je tedy
vhodný pro zápis textů, grafických objektů, obrazů, ale i
animace.
Otevřený a transparentní formát (založen na textovém zápisu)
pro interaktivní 3D vektorovou grafiku.
Otevřený formát založený na ASCII, podporovaný řadou CAD
systémů.
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ISO/IEC 15948.
Podporován W3C.

Otevřený standard, W3C
Recommendation on 2003-0114. Patentově nezávislý.

Využívá ISO 14772
ISO 10303

Uchovávací metoda
Kategorie
Audio

Preferované
formáty
AIFF (PCM) (*.aif,
*.aiff)

Důvod volby

WAV (PCM) (*.wav)

BWF (PCM)

Video

Pohyblivý JPEG
2000 (*.mj2)
AVI
(nekomprimovaný)
(*.avi)

Splňuje normy a standardy

Nekomprimovaný formát pro standardizované uložení
vzorkovaného zvuku. Široce používán v profesionálních
programech pro práci s digitálním zvukem.Umožnuje až
šestikanálový zvukový záznam vysoké kvality. Proprietární,
vyvinutý Apple Computer a široce využívaný jeho uživateli.
Dokumentaci poskytuji třetí strany. Žádná patentová omezení.
Nekomprimovaný formát s vysokou vzorkovací frekvencí je
vhodný pro vysokou věrnost zvuku v širokopásmových
zařízeních, ale má i komprimované varianty pro úzkopásmová
zařízení, zejména telefonii, kde je také široce využíván.
Jednoduchý formát pro audio bitstreamy. Široce používán
v profesionálních programech pro práci s digitálním zvukem.
De facto standard pro dlouhodobé uložení digitálního zvuku.
Žádná patentová omezení.
Nekomprimovaný formát používající strukturu RIFF Wave a
rozšíření o „broadcast chunk“ pro metadata. Vytvořený
European Broadcasting Union a de facto standardem pro
ukládání zvuku a používaný v televizním a filmovém průmyslu.
Ztrátová komprese s řiditelným stupněm komprese. 24 bitová
hloubka barev.
De facto standard pro ukládání i přehrávání audio a video
souborů. Je široce rozšířený. Proprietární, vyvinutý IBM a
Microsoft, ale jeho popis byl zveřejněn. Patentově nezávislý.
Bude však vhodné později jej transformovat do jiného
vhodného formátu, protože Microsoft končí s jeho podporou.
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Telefonní aplikace (A-Law, µLaw) standardizovány v ITU
Recommendation G.711

ISO/IEC 15444-4

Uchovávací metoda
Kategorie

Preferované
formáty
QuickTime Movie
(nekomprimovaný)
(*.mov)
MPEG-2

Motion JPEG
(*.avi,*.mov)
Prezentace
Tabulky

Důvod volby

Splňuje normy a standardy

Formát je používán více než 10 let a je zpětně plně
kompatibilní. The International Organization for
Standardization vybrala formát Quicktime jako základ
standardu MPEG-4.
MPEG -2 přináší podstatné zvýšení kvality obrazu i zvuku a
proto se stal de facto standardem pro vysílání i uchovávání
digitálního videa a multimedia. Původně vyvinut pro přenos
komprimovaného TV i rozhlasového signálu pomocí satelitů i
kabelových zařízení, uplatnění našel i při výrobě DVD.
Podporuje vícekanálová zvuková zařízení.
Vhodný formát pro tvorbu i archivaci digitálního videa. Protože
má status mezinárodního standardu, je velmi rozšířen, je
stabilní a je všeobecně akceptován.
Motion JPEG používá prostorovou kompresi na rozdíl od
komprese MPEG formátu. Viz AVI a QuickTime Movie

Delimited Text (*.txt,
*.csv)
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ISO/IEC 13818. Otevřený
standard vyvinutý v rámci ISO
technického programu JTC
1/SC 29 (WG11).

Uchovávací metoda

4.3.3.2
4.3.3.2.1

Preferované formáty a kódování

PDF/A

Formát speciálně vytvořený pro potřeby dlouhodobého uložení textových dokumentů. Tvoří
jej specifická omezená skupina PDF tagů specifikovaných normou ISO 19005-1 „Document
management – Electronic document file format for long-term preservation, Use of PDF 1.4
(PDF/A-1)“.
PDF/A je podmnožinou formátu PDF verze 1.4 firmy Adobe Systéme Inc. implementované
v Adobe Acrobatu 5, která z tohoto formátu vypouští vše, co je v rozporu s dlouhodobou
archivací. Navíc musí splňovat určitá omezení kladená na správu barev, fonty výstupních
souborů a tvorbu anotací pro uživatele. Základní vlastnosti formátu jsou:
• Všechny informace potřebné pro jeho přečtení jsou uloženy uvnitř a není třeba
externích odkazů. To se týká zejména použitých fontů. Dokument PDF/A tedy může
být větší než odpovídající dokument ve formátu PDF, který tuto povinnost nemá. To
je nutno mít na paměti při použití většího množství malých souborů PDF/A neboť
každý z nich musí popis všech užitých fontů obsahovat.
• Nesmí obsahovat nic, co je v rozporu s požadavkem dlouhodobé archivace a tedy :
o nesmí obsahovat audio a video,
o jsou zakázány javascripty a spustitelné soubory,
o musí obsahovat Post Scriptové standardy jako Times a Helvetica,
o specifikace prostoru barev (colorspace) musí být nezávislá na použitém
zařízení,
o je zakázáno kryptování,
o je nutno používat standardizovaná metadata.
Formát se dále dělí na PDF/A-1a a PDF/A-1b (dvě úrovně shody – Level A (1a) a Level
B(1b). Na soulad s 1b je kladen pouze požadavek, aby jeho vizuální zobrazení bylo vždy
identické. Soulad s 1a musí navíc splňovat podmínku, že vnitřní strukturování dokumentu
nesmí způsobit potíže při jeho vyhledávání a toto strukturování musí být při novém zobrazení
zachováno.
V současnosti se pracuje na verzi PDF/A-2 (budoucí ISO 19005-2) založenou na PDF verzi
1.6 zabývající se začleněním například:
o kompresí obrázků JPEG 2000
o sofistikovanější podporou digitálního podpisu
o fonty OpenType
o 3D grafikou
o Audio/video obsahem
o shodou s dalšími standardy založenými na PDF
4.3.3.2.2 XML
XML byl vyvinut a standardizován v r. 1996-98 skupinou XML Working Group vytvořenou v
rámci konsorcia World Wide Web (W3C). XML užívá několika vzájemně souvisejících
standardů jmenovitě Unicode a ISO/IEC 10646 pro znakovou sadu, Internet RFC1766 pro
značky identifikující text, ISO 639 pro kódy názvů, a ISO 3166 pro kódy zemí. XML se užívá
k popisu značkovaného elektronického textu.
XML je metajazyk tj. formální popis
značkovacího jazyka. Ten definuje jaké značky jsou vyžadovány, jaké povoleny a jak jsou
rozlišeny od běžného textu.
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Uchovávací metoda
Základní vlastnosti XML :
• Klade důraz na popis značek a nikoliv na proceduru značkování. Snaží se používat
takové názvy značek, které implikují obsah označeného textu.
Poskytují velmi flexibilní možnost přecházet uvnitř jednoho dokumentu z jednoho
jazyka do druhého. Při popisu nějaké entity jsou značky i vložený kód užívány k jejich
identifikaci a kategorizaci. Říkají, co element obsahuje a nikoli jak má být
zpracováván. Pro speciální účely je však možno instrukce pro zpracování dokumentu
vkládat, ale vně XML do speciálních programů nebo procedur ve zvláštních
dokumentech nazývaných „stylesheets“. Ty neobsahují žádné vizuální informace o
vzhledu dokumentu. Tentýž dokument může být poskytnut nebo i zpracován rozdílně
v různých kanálech nebo pro různé uživatelské profily. XML dokument může být
archivován bez rizika problémů při zpracování na platformách s rozdílnou instrukční
sadou.
• Typ dokumentu je definován jako DTD nebo XML schéma. Jestliže známe typ
dokumentu, je možno pomocí speciálního programu (parseru) zkontrolovat jeho
syntaxi.
• Nezávislost na software a hardware. Přenositelnost mezi platformami bez zkreslení
nebo ztráty informace. To je umožněno tím, že všechny soubory užívají stejné
standardy a univerzální znakovou sadou garantované Unicode Consorciem.
Aktuální verze XML je 1.1 (od 16. srpna 2006).Umožňuje snadné vytváření konkrétních
značkovacích jazyků pro různé účely a široké spektrum různých typů dat. Jazyk je určen
především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů. Jazyk umožňuje
popsat strukturu dokumentu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí, nezabývá se sám
o sobě vzhledem dokumentu nebo jeho částí. Prezentace dokumentu (vzhled) se potom
definuje připojeným stylem. Další možností je pomocí různých stylů provést transformaci do
jiného typu dokumentu, nebo do jiné struktury XML. Původní jazyk pro publikování HTML již
přestal vyhovovat především pro svou složitost, která vznikla jeho postupným (a svévolným)
rozšiřováním. Jazyk XML nemá žádné předdefinované značky (tagy, názvy jednotlivých
elementů) a také jeho syntaxe je podstatně přísnější, než HTML.
Pomocí XML značek (tagů) vyznačujeme v dokumentu význam jednotlivých částí textu.
Dokumenty tak obsahují více informací, než kdyby se používalo značkovaní zaměřené na
prezentaci (vzhled) – definice písma, odsazení a podobně. XML dokumenty jsou informačně
bohatší. To lze samozřejmě s výhodou využít v mnoha oblastech. Největší přínos bude
samozřejmě pro prohledávání, kdy můžeme určit i jaký význam má mít hledaný text.
Je neproprietární a zcela otevřený. Kromě výchozího kódování Unicode může používat i jiné
kódové sady např. windows-1250, iso-8859-2, použitá sada však musí být explicitně
uvedena. Není vázán na angličtinu a podporuje národní jazyky.
4.3.3.2.2.1

Definice XML značek

XML neobsahuje předdefinované značky (tagy), je třeba definovat vlastní značky, které
budeme používat. Tyto značky je možné (nepovinně) definovat v souboru DTD (Document
Type Definition). Potom je možné automaticky kontrolovat, zda vytvářený XML dokument
odpovídá této definici. Program, který tyto kontroly provádí, se nazývá parser. Při vývoji
aplikací můžeme parser použít, a ten za nás detekuje většinu chyb v datech.
DTD není jediný definiční jazyk pro XML. Neobsahuje možnost kontrolovat typy dat (čísla,
měnové údaje, údaje o datu a čase). To je vlastnost, která chybí při zpracování dat
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Uchovávací metoda
databázového charakteru. V současné době se pod názvem XML schémata pracuje na půdě
konsorcia W3C na vytvoření jednotného standardu, který tyto kontroly umožní.
Pro různé standardní aplikace byla postupně vytvořena schémata, která definují značky
(názvy elementů) pro konkrétní typy dokumentů. Příkladem může být DocBook, který
definuje struktury pro vytváření knih, článků, vědeckých publikací a podobně. Výhodou
takových aplikací je, že současně s definičními soubory DTD je dodávána sada stylů (XSL
souborů) pro následné zpracování a přípravu pro tisk, nebo pro převod do jiných
standardních tvarů (PostScript, HTML atd.).
Další vlastností XML je, že v jednom dokumentu můžeme používat najednou nezávisle na
sobě několik druhů značkovaní pomocí jmenných prostorů (namespaces). To umožňuje
kombinovat v jednom dokumentů několik různých definic ve formě DTD nebo schémat bez
konfliktů v pojmenování elementů.
4.3.3.2.2.2

Definice vzhledu XML

XML sám o sobě žádné prostředky pro definici vzhledu nenabízí. Existuje ale několik
stylových jazyků, které umožňují definovat, jak se mají jednotlivé elementy zobrazit. Souboru
pravidel nebo příkazů, které definují, jak se dokument převede do jiného formátu, se říká styl.
Jeden vytvořený styl můžeme aplikovat na mnoho dokumentů stejného typu, stejně tak
můžeme na jeden dokument aplikovat několik různých stylů. Výsledkem může být např.
PostScriptový soubor, HTML kód nebo XML s obsahem původního dokumentu.
Stylových jazyků existuje dnes několik. Mezi nejznámější patří asi kaskádové styly (CSS). Ty
lze použít pouze pro jednoduché formátování, které dobře poslouží pro zobrazení
dokumentu na obrazovce. Další možností je rodina jazyků XSL (eXtensible Stylesheet
Language). Ta umožňuje dokument různě upravovat a transformovat – vybírat části
dokumentu nebo generovat obsahy a rejstříky.
Na rozdíl od např. HTML, efektivita XML je silně závislá na struktuře, obsahu a integritě. Aby
byl dokument považován za správně strukturovaný („well-formed“) [1], musí mít nejméně
následující vlastnosti:
•

Musí mít právě jeden kořenový (root) element.

•

Neprázdné elementy musí být ohraničeny startovací a ukončovací značkou. Prázdné
elementy mohou být označeny tagem „prázdný element“.

•

Všechny hodnoty atributů musí být uzavřeny v uvozovkách – jednoduchých (') nebo
dvojitých ("), ale jednoduchá uvozovka musí být uzavřena jednoduchou a dvojitá
dvojitou. Opačný pár uvozovek může být použit uvnitř hodnot.

•

Elementy mohou být vnořeny, ale nemohou se překrývat; to znamená, že každý (ne
kořenový) element musí být celý obsažen v jiném elementu.

4.3.3.2.2.3

XHTML (Extensible HyperText Markup Language)

Vyvinut W3C HTML Working Group (předseda Steven Pemberton, CWI ). Skupina má 18
členů a klíčovou roli v ní mají zástupci Sun Microsystems, Microsoft, Panasonic a Philips
Electronics)
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Vznikl z HTML 4 a od ledna 2000 je doporučen pro W3C jako verze 1.0. Od verze 1.1 jej
možno formátovat do modulů. Tato modularita umožňuje snadněji vytvářet subsety pro
vektorovou grafiku, multimedia, matematické vzorce , e-commerce a jiné aplikace. Touto
verzí volná rodina nestandardizovaných modulů s nejasným formátováním užívaná
komunitou internetových vývojářů získala zavedením strukturovaného souboru funkcí pevný
řád a formát, což usnadnilo zejména migraci modulů na velké množství klientských zařízení.
Každý modul musí mít jeden z dvaceti typů (strukturovaný, textový,…) Cílem bylo vytvořit
značkovací jazyk s bohatou strukturovanou funkcionalitou, ale pro prezentaci využívající
sady předdefinovaných formulářů a uživatelsky nastavitelné předdefinované chování. Jazyk
užívá elementy a jejich atributy s přesnou syntaxí, omezeními a klíčovými slovy a musí mít
vždy přesně označený kořenový modul.
Nyní je vyvíjena verze 2.0, která však již nebude zpětně kompatibilní s předcházejícími
verzemi. V současném stádiu vývoje testy ukazují, že verze 2.0 ještě není zcela stabilní a za
aktuální verzi je nutno používat od května 2001 platnou v. 1.1.
4.3.3.2.2.4

XSD (XML Schema Definition)

Je to jednoduché, ale velmi efektivní schéma využívající zápis XML a je také W3C
konsorciem uznám jako XML dokument specifického formátu a specifického typu umožňující
definici typů pro elementy i jejich atributy a to jak typy předdefinované tak uživatelské.
Základem popisu je struktura elementů. Vztah mezi elementem a strukturou je analogický
jako vztah mezi tabulkou a řádkem v relační databázi nebo třídou a objektem v objektové
databázi. Slouží k přenosu dat nebo dokumentů mezi různými platformami.
4.3.3.2.2.5

XSL (Extensible Stylsheet Language)

XSL (eXtensible Stylesheet Language) je rodina jazyků umožňujících popsat jak se mají
XML soubory formátovat a převádět. Zahrnuje tři jazyky:
•

XSL Transformace (XSLT): XML jazyk k převádění XML dokumentů,

•

XSL Formátovací Objekty (XSL-FO): XML jazyk pro specifikaci vizuálního
formátování XML dokumentů,

•

XML Path jazyk (XPath, česky „jazyk pro cesty v XML“): jazyk k adresování částí
XML dokumentu, který ale sám není XML jazykem. Je používán například v XSLT.

Specifikace těchto tří jazyků jsou dostupné ve formě W3C doporučení.
XSL-FO spojeným prezentačním jazykem. Neobsahuje žádné sématntické značkování jako
HTML. Obsahuje v sobě veškerá data dokumentu. Uživatel nepíše dokument v XSL-FO, ale
v jiném XML jazyce. Může použít XHTML, DocBook, TEI, ale i jakýkoli jiný XML jazyk.
Dokument následně převede pomocí XSLT předpisu (který si vytvoří nebo někde získá) na
XSL-FO. Když vznikne XSL-FO dokument, předá se specializované aplikaci označované
jako FO procesor. Ta převede XSL-FO dokument do formátu, který je čitelný, tisknutelný či
obojí. Nejobvyklejšími výstupními formáty FO procesorů jsou PDF a PostScript, ale můžete
se setkat i s jinými typy výstupů, jako například RTF či dokonce přímé grafické zobrazení do
okna na displeji. Jazyk původně vznikl pouze pro převod dokumentů do formátu XSL-FO,
později začal být využíván v širším měřítku pro libovolné transformace. Dodnes je však s
XSL-FO směšován a můžete se setkat s názory, že XSLT je součástí XSL-FO.
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Transformace pomocí XSLT je mimořádně silná. Může zahrnovat automatické generování
obsahu, odkazů, rejstříku a řadu dalších operací. XSL-FO dokument se nepodobá PDF ani
PostScriptu. Nepředepisuje přesný vzhled textu rozloženého na stránkách. Místo toho
popisuje, jaké jsou vlastnosti stránky a kam má být umístěn jejich jednotlivý obsah. Z toho
FO procesor odvodí, jak text konkrétně umístit v rámci hranic předepsaných FO
dokumentem. XSL-FO dokonce připouští, že různé FO procesory vytvoří odlišný výstup.
Hlavním účelem XSL-FO je totiž vytvářet stránkovaná, tištěná média. XSL-FO dokumenty
jsou zpravidla používány jen jako mezistupeň, nejčastěji pro vytvoření PDF souborů či
tištěných dokumentů. Teprve tato finální podoba dokumentů je distribuována. V tom se XSLFO liší od HTML, které interpretuje každý prohlížeč sám. Uživatel, který chce vytvořit tištěný
dokument, si může zvolit FO procesor vyhovující jeho nárokům na kvalitu výstupu a
odlišnosti vzhledu jeho dokumentu při zpracování jinými procesory mu nijak nevadí.
4.3.3.2.3 ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
Normou ISO/IEC 8859 definovaná sada znaků pro kódování. Standard definuje sadu 256
znaků, kde každý znak je definován použitím 8bitového binárního čísla.
4.3.3.2.4 Unicode UTF-8
Normou ISO/IEC 10646 definovaný univerzální víceoktetový kódovaný soubor znaků (UCS).
UTF-8 zajišťuje konverzi znaků kódovaných v UCS-2 do sekvencí od 1 do 4 oktetů kódovací
jednotkou je 8 bitů (jedná se o převod 16-bitového kódování do 8-bitového). UTF-8 poskytuje
49194 unikátních čísel pro znaky, nezávisle na platformě, programu nebo jazyku.
Standard Unicode poskytuje výchozí UCS schéma kódování pro HTML, SGML, XHTML a
XML. http://www.unicode.org/
4.3.3.2.5 TIFF
Formát TIFF byl vyvinut v roce 1986 firmou Aldus Corporation Inc. v rámci aktivit v oblasti
skenování a DTP (desk-top publishing). Formát TIFF podporuje barevnou hloubku od 1bitové až po 24-bitovou (bit level, grayscale, palette-colour a full-colour), široký rozsah
kompresních metod a nekomprimovaná data.
Formát TIFF je vhodný pro popis a uložení rastrové grafiky vzniklé ze skenování, faxování a
digitální fotografie. TIFF je rozšiřitelný, platformově nezávislý. Copyright vlastní Adobe, ale
specifikace formátu je veřejná, zcela přístupná. Formát je podporován řadou aplikací a
konverzními nástroji.
https://partners.adobe.com/asn/developer/pdfs/tn/TIFF6.pdf
TIFF umožňuje jako jeden z mála grafických formátů vícestránkové soubory a proto se často
používá například pro ukládání přijatých faxů (např. pomocí počítače a ISDN karty či
faxmodemové karty) nebo pro skenování papírových předloh o několika stranách textu.
Další vlastnosti TIFF:
•

podporované kompresní algoritmy: bez komprese, RLE, LZW, CCITT Group 3 a
Group 4 (FAX), JPEG, Packbits

•

max. velikost bitmapy: 4294967295 x 4294967295 pixelů

•

možnost uložit více obrazových bitmap do jednoho souboru
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4.3.3.2.6 Joint Photographic Experts Group (JPEG)
Formát JPEG byl vyvinut v roce 1990 skupinou Joint Photographic Experts Group pro
výměnu dat. Formát JPEG je standardizovaný [ISO/IEC 10918-1:1994] mechanismus
ztrátové komprese navržený pro kompresi barevných a černobílých (s odstíny šedi) obrázků.
JPEG File Formats podporuje 24-bitovou barevnou hloubku. Formát umožňuje stanovit
stupeň komprese pro výsledný obraz. Ztrátová komprese je založena na tom, že člověk
vnímá malé barevné změny méně než malé změny světlosti. Formát lze používat jako
adekvátní formát pro uložení barevných obrázků jako jsou fotografie a umělecké obrázky, ale
není věrný pro reprezentaci psaných textů, komiksů nebo kresby.
V lednu 2001 byl uvolněn standard ISO/IEC 15444-4 pro novou verzi JPEG známou jako
JPEG2000. Tento formát není ještě široce rozšířen.
http://www.jpeg.org/
4.3.3.2.7 Portable Network Graphics (PNG)
Formát PNG byl vyvinut v roce 1996 skupinou PNG Development Group z důvodu
poskytnout otevřenou alternativu formátu GIF a problému s licencováním souvisejícím s LZW
kompresí. PNG podporuje barevnou hloubku od 1-bitové po 48-bitovou a vždy ukládá obraz
v komprimované formě použitím bezztrátového algoritmu LZ77 (je založený na Deflate
kompresním algoritmu, který není patentován a je volně k použití).
http://www.libpng.org/pub/png/
4.3.3.2.8 Audio Interchange File Format (AIIF)
Audio IFF poskytuje standard pro uložení vzorkovaného zvuku. Tento zvukový formát byl
původně používán v počítačích Apple a Silicon Graphics (SGI). Soubory WAV jsou ukládány
v 8bitovém monaurálním formátu (mono nebo jeden kanál), který není komprimován. Formát
Audio IIF je široce používán v profesionálních programech pracujících s digitálním zvukem
ve vlnové formě. http://preserve.harvard.edu/standards/
4.3.3.2.9 WAVE (WAV)
Formát WAV (waveform – audio formát) je pravděpodobně nejjednodušším z formátů pro
ukládání zvuku. Na rozdíl od MPEGu a ostatních komprimovaných formátů ukládá WAV
vzorkovaný zvuk v surové podobě. WAV byl vytvořen ve spolupráci společností Microsoft a
IBM.
Formát WAV je široce používán v profesionálních programech pracujících s digitálním
zvukem ve vlnové formě. Jako formát pro dlouhodobé uložení digitálního zvuku zůstává
v současné době De facto standardem. The Technical Committee of the International
Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) připravila pravidla pro zabezpečení
zvukových dat. Pravidla, návody a best practices lze nalézt na http://www.iasaweb.org/pages/Default.htm
4.3.3.2.10

Scalable Vector Graphics (SVG)

Formát pro uchovávání vektorové grafiky (grafy, schémata,atp.) na webu. Je založen na
standardech webových stránek. Byl vyvinut SVG Working Group konsorcia W3C v roce
2001. Je to otevřený neproprietární formát, který se stává hlavním standardem pro
vektorovou grafiku, zejména v internetových aplikacích.Užívá zápis XML, což mu zajišťuje
rozšiřitelnost, flexibilitu a interoperabilitu, snadno se s ním pracuje, při transformaci lze užít
standardní XML nástroje. Od roku 2003 je aktuální verze 1.1. Ačkoliv je primárně určen pro
vektorovou grafiku, umožňuje (s využitím metafilů) i zápis rastrové grafiky (JPEG a PNG).
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Používá 24-bitové barvy. Umožňuje vytvoření sofistikované dynamické a interaktivní grafiky.
Je velmi rozšířen mezi hlavními tvůrci vektorové grafiky a je vhodný jak pro on- tak off-line
prohlížení
4.3.3.2.11 Drawing Interchange File Format (DXF)
Formát DXF umožňuje pomocí značek (tagů) reprezentovat všechny informace obsažené
v grafických souborech vytvořených nástrojem AutoCAD®. Soubor DXF umožňuje výměnu
dat mezi různými CAD nástroji. Číslo nazývané jako skupinový kód předchází všechny
datové elementy v souboru. Hodnota kódu skupiny určuje jaký typ datového elementu bude
následovat. Soubor DXF může být v ASCII nebo binárním formátu. Pro uložení je
preferováno kódování v ASCII.
4.3.3.2.12

AVI (Audio Video Interleave)

Microsoft vyvinul AVI pro ukládání i přehrávání audio a video souborů na PC. Formát je
omezen na video rozlišení 320 x 240 a přehrávání 30 fps. Formát se stal de facto
standardem v této kategorii, ale Microsoft oznámil, že brzy ukončí jeho podporu. Z toho
důvodu bude brzy nutno AVI transformovat do stabilnějšího a perspektivnějšího formátu,
který bude svým tvůrcem dlouhodobě podporován. www.n-visual.com/
AVI využívá kodeky pro ukládání synchronizovaných audio a video dat. Kodek (CoderDecoder) je algoritmus pro kódování a dekódování multimediálního obsahu, aplikovaný za
účelem snížení jeho datového objemu a zlepšení možností transportu v internetu.
Nepřítomnost kodeku je zpravidla příčinou nemožnosti přehrát soubory AVI.
4.3.3.2.13

MPEG (Moving Pictures Expert Group)

Moving Pictures Expert Group je pracovní skupina ISO zodpovědná za definování standardů
pro digitální zápis audio a video souborů. Od r. 1988 skupina vytvořila formáty MPEG-1,
MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7 a MPEG-21. MPEG užívá ztrátové kompresní schéma, které
sekvenčně uchovává změny mezi dvěma po sobě jdoucími obrázky nebo zvukovými rámci.
Nejrozšířenější je MPEG-2, který je založen na MPEG-1 a je s ním také zpětně kompatibilní.
MPEG-2 přináší podstatné zvýšení kvality obrazu i zvuku a proto se stal de facto standardem
pro vysílání i uchovávání digitálního videa. Vhodný formát pro tvorbu i archivaci digitálního
videa, protože má status mezinárodního standardu, je velmi rozšířen , je stabilní a je
všeobecně
akceptován.
Při
přechodu
na
jiné
formáty
musí
vyhovovat
MXF.(www.broadcastpapers.com/sigdis/Snell&WilcoxMXF01.htm). Další informace o MPEG2 viz www.mpeg.org/MPEG/
Skupina MPEG standardizovala následující kompresní formáty:
•

MPEG-1: Kódování pohyblivého obrazu a přidruženého zvuku pro digitální datové
nosiče s rychlostí přenosu 0,9 až 1,5 Mbitu/s. Standard pro kódování zvuku zahrnuje
také oblíbený zvukový kompresní formát Layer 3 (MP3).

•

MPEG-2: Všeobecné kódování pohyblivého obrazu a přidruženého zvuku. Zahrnuje
přenosové, obrazové a zvukové kódovací standardy pro vzduchem šířené televizní
vysílaní ATSC a DVB, digitální satelitní TV přenos, digitální kabelový TV signál a (s
některými změnami) disky DVD Video. Přenosová rychlost se pohybuje od 1,5
Mbitu/s až do 15 Mbitů/s (pro TV signál se používá rychlost 6 Mbitů/s).
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•

MPEG-3: Původně určený pro kódování standardu HDTV, později byl jeho vývoj
pozastaven a standard MPEG-3 byl sloučen se standardem MPEG-2.

•

MPEG-4: Kódování audiovizuálního obsahu s velmi nízkou bitovou rychlostí.
Rozšiřuje formát MPEG-1 o podporu audio/video „objektů“, 3D obsahu, kódování s
nízkou rychlostí přenosu a Digitální ochranu práv (Digital Rights Management
(DRM)).

Kodeky MPEG využívají tzv. ztrátovou kompresi pomocí transformačních kodeků. U
ztrátových transformačních kodeků se vzorky obrazu nebo zvuku rozdělí na drobné
segmenty, transformují se na frekvenční prostor a poté kvantizují (quantized). Výsledná
kvantizovaná data se dále kódují entropicky.
V rámci standardu MPEG je popsán jen formát bitového proudu a dekodér. Enkodér není v
rámci standardu popsán. Pro členy skupiny MPEG jsou však k dispozici referenční
implementace, které vytvářejí platné bitové proudy. To v praxi znamená, že libovolný
dekodér formátu MPEG-4 dokáže dekódovat libovolný materiál formátu MPEG-4 (stejného
typu) bez ohledu na to, jakým enkodérem byl konkrétní materiál kódovaný.
4.3.3.2.14

QuickTime (MOV)

Formát MOV byl vyvinut firmou Apple Computer k vytváření, přehrávání a streamování
vysoce kvalitních zvukových a video souborů na počítačích Macintosh a Windows použitím
aplikací Quicktime. Formát je používán více než 10 let a je zpětně plně kompatibilní. The
International Organization for Standardization vybrala formát Quicktime jako základ
standardu MPEG-4. Více informací o Quicktime lze nalézt na:
www.apple.com/quicktime/
4.3.3.2.15

Comma Separated Value (CSV)

Soubor CSV je složen z textu uspořádaného do řádků. Jednotlivé řádky se ukončují znakem
konce řádku, ať už unixovým (LF) nebo windowsovským (CR LF).
Soubor CSV může a nemusí obsahovat hlavičkový řádek s názvy sloupců, importovat se dá
oboje. Je jednoduchý formát určený pro výměnu tabulkových dat. Soubor ve formátu CSV
sestává z řádků, ve kterých jsou jednotlivé položky odděleny znakem čárka (,), existují však i
verze (např. česká verze Excelu) používající středník (;) nebo i verze používající
tabulátor.Hodnoty položek mohou být uzavřeny do uvozovek ("), což umožňuje, aby text
položky obsahoval čárku. Pokud text položky obsahuje uvozovky, jsou tyto zdvojeny.
Díky jednoduchosti, nenáročnosti a čitelnosti i bez specializovaného SW se formát používá
pro výměnu informací mezi různými systémy. Ke stejnému účelu se dnes používá i
modernější a univerzálnější (ale složitější) formát XML.
4.3.3.2.16

Text File (TXT).

Neformátovaný text, pokud bude využívat kódovací sadu ISO/IEC 8859-1:1998 Latin 1 nebo
ISO/IEC 8859-2:1999 Latin 2. V případě, že používá pouze základní 128 znakovou sadu je
absolutně přenositelný mezi všemi počítači. V případě použití rozšířené 256 znakové sady
může dojít k problémům při přenosu mezi počítači různých výrobců. Je to jeden z nejstarších
a současně nejstabilnějších formátů, který bude čitelný i za mnoho set let.
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4.3.3.3

Databáze

Databáze může být definována jako uspořádaná kolekce dat vytvořená pro specifický účel a
přístupná pro jeden nebo více počítačových systémů. Rozlišujeme různé typy databází:
• Relační databáze – data jsou uspořádána do tabulek a provázaná pomocí relací.
Používají se především pro práci s daty. Příkladem jsou databáze Oracle, Microsoft
SQL, MySQL apod.
• Hierarchické databáze – data jsou uspořádána ve formě stromové struktury.
Příkladem je databáze Adabas.
• Nativní XML databáze – ukládá XML v "nativní" formě, obvykle jako variantu
Document Object Model mapovanou na základní datové úložiště. Content
management systémy jsou často postaveny nad nativní XML databází.
• Objektové databáze – data jsou uložena jako objekty a mohou být interpretována
pouze použitím metod daných příslušnou třídou. Vazby mezi podobnými objekty jsou
uloženy jako odkazy mezi objekty. Příkladem jsou databáze Gemstone, Object Store,
Versant.
• Síťové databáze – druh systému řízení databáze ve kterém každý typ záznamu může
mít více vlastníků. Protikladem je např. hierarchická databáze (jeden vlastník) nebo
relační databáze (žádný explicitní vlastník).
V současné době řada nejpoužívanějších databází kombinuje některé principy uložení a
můžeme se setkat i s pojmy objektově-relační databáze, nebo relační databáze s podporou
nativního XML. Příkladem mohou být poslední generace databází Oracle, DB2, MS SQL.
Základním problémem uchovávání databází je, že každý databázový systém je unikátní a je
obtížné až nemožné používat migrační techniky k převodu původní databáze do vhodného
formátu pro uložení. Aplikace, která by umožňovala přistupovat k datům a manipulovat
s nimi, by musela být vyvinuta pro každý případ. Je obtížné zajistit hodnověrnost
převedených databází, protože je komplikované udržet originální strukturu, vazby a jiná
propojení, indexy. Též je velmi obtížné zpětně pochopit význam některých údajů a
uživatelské pohledy na údaje a bylo by nutné co nejvíce dokumentovat význam dat.
4.3.3.3.1.1 Relační databáze
Pro uchovávání relačních databází navrhujeme následující přípravné kroky dokumentující
databázi:
• základní
o dokumentovat účel databáze
o dokumentovat obsah databáze
o dokumentovat obsah jednotlivých tabulek
o dokumentovat obsah jednotlivých položek
o dokumentovat datové typy jednotlivých položek
o dokumentovat primární a cizí klíče jednotlivých tabulek
o dokumentovat použité kódování
o vypustit všechny restrikce přístupu k datům
• doporučené
o dokumentovat účel a násobnost relací
o dokumentovat položky používající proprietárních datových typů
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převést datumové položky, aby obsahovaly údaje v plném letopočtu (ne
pouze dvojčíslí)
o úplně popsat standardizační pravidla použitá pro obsah položek
další vhodné
o kontextové informace např. z uživatelské dokumentace
o SQL DDL* pro vytvoření struktury dat,
o ER diagram nebo jiný modelový diagram zachycující model databáze
vynechat
o formuláře, sestavy a jednoduché dotazy
o jiné než SQL92 nebo SQL99 kompatibilní dotazy
o

•

•

*

SQL DLL (DDL – Data Definition Language „jazyk pro definici dat“) – těmito příkazy se
vytvářejí struktury databáze – tabulky, indexy, pohledy, domény, schémata a další objekty.
Navrhujeme pro dokumentaci relačních databází zásadně používat preferovaných formátů
(např. ASCII, UNICODE nebo XML pro obsah tabulek a popis položek, PDF/A pro související
dokumentaci jako je účel, uživatelská příručka). V databázi obsažená binární data (obrázky,
dokumenty, audiovizuální soubory) by měla být uložena samostatně a převedena do
preferovaného formátu.
4.3.4

Použití komprimace a její dopady na autenticitu

Při posuzování vlivu komprimace na autenticitu dokumentu je nutné uvědomit si co je nutné
prokazovat. Jedná se především o informační obsah elektronického dokumentu. Jak je
zmiňováno dále v kapitole pojednávající o autenticitě elektronických dokumentů, důvěra
v dokumentu je spojena s tím, že se v průběhu času nemění význam (smysl) toho co je
v dokumentu obsaženo. Použitím komprimačních algoritmů (viz kapitola 4.3.4.2 Metody
komprimace) lze snížit objem dat nutných pro uložení dokumentu. Je však nutné postupovat
velmi obezřetně, aby nedocházelo ke ztrátě informačního obsahu. Jistou míru snížení
informačního obsahu lze tolerovat u kopií původních dokumentů, které jsou poskytovány
badatelské komunitě a většinou též slouží jako náhled na uložený dokument. V tomto
případě se přímo předpokládá použití komprimačních algoritmů, aby byl zcela záměrně
snížen objem přenášených dat a šetřen ukládací prostor v sekundárních úložištích (uložení
kopií v externích systémech).
Kvalita informačního obsahu dokumentů ukládaných dokumentů do digitálního archivu zcela
závisí na tom, jak byly pořízeny a udržovány původcem. Informační obsah přímo elektronicky
vzniklých dokumentů závisí především na možnostech aplikace ve které se dokument vytváří
a způsobu uložení informací. Informační obsah dokumentů, které vznikají digitalizací (např.
skenování, záznam zvuku, záznam pohyblivého videa), závisí na kvalitě digitalizované
předlohy a okolním prostředí (světlo, šum atd.), možnostmi digitalizační techniky a způsobu
uložení digitalizovaných informací. Informační obsah pak závisí na nejslabší složce při
pořizování elektronického dokumentu. Technickými prostředky nelze v digitálním archivu
informační obsah zvýšit. Badatel může vylepšit subjektivní vnímání dokumentu pomocí
nástrojů pro práci s dokumentem (např. ostření u obrazových dokumentů, změna jasu), není
však přípustné, aby byly prováděny korekce původního dokumentu. Jednalo by se vždy o
subjektivní změny člověka, který je provádí.
Pro pořizování elektronických dokumentů by mělo napomoci dodržování technických norem
a best practices týkajících se elektronických dokumentů (např. ISO/TR 15801: 2004,
Electronic imaging – Information stored electronically – Recommendations for
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trustworthiness and reliability.). Tato doporučení by měla být postupně zaváděna do praxe,
čemuž může napomoci metodickým vedením Národní archiv a další příslušné instituce
(ministerstva, odborné ústavy apod.).
Při volbě formátů dokumentů pro uchování původního dokumentu jsou v návrhu
upřednostňovány formáty bez komprimace, popřípadě používající bezztrátovou komprimaci
pro redukci uloženého objemu dat. Komprimační algoritmy však musí být otevřené, bez
patentových omezení, a dobře dokumentované. U dokumentů, kde lze požít pouze formáty
se ztrátovou komprimací (videa) je přípustná určitá ztráta informace (např. při digitalizaci). Je
však nutné stanovit a dodržovat doporučení pro používání formátů a parametrů komprimace,
aby byl přijatelný kompromis mezi informačním obsahem a objemem uložených dat.
4.3.4.1

Dopady migrace

Všechny formáty použité pro uložení informací elektronického dokumentu během času
zastarávají. Při používání migrace ohroženého formátu do formátu v dané době čitelného
může docházet ke ztrátě vlastností původního formátu. Aby se při migraci formátu
minimalizoval negativní dopad na informační obsah dokumentů, je nutné volit vhodné
migrační cesty (pravidla pro změnu formátu na formát nový) jak pro základní migrace, tak pro
vytváření náhledů a zpřístupňovaných kopií. Navrhujeme preferovat udržování obsahu nad
informacemi o vzhledu a chování (např. při migraci formátu tabulkového editoru preferovat
obsažené výpočty a grafy před použitými vzorci a možností úpravy grafů). Tam kde je
vhodné zachovávat i jiné složky než zobrazovaný obsah je nutné např. volit cestu migrací do
více formátů.
Každopádně při migraci doporučujeme zachovávat celou historii migrace –ponechání
původního digitálního objektu a všech migrovaných verzí, udržování vazeb mezi jednotlivými
digitálními objekty, záznamy o průběhu migrace a technické popisy digitálních objektů
(technická metadata). Snahou by mělo být i udržování znalostní báze o migracích, jejich
efektivitě a dopadech. Ve světě existuje řada strategií a výzkumů týkajících se formátů
dokumentů a problémům konverze formátu (viz PRONOM, Kongresová knihovna, Floridský
digitální archiv, CLIR)
4.3.4.2

Metody komprimace

Formáty elektronických dokumentů pro uložení obsažených dokumentů využívají pro snížení
objemu ukládaných dat komprimační algoritmy. Např. pro formáty pro ukládání videa se
komprimace používá vždy.
Komprimace (též komprese) dat je speciální postup při ukládání nebo transportu dat. Cílem
komprimace dat je zmenšit potřebu zdrojů při ukládání informací nebo zmenšit datový tok.
Zvláštními postupy, kódováním, které je dané zvoleným komprimačním algoritmem, se ze
souboru odstraňují redundantní (nadbytečné) informace, snižuje se entropie dat.
Komprimaci dat lze rozdělit do dvou základních kategorií:
• Ztrátová komprimace – při komprimaci jsou některé informace nenávratně ztraceny a
nelze je zpět rekonstruovat.
• Bezztrátová komprimace – komprimovaný soubor lze opačným postupem
rekonstruovat do původní podoby.
4.3.4.2.1

Ztrátová komprimace
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Při ztrátové komprimaci jsou některé informace nenávratně ztraceny a nelze je zpět
rekonstruovat. Používá se tam, kde je možné ztrátu některých informací tolerovat a kde
nevýhoda určitého zkreslení je vyvážena velmi významným zmenšením souboru. Používá se
především pro komprimaci zvuku a obrazu (videa), kdy je využíváno vlastností lidského
vnímání obrazových a zvukových informací a informace, které běžný člověk nedokáže
vnímat nebo obtížněji postřehne jsou vynechávány. Vhodným stanovením poměru
komprimace a ztráty informace lze dosáhnout rozumného kompromisu pro zachování
podstatných informací obsažených v dokumentu a velikosti elektronického záznamu.
Principielně při použití algoritmu ztrátové komprimace probíhá předzpracování dat
(přeskupením nebo transformací) tak, aby bylo možno oddělit důležité informace od
nedůležitých. Nedůležité informace se pak potlačí mnohem více než důležité a nakonec se
výsledek zkomprimuje některým z bezeztrátových kompresních algoritmů.
Transformace původních dat – převod původních dat. Většina z důležitých informací je
poté uchována v mnohem menším objemu než původně. Zbytek dat bývá nahrazen nějakými
předem známými nebo vypočitatelnými daty (někdy se pro tento účel hodí samé nuly). Po
zpětné transformaci se data budou velmi dobře podobat datům původním. Při transformaci
ještě nemusí docházet k degradaci původních dat.
Příklady takových transformací jsou například DCT (diskrétní kosinová transformace), FFT
(rychlá Fourierova transformace) nebo DWT (diskrétní vlnková transformace).
Potlačení některých dat – v této části kompresního algoritmu je rozhodující kvalitní
psychovizuální nebo psychoakustický model, který určuje, jaká data mohou být potlačena
nebo dokonce úplně odstraněna. Při kompresi obrazu se posuzuje, které frekvence v obrazu
jsou důležité, aby člověk na obrázku viděl to, co na něm vidět má. Podobně při kompresi
zvuku se hledají frekvence, které člověk stejně nemůže vnímat. Problém při kompresi zvuku
je o to složitější, že lidský sluch je velmi citlivý i na časové umístění zvuku. I s tím musí dobrý
psychoakustický model počítat.
Formáty využívající ztrátovou kompresi
• JPEG (Joint Photographic Experts Group) – sada metod ztrátové komprese
vhodných zejména pro složité barevné předlohy s velkou hloubkou barev. Cílem
komprese je ponechat informaci o intenzitě a jasu (oko je na tyto atributy citlivé),
potlačit informaci o malých změnách barev blízkých bodů (oko nerozezná). Metoda je
nevhodná pro komprimaci vektorových obrázků a jednoduchých kreseb s malou
hloubkou barev a s rozsáhlými jednobarevnými plochami (lepší výsledky se
dosáhnou bezeztrátovou kompresí, viz GIF, PCX). Ve formátu JPEG 2000 je
používána vlnková transformace. Při srovnatelné kvalitě s formátem JPEG může
dávat zhruba dvojnásobný kompresní poměr.
• MPEG (Moving Picture Expert Group) – komprimace videa spolu se zvukovým
doprovodem. Komprese podle norem MPEG je časově náročná, může probíhat čistě
softwarově, hardwarově nebo kombinovaně. V současnosti existují 4 normy MPEG:
o MPEG-1: je navržena pro technologii CD tak, aby umožňovala přenosovou
rychlost do 1,5 Mb/s (1,2Mb/s pro obrazová data, 0,3 Mb/s pro audio data).
o MPEG-2: je navržena pro dálkové a satelitní přenosy signálu při zachování
televizní kvality.
o MPEG-3: je navržena pro HDTV (TV s vysokým rozlišením). Dnes se
nepoužívá, tuto podporu převzala norma MPEG-2.
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o
o

MPEG-4: je navržena pro přenos videa na pomalých linkách s přenosovou
rychlostí od 4800 do 64000 bitů/s.
Komprese zvuku může probíhat ve třech „vrstvách“ – Layer 1 až 3. Čím vyšší
vrstva, tím vyšší kvalita zvuku.

4.3.4.2.2

Bezztrátová komprimace

U bezztrátové komprimace oproti ztrátové komprimaci lze komprimovaný soubor lze
opačným postupem rekonstruovat do původní podoby. Obvykle však není tak účinná jako
ztrátová komprimace dat. V případě bezztrátové komprimace nelze dosáhnout vyšší
komprese, než je míra entropie komprimovaných dat. Bezztrátová komprimace se používá
tam, kde by ztráta i jediného znaku mohla znamenat nenávratné poškození souboru.
Bezztrátové komprimační algoritmy jsou založeny na hledání určitých zákonitostí
v uložených datech. Obvykle jsou algoritmy specializovány podle jednotlivých typů dat – na
data textového charakteru, data zvukového charakteru, data obrazového charakteru a videa.
Mohou existovat také univerzální algoritmy, které mohou zpracovávat jakýkoliv typ vstupních
souborů. V praxi se ale neprosadily, neboť obvykle nejsou schopny docílit takového
kompresního poměru (poměru velikosti dat před a po komprimaci) jako specializované
algoritmy. Většina bezeztrátových komprimačních programů nepoužívá jen jeden algoritmus,
ale hned několik najednou. U některých komprimačních programů jsou data napřed
transformována a až poté komprimována. Zmíněná transformace se používá za účelem
dosažení lepších kompresních poměrů.
Transformace – příprava dat pro dosažení lepší komprimace, musí existovat inverzní
transformace pro zpětný převod. Příkladem je Burrows-Wheeler transformation, Move to
front, Weighted frequency count, Distance coding, Inverse frequency coding apod.
Slovníkové algoritmy – využívají pro komprimaci slovníků a často se vyskytující řetězce
nahrazují kratšími.
Příkladem je:
• Lempel-Ziv-Welch 84 (LZW) používaných v archivačních programech ARC, ZIP
(starších), ve formátech GIF, TIFF a PDF
• Lempel-Ziv-Markov-Chain (LZMA) používaný v archivačním programu 7-zip.
Statistické algoritmy – snaží se předvídat jaké znaky budou v souboru dat následovat. Pro
znaky s vyšší pravděpodobností výskytu vyhradí algoritmus kratší informaci pro jejich
zapsání, pro znaky s nižší pravděpodobností výskytu vyhradí naopak delší informaci pro
jejich zapsání. Statistické metody dále dělíme na metody se statickým modelem (model
slouží pro vypočítávání pravděpodobnosti výskytu znaků) a metody s adaptivním modelem.
Metody se statickým modelem vytvoří před komprimací dat určitý model a podle něho
zkomprimují celý soubor dat, zatímco metody s adaptivním modelem průběžně model
aktualizují. Obecně se dá říci, že metody se statickým modelem bývají dvouprůchodové a
metody s adaptivním modelem jednoprůchodové.
Příkladem je:
• Shannon-Fanovo kódování – příbuzné Huffmanovu kódování
• Huffmanovo kódování – používá se i ve formátu JPEG pro bezztrátové kódování,
podobné kódování je použito v CCITT Group 4 pro TIFF
• Aritmetické kódování (známé též jako aritmeticko logické kódování)
• Range coding (RC)
• Prediction by partial match (PPM)
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Ostatní algoritmy
• Run length encoding (RLE) – používá se ve formátu PCX nebo jako pomocná
komprimace ve formátu JPEG, může být použit ve formátu TIFF
• Potlačení nul
• Bitové mapy
• Půlbajtové kódování
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4.4

Návrh implementace strategie

V předchozích kapitolách byla navržena jako primární strategie migrace formátu a další
možná strategie emulace např. pro formáty dokumentů, které nelze migrovat do vhodného
formátu. Dále byl navržen postup výběru vhodného formátu pro dlouhodobé uchování
elektronických dokumentů.
V této kapitole je nastíněno začlenění uchovávací strategie do koncepce řešení digitálního
archivu. Následující diagram ukazuje návrh procesu pro migraci formátů u kterých je
konverze možná a emulaci pro formáty kde není konverze možná.
class Konv erze a emulace

«Group»
Digitální archiv

Přístup

Emulátory

Originál nebo Migrovaná verze
Kontrola kvality
Nalezení prohlížeč e
pro emulace

AIP

Prohlížeč e

SIP

Originál

Příjem

Sledování
použitých formátů

«BusinessProcess»
Archiv ace

Předání dokumentu

Migrovaný dokument
«Group»
MIGRACE FORMÁTU
Konverze
Migrovat formát?

Nalezení
ohrožených
souborů

Registr formátů

Nalezeni konvertoru

Konvertory
Aktualizace seznamu
formátů

Preferované formáty

Politiky
Ohrožené formáty

Obrázek 4-1 – Konverze a emulace
V diagramu se nachází čtyři manuální činnosti (barevně zvýrazněné), které musí být
pravidelně prováděny:
1. Úprava kontrolního seznamu formátů. Je nutné udržovat aktuální seznamy ohrožených
a preferovaných formátů sloužících pro vstupní a průběžnou kontrolu formátů dokumentů.
Vstupem pro úpravu seznamů jsou částečně statistiky udržované archivem a údaje
z mezinárodních registrů formátů.
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2. Nalezení konvertorů. Pokud bude rozhodnuto o konverzi některého z formátů na jiný,
musíme pořídit a použít odpovídající konvertor. Konvertory mohou být komerční nástroje,
open source nástroje nebo případně vlastními prostředky vyvinuté nástroje. Zde je důležitá a
výhodná mezinárodní spolupráce díky rozložení nákladů a sdílení zkušeností.
3. Nalezení prohlížečů pro emulace. Pro formáty, o kterých se domníváme, že jsou
ohroženy a momentálně nemohou být konvertovány, musíme uložit vhodné prohlížeče a
požadované systémové komponenty umožňující emulaci pro budoucí použití. Zde je opět
důležitá a výhodná mezinárodní spolupráce díky rozložení nákladů a sdílení zkušeností.
4. Provádění kontroly kvality. Je nutné pravidelně sledovat, zda automatizované procesy
kontroly probíhají korektně a řešit případné manuální zákroky. Speciálně pro proces
konverze a zvolené konverzní nástroje musí probíhat revize a udržování aktuálnosti, protože
právě zde hrozí největší ztráty dat.
Jako součást digitálního archivu navrhujeme použití čtyř interních znalostních bází, které
musí archiv udržovat:
1. Seznam preferovaných formátů. Seznam formátů, o kterých se domníváme, že je
v současnosti nejvhodnějším formátem pro dlouhodobé uložení pro příslušnou kategorii
formátů.
2. Seznam ohrožených formátů. Seznam formátů u kterých je ohrožena čitelnost. U těchto
formátů by mělo být vyhodnoceno riziko ohrožení a zváženo další ukládání dokumentů
v tomto formátu.
3. Konvertory. Pro dokumenty ve formátu určeném ke konverzi je nutné mít k dispozici
příslušný konvertor a to jak při příjmu, tak při pozdější dávkové konverzi, každopádně vždy,
když je konverze požadována.
4. Politiky. Základní politikou je nutnost udržování činností a používaných seznamů stále
aktuální s ohledem na technologický a společenský vývoj. Politiky zahrnují jaké aspekty jsou
považovány za důležité pro příslušnou kategorii a jaká kritéria jsou použita pro výběr
vhodného (preferovaného) nebo ohroženého formátu.
Jako externí znalostní báze registru formátů a emulátorů navrhujeme využití mezinárodní
spolupráce a mezinárodních zdrojů pro:
1. Registr formátů souborů. Seznam známých formátů souborů s detailními informacemi o
struktuře formátu, původu, praktickém použití, konvertorech a prohlížečích.
2. Emulátory. Jsou typicky vytvořeny jinými organizacemi nebo individuálně, a budou
použity pro potřeby zobrazení. Vytvoření emulátoru je velmi náročné a nákladné a proto je
vhodné využít dostupné emulátory.
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5
5.1

SPRÁVA DAT
Požadavky na systém správy dat dle OAIS

Jednou ze základních funkčních komponent OAIS archivu je Správa dat. Úzce spolupracuje
s Archivním úložištěm. Správa dat udržuje databázi popisných (archivačních) metadat
identifikujících a popisujících obsah digitálního archivu. Podporuje vyhledávání v archivu a
také udržuje administrativní metadata pro podporu interních operací. Funkce správy dat
zahrnují administraci a údržbu archivní databáze; provádění databázových příkazů při
zakládání nových záznamů, změnách informací nebo odstraňování; provádění dotazů nad
databází a poskytování jejich výsledků; vytváření zpráv a statistik na základě požadavků
ostatních funkčních komponent OAIS.
Schematicky jsou funkce správy dat v OAIS vyjádřeny na následujícím obrázku:

Obrázek 5-1 – Funkční schéma Správy dat
•

•
•

•

Funkce Administrace databáze (Administer Database) je zodpovědná za údržbu
integrity databáze Správy dat, která obsahuje popisné informace a systémové
informace. Popisné informace identifikují a popisují obsah archivu a systémové
informace slouží pro podporu interních operací nad archivem. Funkce odpovídá za
vytváření potřebných schémat nebo tabulek pro podporu funkcí Správy dat. Poskytuje
nástroje pro vytváření, údržbu a přístup k uživatelským pohledům na data obsažená
v úložišti. Dále poskytuje interní validaci obsahu databáze.
Funkce Provádění dotazů (Perform Queries) zpracovává požadavky z funkční části
Přístup a na jejich základě provádí dotazy nad databází Správy dat a generuje
výsledky předávané zpět jako reakce na požadavky.
Funkce Vytváření zpráv a statistik (Generate Report) zpracovává požadavky na
zprávy nebo statistiky z funkčních částí Příjem, Přístup nebo Administrace a provádí
dotazy nebo spouští další procesy důležité pro vytvoření zprávy nebo statistiky. Zpět
jsou výsledky vráceny dotazujícímu.
Funkce Provádění databázových příkazů (Receive Database Updates) přidává,
modifikuje nebo odstraňuje informace v úložišti Správy dat. Hlavním zdrojem příkazů
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je Příjem , který poskytuje popisné informace pro nové AIP, a Administrace, která
předává příkazy pro změnu systémových informací a jejich přezkoumání.
Funkce poskytuje Administraci přehled a stav prováděných změn a také posílá
zprávu o provedení záznamu Příjmu.
Systém správy dat je úzce provázán s archivním úložištěm. Pomocí popisných dat
dokumentu nebo jednotlivých záznamů je prováděno vyhledávání v systému správy dat a
musí existovat propojení s vlastním obsahem, který je umístěn v archivním úložišti. Tímto
základním pojítkem je jednoznačný identifikátor archivního balíčku. Tento identifikátor musí
být uložen jak v systému Správy dat, tak i v systému Archivního úložiště.
Následující obrázek demonstruje vazbu mezi údaji v systému správy dat a archivním
úložištěm přes identifikátor archivního balíčku.

Obrázek 5-2 – Provázání Správy dat a Úložiště
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5.2

Systém správy dat

V návrhu řešení pracoviště digitálního archivu jsou zakomponovány dva systémy správy dat,
které se navzájem liší účelem a různými požadavky kladených na správu dat.
Prvním ze systémů správy dat je funkční součástí vlastního digitálního archivu a slouží
k ukládání vybraných údajů z metadat uložených archiválií ve formě archivních balíčků.
(trvale uložené dokumenty) Údaje jsou využívány pro vyhledávání, statistiky a podporu
interních procesů digitálního archivu. Řešení správy dat v tomto případě vychází z funkčního
modelu OAIS doplněné podle potřeb pracoviště digitálního archivu. Základem pro vlastní
řešení je zjednodušeně databázový stroj, který na základě příkazů realizuje zakládání,
změny, odstraňování a poskytování údajů.
Druhý systém správy dat je funkční součástí chráněného úložiště a slouží pro uložení
vybraných údajů z informačních balíčků, které prozatím nesplňují podmínky pro uložení do
digitálního archivu (dočasně uložené dokumenty). V případě chráněného úložiště je správa
dat nedílnou součástí komplexnějšího systému správy dokumentů (Records Management
System, dále jen RMS). Důvodem řešení Chráněného úložiště systémem RMS jsou
požadavky kladené na funkčnost chráněného úložiště, především ochranu dokumentu do
provedení skartačního řízení, jejich klasifikaci, podporu dlouhodobého uložení, zpřístupnění
dokumentů oprávněným osobám apod. Správa dat jako nedílná součást RMS bude
podporovat základní operace s daty, ale nebude vystupovat jako samostatný systém.
Základem správy dat bude opět databázový stroj.
Ačkoli se jedná o dva nezávislé systémy měly by mít některé vlastnosti stejné. Snahou je
například ukládání obdobných struktur informačních balíčků a dat v obou systémech správy
dat. Vhodné je použít společných nástrojů pro správu systémů a použít shodnou technologii.
Příkladem může být správa datové struktury, zálohování a obnova dat, výkaznictví a
statistiky aj. Oba systémy budou využívat pro podporu dlouhodobého uložení dokumentů
společných nástrojů uchovávací strategie, např. migračních nástrojů.
Návrh řešení softwarové a hardwarové architektury, požadavky na jednotlivé komponenty a
jejich zastupitelnost a rozhraní mezi jednotlivými subsystémy je blíže popisováno v kapitole
„SW a HW specifikace“. Systém zprávy dat každopádně úzce navazuje na systémy příjmu
(uložení přijatých a zkontrolovaných dat), úložiště digitálních objektů (kompletních
informačních balíčků) a přístupu (poskytování uložených dat).

Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -

Stav:

Výtisk: 001

ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05

Změna: 21.03.2008

Verze: 1.05

Stran:

388

085

Správa dat

cmp Model Digitálního archiv u - Správ a dat
Pracoviště digitálního archivu

Příj em
Příj em::Příj em
dáv ek

Karanténní zóna::
Kontrola

Příj em::Uložení

Chráněné úložiště

Chráněné úložište::
Klasifikace

Chráněné úložište::
Přístup

Chráněné úložište::
Správ a dat

Digitální archiv

Chráněné úložište::
Vyřazov ání

Digitální archiv ::
Správ a dat

Digitální archiv ::
Archiv ní úložiště

Digitální archiv ::
Přístup

Chráněné úložište::
Úložiště
Společná báze

Obrázek 5-3 – Model Digitálního archivu – Správa dat

5.3

Návrh systému správy dat

5.3.1 Východiska pro návrh systému správy dat
Výsledný systém správy dat musí být navržen a implementován tak, aby respektoval
požadavky na něj kladené. Technologický projekt se dalších kapitolách věnuje aspektům,
jenž mají dopad na výsledný návrh systému správy dat, jedná se především o aspekty:
 modelu životního cyklu elektronických dokumentů,
 modelu OAIS pro správu dat,
 navrženého modelu metadat ukládaných do systému správy dat,
 požadavků na správu dokumentů specifikovaných v MoReq (Model Requirements for
the Management of Elektronics Records).
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5.3.2

Aspekty životního cyklu dokumentu

Klíčovou otázkou životního cyklu elektronického dokumentu je, zda dokument převzatý od
původce má být trvale uložen jako archiválie nebo prozatím dočasně uložen. Tento aspekt
ovlivňuje oběh dokumentu v systému pracoviště digitálního archivu a z důvodu rozdílných
požadavkům na řízení životního cyklu dokumentu navrhujeme vytvoření dvou nezávislých
systémů správy dat (pro Digitální archiv a pro Chráněné úložiště).
Dokumenty určené k trvalému uložení jako archiválie budou přebírány ze subsystému Příjmu
(přijaté kompletní informační balíčky k archivaci) nebo Chráněného úložiště (informační
balíčky označené jako archiválie po provedení skartačního řízení v Chráněném úložišti).
Dokumenty ve formě informačních balíčků budou uloženy do archivního úložiště a vybrané
údaje vygenerované z metadat informačního balíčku budou uloženy ve správě dat
Digitálního archivu. Pro snadnější orientaci v uložených dokumentech bude spolu s metadaty
uložen i náhled dokumentu, ale pouze tehdy existuje-li v informačním balíčku pro uložení
(náhled je vytvářen ve fázi příjmu dokumentů, ne vždy je však možné náhled vytvořit).
Náhled umožní rychlou informaci o obsahu dokumentu, dříve než bude v případě potřeby
vyžádán úplný obsah (což bude časové náročnější při off-line uložení informačních balíčků).
Správa dat digitálního archivu bude plnit především funkce specifikované v konceptu OAIS.
Slouží jako databázové úložiště metadat s propojením na archivní úložiště a plně podporuje
řízení uložených balíčků (Příjem a Administrace) a přístup k nim (Přístup). K uloženým
datům bude zajišťován pouze interní přístup omezené skupiny uživatelů a většina činností
bude prováděna automatizovaně bez přímé podpory uživatelů.
Dokumenty ve formě informačních balíčků pro dočasné uložení v Chráněném úložišti budou
přebírány k uložení ze subsystému Příjmu. Mezi informační balíčky ukládané do chráněného
patří:
• neúplné informační balíčky – dokumenty u kterých bylo provedeno skartační řízení a
jsou označeny jako archiválie, ale neobsahují dostatečné informace pro zařazení do
digitálního archivu,
• informační balíčky s dokumenty s neuplynulými skartačními lhůtami – dokumenty,
které ještě mohou být ve vlastnictví původce a u nichž skartační řízení ještě nebylo
provedeno,
• informační balíčky s digitalizovanými archiváliemi – dokumenty z digitalizační
projektů, které zatím nejsou považovány za archiválie, ale pouze za kopii určenou
pro badatele.
Zde kromě předchozích funkcí správy dat Digitálního archivu je kladen daleko vyšší důraz
na podporu klasifikace, podporu skartačního řízení a řízení přístupových práv (rozdílná
přístupová práva pro jednotlivé skupiny dokumentů). Lze předpokládat, že přístup
k uloženým datům bude kritickou záležitostí s ohledem na objem dokumentů, přání původců
a případně badatelů (přístup k digitalizovaným archiváliím).
Vlastní systém správy dat toto nemůže řešit a může být pouze součástí komplexnějšího
systému správy dokumentů (RMS). Při návrhu systému pro Chráněné úložiště je nutné
vycházet ze specifikace požadavků na systém správy dokumentů MoReq a přiměřeně
naplnit požadavky při návrhu funkcí systému (zejména základní funkční požadavky).
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5.3.3

Aspekty OAIS

Z modelu OAIS vyplývají základní požadavky na funkčnost, které musí oba systémy správy
dat (digitálního archivu i chráněného úložiště) splňovat. Jedná se o následující funkce:
• Funkce Provádění databázových příkazů (Receive Database Updates) – na základě
příkazů musí provádět základní operace s daty – založení, změnu a odstranění dat.
Uložená data obsahují popisné informace a systémové informace.
Popisné
informace identifikují a popisují obsah uložených dokumentů a systémové informace
slouží pro podporu interních operací nad dokumenty a zaznamenávání provedených
operací.
Ze subsystému příjmu musí správa dat založit údaje k novému přijatému dokumentu.
Tyto údaje pochází z údajů obsažených v informačním balíčku na základě metadat
obsažených v informačním balíčku důležitých pro identifikaci, vyhledávání, řízení a
statistické výkazy.
Ze subsystému administrace musí správa dat umožnit zakládání a změny
systémových informací. Systémové informace jsou obvykle měněny na základě
procesního řízení dokumentů (řízení přístupu, poskytování obsahu, migrace apod.).
•

Funkce Administrace databáze (Administer Database) – správa dat musí poskytovat
nástroje na administraci databáze. Jedná se o vytváření potřebných schémat nebo
tabulek pro podporu funkcí Správy dat a o vytváření, údržbu a přístup k uživatelským
pohledům na data obsažená v úložišti.
Dále musí poskytovat nástroje na zajišťování integrity databáze a nástroje zajišťující
validaci obsahu databáze.

•

Funkce Provádění dotazů (Perform Queries) – správa dat musí umožnit provádět
dotazy nad databází Správy dat a generovat výsledky předávané zpět.
Předpokládáme, že nejčastějšími dotazy budou vyhledávací dotazy pro vyhledání
uložených dokumentů na základě identifikace nebo popisných údajů; dotazy nebo
pohledy pro statistiky a zprávy a dotazy nebo pohledy pro řízení dat (např. výběr
dokumentů pro přesun, výběr dokumentů pro migraci apod.).

•

Funkce Vytváření zpráv a statistik (Generate Report) – správa dat musí umožnit na
základě dotazů, uložených pohledů nebo pomocí procedur připravovat zprávy a
statistické přehledy dle potřeb Národního archivu.
Předpokládáme využití především pro tvorbu podkladů pro:
o řízení chodu vlastního digitálního archivu (stav zpracování dokumentů,
vytížení, objemy a kapacity apod.),
o podporu plánování uchovávaní (počty dokumentů, počty jednotlivých druhů a
formátů, četnosti použití, objemy pro migraci apod.),
o výkaznictví (objem dokumentů, přírůstky apod.),
o audit (historie zpracování dokumentů, přístupy k dokumentům, chyby,
narušení apod.).

Správa dat musí být úzce provázána s úložištěm informačních balíčků. V případě, že jsou
provedeny jakékoli změny informačního balíčku (metadat nebo obsahu po migraci) musí být
paralelně zaznamenány jak v údajích v systému správy dat, tak ve vlastním informačním
balíčku uloženým v úložišti.
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Pro zajištění integrity balíčku je nutné, aby součástí balíčku byl pomocí dostatečně silného
klíče vytvořen hash balíčku, který bude uložen jak ve správě dat, tak jako součást balíčku a
ve všech záložních kopiích. Periodickou kontrolou bude ověřováno, zda nedošlo k porušení
obsahu balíčku.
5.3.4

Aspekty standardu MoReq

Především pro návrh systému pro Chráněné úložiště je nutné pokrýt základní obecné
požadavky na systém pro správu dokumentů ISO 23081 MoReq [57] (Model Requirements
for the Management of Electronics Records). Jedná se především o:
 funkční požadavky:
o schéma třídění,
o kontrola a bezpečnost,
o uchovávání a vyřazování dokumentů,
o příjem dokumentů,
o identifikace,
o vyhledávání, výběr, zobrazení,
o administrátorské funkce,
 volitelné moduly (např. správa neelektronických dokumentů, uchovávání a likvidace
hybridních souborů, elektronický podpis, kódování atd.).
 ne-funkční požadavky:
o snadnost použití,
o výkon a škálovatelnost,
o dostupnost systému,
o technické standardy,
o legislativní a regulační požadavky,
o outsourcing a správa dat třetí stranou,
o dlouhodobé uchovávání a zastarávání technologií.
 požadavky na metadata.
Požadavky uvedené ve specifikaci MoReq jsou velmi podrobné a technologický projekt si
neklade za cíl je zde kompletně uvádět. Přesto bychom zdůraznili ty podstatné v souvislosti
s návrhem pracoviště digitálního archivu.
5.3.4.1

Schéma třídění

Navrhujeme použít hierarchické klasifikační schéma pro klasifikaci informačních balíčků.
Každý informační balíček musí být začleněn do některé úrovně schématu třídění
(klasifikován) před uložením. Navrhujeme, aby bylo uvedeno jednak původní zatřídění
původce, tak samostatná klasifikace nebo katalogizace dle klasifikačního schématu
Národního archivu. Klasifikační schéma bude importováno z informačního systému archivu
nebo musí existovat nástroje pro jeho údržbu v systému pracoviště digitálního archivu.
Vhodné je zatřiďovat jednotně digitální i fyzické archiválie. Informace o zatřídění musí být
součástí i samotného informačního balíčku v popisných metadatech.
Příklad klasifikace:
•

010000 Ústřední úřady a jejich odborné organizace a zařízení
o

010100 Ústřední úřady a jejich odborné zařízení do roku 1918
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o

o

o
•

010200 Ústřední úřady a jejich odborná zařízení po roce 1918


010201 Ústřední úřady a jejich odborná zařízení po roce 1918,
celostátní (federální po 01.01. 1969)



010202 Ústřední úřady a jejich odborná zařízení po roce 1918,
v České socialistické republice (po 01.01. 1969)

010300 Odborné organizace a zařízení ústředních úřadů


010301 Geodezie a kartografie



010302 Katastrální úřady po roce 1990



010303 Osidlovací komise



010304 Statistické úřady

010400 Sčítací operáty

020000 Politická správa
o

020100 ...

Classification Scheme

Class

Class

Class

Class

Class

Class

File

File

File

Class

Class

Recs.

Recs.

Recs.

File

Recs.

Key:

Recs.

Records

Class

Class

Class

Class

Class

File

Class

File

File

File

Recs.

Class

Recs.

Recs.

Recs.

File

Recs.

Recs.

Figure <C02 4634>

v2

Obrázek 5-4 – Klasifikační schéma
Legenda:
• Classification Scheme – Klasifikační schéma
• Class – Třída, věcná skupina
• File – Soubor, složka
• Record – Dokument
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5.3.4.2

Kontrola a bezpečnost

Systém musí zajišťovat řízení přístupových práv, sledovat a dokumentovat prováděné akce a
zajistit bezpečnost uložených dat.
K datům mohou přistupovat pouze autorizovaní uživatelé, zavedení v systému. Uživatel bude
mít přístup k datům a jednotlivým objektů na základě nastavených bezpečnostních politik a
úrovní oprávnění. Navrhujeme následující základní rozdělení úrovní přístupových práv:
• zobrazení základní údaje (popisné informace),
• číst metadata,
• číst metadata a obsah,
• editovat metadata,
• odstranit informační balíček
Přístup k některým objektům může být omezen ještě na základě další pravidel (podle stavu
zpracování, nebo ochrany duševního vlastnictví apod.).
Všechny prováděné akce s informačním balíčkem a dalšími objekty musí být časově a
jmenovitě zaznamenány do historie operací. Sledován musí být i přístup k jednotlivým
informačním balíčkům. Údaje musí být trvale uloženy pro případnou kontrolu a operace
vedoucí ke změně informačního balíčku musí být jeho součástí.
Z důvodu ochrany dat musí být prováděno zálohování dat s využitím pro případnou obnovu
po havárii systému nebo narušení. Primárně musí být zálohovány údaje k trvale uloženým
archiváliím.
5.3.4.3

Uchovávání a vyřazování dokumentů

Systém správy dokumentů pro Chráněné úložiště musí poskytovat nástroje pro vyřazování
dokumentů. Pravidla pro vyřazování musí být nastavitelná pro jednotlivé třídy klasifikačního
schématu a pro jednotlivé informační balíčky. Součástí pravidel musí být lhůta po kterou
bude balíček uložen v chráněném úložišti a akce která se po uplynutí lhůty má provést. Tyto
pravidla může měnit pouze oprávněná osoba.
Systém musí umožnit oprávněným osobám provést kontrolu balíčků určených k vyřazení a
provést skartační řízení. Systém musí umožnit přípravu seznamů informačních balíčků pro
vyřazení po uplynutí skartačních lhůt. Základními akcemi po skartačním řízení je přesun
archiválií do digitálního archivu a zničení dokumentů označených za nepotřebné bez archivní
hodnoty. Informační balíčky pro přesun do digitálního archivu musí být kompletní a při
přesunu musí být zaznamenána informace o vyřazení a přesunu do archivu do metadat
informačního balíčku. Seznam dokumentů zařazených do skartačního řízení musí připravit
ve formátu vhodném pro trvalé uložení a předat jej do systému digitálního archivu.
5.3.4.4

Příjem

Při ukládání do Chráněného úložiště nebo Digitálního archivu budou na základě metadat
informačního balíčku vygenerovány data pro uložení do datových struktur systému správy
dat. Spolu s daty bude uložen i náhled. Systém správy dat přidělí informačnímu balíčku
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GUID (jednoznačný globální identifikátor) a informační balíček se stejným identifikátorem
uloží do chráněného úložiště.
5.3.4.5

Vyhledávání, výběr, zobrazení

Vyhledávání, výběr a zobrazování bude zprostředkovávat subsystém Přístupu
prostřednictvím uživatelského nebo aplikačního rozhraní. Správa dat bude na základě
požadavků z Přístupu nebo Administrace provádět vlastní dotazování v uložených datech a
předávat výsledky.
5.3.4.6

Administrátorské funkce

Systém správy dat bude poskytovat nástroje pro správu objektových a datových struktur,
číselníků, přístupových práv a monitorování systému. Systém správy dat bude umožňovat
měnit nastavení parametrů systému a údaje evidované o jednotlivých objektech s tím, že
všechny zásahy budou zaznamenány v historii a systémových záznamech.
5.3.4.7

Jiné funkce

Mezi další funkce patří především podpora systému správy dat pro řízení dlouhodobého
uchovávání dokumentů (viz kapitola Uchovávací strategie), podpora procesů a podpora
ochraných mechanismů a elektronických podpisů.
5.3.4.8

Objektový model

Systém pro správu dat musí umět uložit a popisovat jednotlivé objekty uložené v digitální
archivu. Systém správy dat bude pracovat se Schématem třídění (Series), soubory (Files),
dokumenty (Records) a záznamy (Documents). Informační balíčky mohou být na úrovni
souboru (File) obsahujícího pouze metadata a vazební informace na související soubory a
dokumenty, nebo na úrovni dokumentu (Record) obsahujícího metadata dokumentu,
metadata a obsahy záznamů (Documents) ze kterých se dokument skládá a vazební
informace na související soubory a dokumenty. Na základě klasifikace před uložením
informačního balíčku budou přiřazeny k příslušné třídě klasifikačního schématu.
Podsoubory (Sub-files, Valumes) nebudou v systému rozlišovány a budou případně vedeny
jako soubory.
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Obrázek 5-5 – Základní struktura objektů
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Legenda:
• Classification Scheme – Klasifikační schéma
• Class – Třída, věcná skupina
• File – Soubor, složka
• Sub-file – Podsoubor, podsložka
• Volume – Část složky (většinou fyzické omezení)
• Record – Dokument
• Document – Záznam
• Component – Dále nedělitelná samostatná jednotka, ze které jsou tvořeny dokumenty
nebo záznamy, (byte stream)
• Retention & Disposition Schedule – Skartační plán
• Document Typ, Record Type – Typ záznamu, dokumentu

5.4

Další datové zdroje

Pro podporu dalších subsystému pracoviště digitálního archivu jako je Administrace,
Plánování uchovávání ale i pro subsystémy správy dat musí existovat společná datová báze.
Jedná se například o registry a společné číselníky používané pro celý systém.
Patří sem:
• Interní registr formátů dokumentů obsahující seznamy preferovaných, akceptovaných
a ohrožených formátů naplňovaný na základě strategického pánování a používaní
pro kontrolu přijímaných dokumentů a podporu řízení migrací.
• Registr Agentů – interní organizační struktura archivu, původci a externí uživatelé,
registrované nástroje používané pro zobrazování, migraci a emulaci dokumentů.
• Klasifikační schéma Národního archivu.
• Společné číselníky např.
o typy objektů – Series, File, Item
o typy akcí (událostí) a jejich význam

5.5

Konstrukce informačních balíčků

Informace o uloženém digitálním obsahu jsou rozděleny podle své funkce na informace o
obsahu, o balíku (struktuře), popisné informace a uchovávací informace. Informace jsou
seskupovány do tzv. informačních balíčků podle toho zda se jedná o seskupené vstupní
informace předávané do archivu (SIP – Submission Information Package), informace
uložené v digitálním archivu (AIP – Archival Information Package) nebo informace
poskytované z digitálního archivu (DIP – Dissemination Information Package).
Pro seskupování informací a elektronického obsahu, jak již bylo uvedeno v kapitole
Metadata, navrhujeme použít standardu METS. Schéma METS umožňuje uložit metadata a
objekty přímo do schématu nebo použít externích odkazů mimo schéma. METS dokument
může být jako jednotka uložení nebo přenosu ve smyslu informačních balíčků OAIS a to
jako SIP, AIP nebo DIP.

Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -

Stav:

Výtisk: 001

ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05

Změna: 21.03.2008

Verze: 1.05

Stran:

388

094

Správa dat

5.5.1

SIP

Směrem od původců budou předávány elektronické dokumenty ve standardizované podobě
balíčku SIP. Předávání bude podpořeno vytvořením nástroje pro přípravu korektního tvaru
SIP. Navrhovaná logická struktura SIP je zohledněna na obrázku níže.
class Logická struktura SIP

File
0..*
1
SIP

1

0..1

1

1..*

Popisná_metadata

1

1
1..*

Record

1
Digitální_obj ekt
1

1..*
1..*
0..*
Informace_pro_reprezentaci_DO

Obrázek 5-6 – Logický Model SIP
SIP bude obvykle obsahovat více dokumentů (Records) v jednom balíčku. Každý dokument
musí být povinně tvořen popisnými informacemi a digitálním objektem, vlastním
elektronickým obsahem dokumentu. Dokument může obsahovat i více digitálních objektů,
popř. k digitálnímu objektu mohou být připojeny informace pro správnou interpretaci
digitálního objektu. Spisy (Files) a jiné složky budou obsaženy v balíčku bez vlastních
digitálních objektů s uvedením vazby jednotlivých dokumentů na spis.
Fyzicky bude SIP tvořit jeden XML soubor obsahující vnořená metadata i elektronické
soubory v kódování Base64. Počet obsažených dokumentů bude limitován pouze
stanovenou velikostí, kterou bude možné přenést komunikačními kanály nebo uložit na
povolená přenosná média.
5.5.2

AIP

V chráněném a archivním úložišti bude každý dokument a spis ukládán jako samostatný
archivní balíček AIP s jednoznačnou identifikací. AIP bude vytvořen na základě separace
SIP a doplnění dalších popisných a uchovávacích informací. Část informací, především
popisných bude uložena v databázi správy dat, celý archivní balíček bude uložen v archivním
úložišti. Schéma archivního balíčku bude obsaženo v definici AIP a před vlastním uložením
bude kontrolována úplnost a validita schématu. Navrhovaná logická struktura AIP je
zohledněna na obrázku níže.
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class Logická struktura AIP

File
1
{AIP typ File}

1

0..1

1
1

Popisná_metadata
1

AIP
1

1

1..*
1
{AIP typ Record}

Record

Uchov áv ací_metadata
1

1..*
1..*

Originál
Náhled
Migrovaná verze 1
...
Migrovaná verze n

1
1

1..*
Podoba

1

1..* Digitální_obj ekt
1..*

0..*
Informace_pro_reprezentaci_DO

Obrázek 5-7 – Logický model AIP
AIP bude obsahovat jeden dokument (Record) v jednom balíčku nebo může být založen jako
abstraktní typ spis (File). Ke každému dokumentu budou připojena popisná metadata a
dokument v rámci archivního balíčku může mít více podob: originál, náhled, migrovaná
podoba apod. Každá podoba dokumentu je složena z uchovávacích metadat, digitálních
objektů a případně informací pro správnou interpretaci digitálního objektu.
Logická a fyzická struktura jednotlivých podob dokumentů, závislosti jednotlivých podob a
vazby na jiné AIP budou uloženy uvnitř AIP. Zároveň některé vztahy budou uloženy i
v systému správy dat.
Spisy (Files) a jiné složky budou obsaženy v balíčku bez vlastních digitálních objektů
s uvedením vazby na další AIP.
Fyzicky bude AIP uložen v adresářové struktuře, která v kořenu bude obsahovat XML soubor
o celém balíčku a jeho struktuře s historií provedených akcí. V samostatných adresářích
budou uloženy metadata, digitální obsah. Celý balíček bude uložen v binárním řetězci TAR
(alternativou může být zip).
5.5.3

DIP

Informační balíček obsahující požadované dokumenty předávaný na základě vyžádání
subsystému Přístupu. Jedná se o poskytované data uživatelům – badatelské komunitě,
původcům apod. V této podobě mohou být též automatizovaně předávány data do dalších
informačních systémů. Navrhovaná logická struktura DIP je zohledněna na obrázku níže.
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class Logická struktura DIP

Record

DIP
1

Popisná_metadata

1..*

1

1

1
1..*
Podoba
Primárně: Náhled
Podle volby:
Originál
Migrovaná verze 1
...
Migrovaná verze n

1

1..*
Informace_pro_reprezentaci_DO

Digitální_obj ekt
1..*

0..*

Obrázek 5-8 – Logický model DIP
Informační balíček může obsahovat více požadovaných dokumentů sestavený např. podle
žádosti badatele. Primárně bude informační balíček obsahovat náhledovou podobu
digitálního objektu, pokud nebude uživatelem stanoveno jinak.
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5.6 Data Management shrnutí
Systém správy dat je jednou z velmi důležitých funkčních součástí pracoviště digitálního
archivu. Správa dat udržuje databázi popisných (archivačních) metadat identifikujících a
popisujících obsah digitálního archivu. Podporuje vyhledávání v archivu a také udržuje
administrativní metadata pro podporu interních procesu, kterými se provádí uchovávací
strategie, zpřístupňování a poskytování digitálního obsahu a manipulace s uloženými
dokumenty. Úzce spolupracuje s Archivním úložištěm, ve kterém je uložen vlastní fyzický
obsah uložených dokumentů.
V řešení se jsou zakomponovány dva základní samostatné systémy správy dat a to pro
Chráněné úložiště, které operuje s dočasně uloženými dokumenty, a pro Digitální archiv,
které operuje s trvale uloženými dokumenty. Základní funkčnost obou systémů vychází ze
specifikace OAIS, ale systém správy dat pro chráněné úložiště je pouze nedílnou
komponentou komplexnějšího systému řízení dokumentů (Records Management System).
Důvodem je realizace dalších požadavků, které jsou na Chráněné úložiště klady a které
vychází ze požadavků na funkčnost Chráněného úložiště a specifikace MoReq 2 pro práci
s dokumenty.
Neméně složitou úlohou je obsáhnout požadavky na strukturu uložených informací jednak
popisující uložené objekty, ale také podporující interní procesy. Správa dat musí umět
pružně reagovat na změny struktury informací a poskytovat dostatečně rychlou odezvu
v poskytování údajů pro vyhledávání, statistické přehledy a výkazy.
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Způsoby uložení dat

6
6.1

ZPŮSOBY ULOŽENÍ DAT
Předpokládané objemy dokumentů

V rámci poptávky bylo definováno, že v prvních 10 letech činnosti Pracoviště je odhadován
roční přírůstek dat na 10 – 15 TB/rok. Je možné předpokládat počáteční zvýšený objem
přijímaných elektronických dokumentů během prvních dvou let po zahájení provozu
Pracoviště. V dalších letech lze předpokládat postupný nárůst počtu dokumentů
s elektronizací veřejné správy, ale i častějším používáním elektronických dokumentů.
V budoucnu by mohlo dojít k postupnému zmírnění nárůstu elektronických dokumentů. Řada
dokumentů dnes zůstává u původců a bude snaha je předat archivu po zajištění podmínek
pro jejich archivní uložení. Tento požadavek byl zohledněn při návrhu základní kapacity
Pracoviště. Na obrázku č. 1-1 je uvedena předpokládaná křivka přírůstků počtu dokumentů
v prvních 10 letech provozu archivu. Tato křivka přírůstků byla odsouhlasena v rámci jednání
projektového týmu a byla použita jako výchozí parametr pro technologický návrh. V rámci
další detailizace návrhu bude tato křivka nadále upřesňována. Je nutné si uvědomit, že
kapacita uložiště není praktickou potřebou úložného prostoru. Vzhledem k tomu, že budou
vybudována dvě nezávislá úložiště, jedná se o dvojnásobek kapacity. K tomu nutno vzít
v úvahu dokumenty, ke kterým přistupují badatelé a kde budou dokumenty, které jsou
vybrány jako volně přístupné. Finální předpoklad se tak pohybuje cca. na 2,5 násobku
uvedené kapacity.
Přírůstky objemu dokumentů v jednotlivých letech
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Obrázek 6-1 - Přírůstky objemu dokumentů v jednotlivých letech

Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -

Stav:

Výtisk: 001

ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05

Změna: 21.03.2008

Verze: 1.05

Stran:

388

099

Způsoby uložení dat
Z této křivky vychází následující tabulka objemu uložených dokumentů:
Rok

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Přírůstky objemu dokumentů

0

30

30

10

11

12

13

20

30

50

70

Celkový objem dokumentů

0

30

60

70

81

93

106

126

156

206

276

Tabulka 6-1 - Předpokládané objemy zpracovávaných dokumentů v TB

Předpokládané objemy nezahrnují požadavky pro uložení digitalizovaných archiválií. Tyto
údaje budou doplněny v další fázi projektu.

6.2

Požadavky na systém Archivního úložiště dle OAIS

Základní komponentou celého řešení Digitálního archivu je Archivní uložiště (Archival
Storage), které je definována i ve standardu OAIS. Archivní uložiště reprezentuje tu část
archivního systému, která řídí uložení a údržbu digitálních objektů v archivu. Zajišťuje
funkce, které jsou nutné pro zajištění příslušného druhu uložiště, struktury dat na file
systému a pro zajištění nezbytného množství volné kapacity pro archivaci.
Základní funkcí Archivního uložiště je příjem AIP a jeho předání pod permanentní správu
uložiště (Permanent Storage Facility). Dalším funkcí Archivního uložiště je správa uložiště,
zahrnující obnovu médií, monitoring systému a chybových hlášení.
Archivní uložiště zodpovídá, že AIP bude možné vždy zpracovat (zobrazit příslušné originály,
…), stejně jako procesy uchovávací strategie (migrace ...) a proces obnovy. Nedílnou
součástí funkcí Archivního uložiště je vytváření kopií AIP pro zpřístupnění badatelům
archivu.

Obrázek 6-2 – Funkční model Archivního uložiště podle OAIS
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Způsoby uložení dat
Funkční model Archivního uložiště dle OAIS je tvořen následující moduly:
• Příjem dat (Receive Data)
• Řízení ukládání (Management Storage Hierarchy)
• Obměna médií (Replace Media)
• Kontrola chyb (Error Checking)
• Zálohování a obnova (Disaster Recovery)
• Poskytování dat (Provide Data)
Základní funkční popis jednotlivých modulů Archivního uložiště:
Příjem dat (Receive Data) – zajišťuje funkce přijmu dat a vyřizuje požadavek na uložení. Na
přijmu do archivního uložiště je přijat AIP, který je přesunut na permanentní uložiště archivu.
Tato funkce vybere prostor pro uložení a zajistí fyzické přesunutí AIP do tohoto prostoru.
Funkce následně odešle Příjmu potvrzující informaci o uložení AIPu do archivního uložiště.
Součástí potvrzení je i jednoznačný identifikátor AIP v archivním uložišti.
Řízení ukládání (Management Storage Hierarchy) - zajišťuje funkce, které zabezpečují
uložení obsahu AIPu na příslušné médium na základě Storage management policies,
provozní statistiky nebo přesměrování vstupu přes požadavek na uložení. Systém zajišťuje
požadovanou úroveň servisních požadavků na zabezpečení AIPu. V rámci systémů jsou
monitorovány veškerá chybová hlášení, tak aby bylo zabezpečeno, že AIP nebyl poškozen
během transportu a byl uložen v požadované kvalitě.
Tato funkce obhospodařuje provozní statistiky uložiště, provozní záležitosti rotace médií a
zabezpečuje dostatečnou kapacitu v uložišti pro uložení archivovaných AIPů.
Obměna médií (Replace Media) – jedná se o funkci, která zabezpečuje, že AIP je během
času obnovován v rámci archivního média. Cílem je zabezpečit, aby nedošlo ke ztrátě AIPu
z důvodu zastarávání média.
Kontrola chyb (Error Checking) - Funkce provádí kontrolu a statistické vyhodnocení
možných chybových stavů Archivního uložiště, tak aby nedošlo ke ztrátě AIPu během
transportu nebo v rámci dlouhodobého uložení. Funkce vyžaduje, že veškerý hardware a
software použitý pro realizaci Archivního uložiště, je schopen detekovat vlastní chybové
stavy. Ty jsou ukládány ve formě chybových hlášení, která jsou kontrolována a řešena
obsluhou Archivního uložiště.
Zálohování a obnova (Disaster Recovery) – funkce zajišťuje duplikování digitálního
obsahu Archivního uložiště na fyzicky oddělené prostředky a jeho obnovu v případě
poškození nebo havárie systému.
Poskytování dat (Provide Data) – funkce vyhledá a předává kopie požadovaných
archivních balíčků na Přístup.
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Způsoby uložení dat

Popis řešení úložišť digitálního archivu

6.3

V rámci celkového řešení Pracoviště digitálního archivu jsou definována tři Archivní úložiště:
• Úložiště KA - Karanténní zóna
• Chráněné úložiště - Chráněné úložiště
• Archivní úložiště - Digitální archiv
cmp Model Digitálního archiv u - Úložiště
Pracoviště digitálního archivu

Příj em
Příj em::Příj em
dáv ek

Karanténní zóna::
Kontrola

Příj em::Uložení

Chráněné úložiště

Chráněné úložište::
Klasifikace

Chráněné úložište::
Přístup

Chráněné úložište::
Správ a dat

Digitální archiv

Chráněné úložište::
Vyřazov ání

Digitální archiv ::
Správ a dat

Digitální archiv ::
Archiv ní úložiště

Digitální archiv ::
Přístup

Chráněné úložište::
Úložiště
Společná báze

Obrázek 6-3 – Model digitálního archivu - uložiště
6.3.1

Karanténní zóna

Karanténní zóna má v rámci Pracoviště digitálního archivu zabezpečit, aby nedošlo
k jeho zahlcení nebo napadení viry. Karanténní zóna slouží jako nezávislé úložiště, ve
kterém jsou uloženy dokumenty po definovanou dobu.
Karanténní zóna je vybavena systémem, které zajišťuje ukládání elektronických dokumentů
na vymezený diskový prostor. Zde jsou elektronické dokumenty drženy po definovanou
dobu, dokud nedojde k jejich prověření. Kontrola je zabezpečena softwarovými i
hardwarovými prostředky. Po uplynutí této lhůty jsou dokumenty v rámci svých procesů
připraveny k dalšímu zpracování v rámci Chráněného úložiště nebo přímo v Digitálním
archivu.
Karanténní zóna je z pohledu požadavků kladených na Úložiště KA, realizována těmito
funkčními moduly dle OAIS:
• Příjem dat (Receive Data)
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•
•
•

Řízení ukládání (Management Storage Hierarchy), s výjimkou ukládání na archivní
off-line médium. Data jsou ukládána na pouze na diskové pole.
Zálohování a obnova (Disaster Recovery)
Poskytování dat (Provide Data) – Chráněnému úložišti nebo přímo Digitálnímu
archivu.

Kapacity Úložiště KA, kterou je nutné mít k dispozici pro dočasného uložení, je stanovena na
předpokládaný tříměsíční objem dočasně uložených dat. Do Karanténního úložiště je
potřeba uložit měsíční dočasně zadržované množství, plus přírůstky v dalším měsíci.
Karanténní pracoviště je dimenzováno tak, aby bylo schopno uložit tříměsíční teoretický
objem, který bude ukládán. Kapacita Úložiště KA je stanovena na 7,5 TB. Detailní technická
specifikace bude uvedena v kapitole HW specifikace, která je součástí Dílčí zprávy č. 2.
6.3.2

Chráněné úložiště

Hlavním cílem Chráněného úložiště v rámci Pracoviště Digitálního archivu je příprava
elektronických dokumentů, které přicházejí od původce přes Karanténní zónu. Druhou funkcí
Chráněného úložiště je funkce meziskladu elektronických dokumentů. Elektronické
dokumenty uložené v Chráněném úložišti jsou stále ve vlastnictví původce.
Původce může sám provádět změnu metadat i souborů na základě individuálně dohodnutých
oprávnění. Každý původce může mít v rámci chráněného úložiště jiné požadavky na
strukturu oprávnění.
Chráněné úložiště bude spravovat elektronické dokumenty i několik let – do té doby, než
uplyne skartační lhůta a elektronické dokumenty původce budou přesunuty na základě
výběru elektronických písemností do Digitálního archivu. Z tohoto důvodu bude nutné
v chráněném úložišti provádět migrace formátů uloženého elektronického dokumentu.
Chráněné úložiště je realizováno těmito funkčními moduly dle OAIS:
• Příjem dat (Receive Data)
• Řízení ukládání (Management Storage Hierarchy), s výjimkou ukládání na off-line
médium. Data jsou ukládána na pouze na diskové pole.
• Kontrola chyb (Error Checking)
• Zálohování a obnova (Disaster Recovery)
• Poskytování dat (Provide Data) – Digitálnímu archivu.
Kapacita Chráněného úložiště, kterou je nutné mít k dispozici pro uložení předpokládaného
množství dokumentů, je stanovena na předpokládaný dvouroční objem uložených dat.
Jelikož se jedná pouze o předpokládaný objem a není jasné, jaký bude skutečný objem
ukládaných dat, doporučujeme vzít v úvahu i určitou rezervu. Kapacitu Chráněného úložiště
tak navrhujeme 100 TB. Detailní technická specifikace bude uvedena v kapitole „HW
specifikace“. Celý systém by měl být navržen tak, aby jej v případě potřeby bylo možné
doplnit na požadovanou diskovou kapacitu.
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6.3.3

Digitální archiv

Hlavním cílem Digitálního archivu v rámci Pracoviště digitálního archivu je archivace
elektronických dokumentů, které přicházejí od původce nebo z Chráněného úložiště.
Elektronické dokumenty uložené v Digitálním archivu jsou ve výlučné správě příslušného
archivu. Uložené dokumenty jsou ukládány ve formě AIPu a přístup v rámci digitálního
archivu mají pouze interní zaměstnanci Národního archivu. Přístup k jednotlivým agendám
digitálního archivu je řízen na základě přístupových práv. Digitální archiv má z hlediska
standardu OAIS všechny funkční moduly.
Funkční model Archivního uložiště dle OAIS je tvořen následujícími moduly:
• Příjem dat (Receive Data)
• Řízení ukládání (Management Storage Hierarchy)
• Obměna médií (Replace Media)
• Kontrola chyb (Error Checking)
• Zálohování a obnova (Disaster Recovery)
• Poskytování dat (Provide Data)
Kapacita Digitální archivu, kterou je nutné mít k dispozici pro uložení předpokládaného
množství dokumentů, je stanovena na dvouletý objem uložených dat. Z tabulky 6-1 vyplývá,
že předpokládaný objem uložených dat v prvních dvou letech provozu archivu je 60TB.
Jelikož se jedná pouze o předpokládaný objem a není jasné jaký bude skutečný objem
ukládaných dat, doporučujeme vzít v úvahu i určitou rezervu. Kapacitu Digitálního archivu tak
navrhujeme 80 TB. Detailní technická specifikace bude uvedena v kapitole HW specifikace,
která je součástí Dílčí zprávy č.2. Celý systém by měl být navržen tak, aby jej v případě
potřeby bylo možné doplnit o požadovanou diskovou kapacitu.

Realizace úložišť

6.4

Vlastní realizace funkcí popsaného modelu OAIS je založena na dále uvedených principech.
Technologicky je celý systém postaven nad vhodným úložištěm a správou dat, která
zpracovává strukturu indexů (metadat). Jedná se o dvě technologicky nezávislá řešení, která
jsou vzájemně propojena s cílem dosáhnout co nejefektivnější správy a uložení
archivovaných dokumentů. Základní vlastnosti, které musí být splněny, jsou:
•

Robustnost systému – systém musí bez problémů zvládnout předpokládané množství
archivovaných elektronických dokumentů.

•

Stabilní celosvětový dodavatel se silnou základnou implementačních partnerů v ČR –
je vhodné vybrat takové řešení, které je v ČR pokryto několika implementačními
partnery. Aby v případě výpadku vybraného implementačního partnera bylo možno
tento výpadek pokrýt jiným partnerem se stejnou znalostí použitých technologií.

•

Archivace libovolných dat a dokumentů. Systém musí umožňovat ukládání metadat
společně s příslušným binárním dokumentem.

•

Systém by měl umožňovat libovolný počet a libovolnou strukturu metadat pro
ukládané elektronické dokumenty.
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•

Systém by měl umožňovat vyhledávání na základě libovolného pole metadat,
libovolného počtu metadat a libovolné struktury metadat, pomocí klíčových slov,
fulltextu nebo případně jejich kombinace.

•

Systém by měl umožňovat řízení přístupu k elektronickým dokumentům a jejich
metadatům na základě přístupových práv.

•

Systém by měl umožňovat ukládat informace o každé provedené činnosti, která byla
v rámci chráněného uložiště provedena.

•

Systém musí umožňovat funkce spojené s archivací elektronických dokumentů na
optická média.

•

Systém musí umožňovat paralelní archivaci na technologicky odlišná média. Cílem je
archivovat každý elektronický dokument dvakrát, po každé na jiné médium.
Předpokládáme podporu všech dnes známých technologií pro ukládání dat (HDD,
CD, DVD, UDO, WORM, MO, …).
6.4.1

Příjem dat (Receive Data)

Příjem dat do archivního uložiště by měl být v prostředí Národního archivu zajišťován
prostřednictvím sdíleného diskového prostoru. Tam jsou ukládány předpřipravené AIPy,
které mají být uloženy v Archivním uložišti. Po přijetí AIPu do archivního uložiště je odeslána
informace o to, že příslušný AIP identifikovaný svým jednoznačným ID, byl přijat do
archivního uložiště. Tato informace je předána i monitorovacímu systému Digitálního archivu.
Informace o tom, že do Archivního uložiště byl vložen AIP, je předána funkci Řízení ukládání.
6.4.2

Řízení ukládání (Management Storage Hierarchy)

Zajišťuje funkce, které zabezpečují uložení obsahu AIPu na příslušné médium. Princip
ukládání v prostředí Národního archivu je znázorněn na schématu. Archivní uložiště je
v Národním archivu realizováno následujícím způsobem. Z důvodu zajištění požadavku na
paralelní archivaci na technologicky odlišná média, je každý AIP archivován dvakrát, po
každé na jiné technologické médium. Primární úložištěm je na diskové pole. Jako sekundární
uložiště bude využívána technologie UDO. Zdůvodnění, proč byla zvolena tato technologie,
je uvedeno v kapitole 6.6.2.
Postup uložení AIPu do Archivního uložiště je následující:
1. Nejprve je v sdíleném uložišti do vybrané diskové oblasti vytvořena záložní kopie
ukládaného AIPu.
2. Systém načte metadata AIPu a je vytvořen záznam v databázi Archivního uložiště.
3. Originální AIP je uložen na diskové pole a do záznamu v databázi archivního uložiště
jsou doplněny informace ohledně fyzického uložení AIPu.
4. Na základě přesně definovaných charakteristik, je AIP uložen i na příslušné off-line
medium. Informace o uložení na off-line medium je následně uložena do záznamu
v databázi Archivního uložiště.
5. Po dokončení zápisu je provedena kontrola uloženého AIPu a záložní kopie na
sdíleném uložišti je následně smazána.
6. V rámci pravidelné replikace dat mezi primárním a záložním pracovištěm jsou
uložená data následně přesunuta na záložní pracoviště.
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7. V rámci ukládání AIPu na off-line média jsou vždy vytvořeny dvě identická média
s příslušnými AIPy. Jedno zůstává v příslušném zařízení, druhé je uloženo
v příslušném prostoru pracoviště, kde mají být skladována média. Pro ukládání není
rozdíl mezi primárním a záložním pracovištěm a na každém pracovišti jsou vytvořena
dvě identická média.
8. Tím je dokončena archivace příslušného AIPu do Archivního uložiště.
deployment Archiv ace a zálohov ání

Primární pracoviště
Správ a dat

Úložiště
AIP
Metadata

AIP

Úložiště HD

Databáze
AIP

AIP
Metadata

Kopie UDO média

UDO

Záložní pracoviště
AIP

Úložiště HD-g
Databáze-g

Kopie UDO média
UDO - g

Obrázek 6-4 – Princip ukládání do Archivního uložiště
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6.4.3

Obměna médií (Replace Media)

Cílem implementace funkce „Obměna médií“ je zabezpečit, aby nedošlo ke ztrátě AIPu
pokud je uložen na UDO médiu. AIP uložený na off-line médiu je kontrolován a během času
obnovován v rámci archivního off-line média. Cílem je zabezpečit, aby AIP byl stále čitelný a
nedošlo k jeho ztrátě. Proces kontroly AIPu je prováděn periodickou funkcí, která provádí
následující kroky:
1. AIP na diskovém poli je kontrolován s AIPem, který je uložený na archivním off-line
médiu.
2. Pokud tato kontrola proběhne bez problémů, je AIP označen jako bezchybný.
3. Pokud tato kontrola proběhne s chybou, je požádán administrátor systému o vložení
záložního off-line média a je provedena kontrola proti tomuto médiu. Pokud se zjistí
nedostatky na uvedených médiích, je informace o problémovém stavu AIP zaslána
Administrátorovi systému.
4. Ten rozhodne nebo předá případ k rozhodnutí příslušnému referentu o tom, která
verze je správná a která bude nadále držena v archivu.
5. Jako referenční zdroj AIP je považováno diskové pole, kde jsou v on-line režimu
uloženy všechny AIPy.
6.4.4

Kontrola chyb (Error Checking)

Funkce provádí kontrolu celého Archivního uložiště na veškeré chybové stavy, které mohou
nastat v rámci archivního uložiště. Funkce provádí statistické vyhodnocování všech možných
chybových stavů Archivního uložiště tak, aby bylo zabráněno ztrátě AIPu. A to jak během
transportu, tak i v rámci dlouhodobého uložení v Archivním uložišti. Funkce vyžaduje, aby
veškerý instalovaný hardware a software použitý při realizaci Archivního uložiště byl schopen
detekovat vlastní chybové stavy a posílat o tom informaci monitorovacímu systému.
Monitorovací systém je součástí části Společné služby archivu. Zde jsou tyto chybové stavy
ukládány a monitorovány obsluhou Archivního uložiště.
6.4.5

Zálohování a obnova (Disaster Recovery)

Funkce zajišťuje, že obsah Archivního uložiště je zálohován podle přesně stanovených
pravidel. Zálohování se týká všech částí Archivního uložiště a musí být dimenzováno podle
požadované kapacity ukládaných AIPů. Detailní popis zálohovací strategie je popsán
v kapitole č. 6.7 - Zálohování.
6.4.6

Poskytování dat (Provide Data)

Funkce na základě požadavků na předávání AIPu na Přístup připraví podle definovaných
požadavků kopii příslušného AIPu. AIP jsou předávány ve zdrojové podobě (formát
zabaleného balíčku). Informace o předání AIP na Přístup je logována v rámci Společných
služeb Archivu. Předání AIPu je řešeno na základě workflow úlohy, kdy jsou v systému
ukládány i jednotlivé požadavky, na základě kterých byl AIP předán na Přístup. Workflow
systém je součástí Společných služeb Archivu a není součástí archivního uložiště.
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Geografický model Pracoviště

6.5

Geografický model Pracoviště vychází z parametrů bezpečnosti. Není možná realizace
Pracoviště, které má z hlediska uchování elektronických dokumentů takovou důležitost, aby
bylo realizováno pouze jako unikátní pracoviště. Pracoviště je unikátní svým obsahem, proto
musí být realizováno následujícím způsobem:
• Pracoviště jsou vytvářena v rámci projektu dvě současně. První primární, ve
kterém jsou realizovány všechny části Pracoviště. Druhé pracoviště je realizováno
jako Záložní pracoviště a obsahuje pouze zálohu Digitálního archivu. Každá
úprava části Digitální archiv musí být realizována vždy v obou lokacích.
• Doporučujeme, aby primární Pracoviště bylo realizováno v lokalitě blízké
stávajícímu archivu, tj. Praha 4 – Chodovec.
• Záložní pracoviště by mělo být realizováno v lokalitě, která splňuje požadavky na
provoz Pracoviště, minimálně 50 km, od „originální lokality“.
• Obě pracoviště musí být propojena dvěma na sobě nezávislými datovými linkami,
z nichž jedna bude sloužit jako primární a druhá jako záložní. Potřebná kapacita
primárního kanálu je odhadována na 155 Mbit/s.

Umístění:
Budova NA

Primární
pracoviště

Umístění:
min. 60 km od budovy NA

Primární datové spojení

Záložní
pracoviště

Záložní datové spojení

•

Produkční prostředí:
–
–
–
–
–
–
–

•
•

karanténí zóna,
Chráněné úložiště,
DM subsystém,
Úložiště AIP
Informační systém archivu,
vstupní procesy,
řízení a kontrolní procesy

•

Produkční prostředí:

•

Testovací prostředí

–
–

Kopie úložiště AIP
Kopie úložiště AIP

Testovací prostředí
Vývojové prostředí

Obrázek 6-5 - Geografické uspořádání digitálního archivu
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6.6

Fyzické uložení dat
6.6.1

Fyzická struktura AIP

Celé pracoviště je navrženo tak, aby bylo schopno archivovat základní jednotku dlouhodobé
archivace, tzv. Archivní Informační balík (AIP) – Archival Information Package. Hlavním
cílem celého Pracoviště je dlouhodobá archivace a správa a obnova těchto AIPu.
Schématicky je AIP znázorněn na obrázku č. 6-6.
obj ect Fyzická struktura AIP
AIP_12318518415.ZIP

Original

+ AIP_METS_12318518415.XML

+ Administrativni_metadata_DO1_.XML

+ Popisna_metada.XML

+ Digitalni_objekt_1.DOC

+ Historie.XML
+ ACL.XML
+ Migrace_1
+ Nahled

Nahled

+ Original

+ Administrativni_metadata_DO2_.XML
+ Digitalni_objekt _2.JPG

Migrace_1
+ Administrativni_metadata_DO3.XML
+ Digitalni_objekt_3.PDF

URN

Externi_soubor_1.pdf

Obrázek 6-6 - Struktura AIP
Hlavním cílem AIPu je uchovávat elektronické dokumenty se všemi informacemi nutnými
z pohledu dlouhodobé archivace. AIP je informační balík, zahrnující ukládaný obsah a
odpovídající popisné informace pro uchovávání (archivní a technické informace).
6.6.2

Ukládací média

Digitální archiv musí zabezpečit, že data uložená v rámci digitálního archivu musí být
uložena tak, aby je bylo možno z dlouhodobého hlediska kdykoliv přečíst a dále zpracovávat.
Nejdůležitější se tak jeví výběr vhodného archivačního média. V současné době můžeme
data ukládat na následujících médiích:
• HDD - diskové pole bez „omezení kapacity“.
• CD - standardní CD disk s kapacitou 700 MB.
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•
•
•
•

DVD - standardní DVD disk s kapacitou 4,3 GB.
UDO2 - Ultra Density Optical s kapacitou média 60 GB.
MO - magneto-optický disk s kapacitou média 9,1 GB.
LTO-3 – páskové zálohovací médium s kapacitou 400 GB.

6.6.2.1 Požadavky na volbu médií
Pokud se podíváme na požadavky, které jsou z dlouhodobého hlediska kladeny na výběr
vhodného archivačního média, můžeme je seskupit do následujících kategorií:
• Vynikající vlastnosti z dlouhodobého hlediska – technologie, které jsou primárně
vyvíjeny pro dlouhodobou archivaci:
o životnost – prokázaná životnost, výhoda dlouhé životnosti je obvykle
snižována technologickým zastaráváním média,
o kapacita – měla by být vyhovující pro předpokládané objemy uchovávaných
dat,
o realizovatelnost – podpora metod pro zjišťování chyb (čtení i záznamu dat),
ochrana proti záznamu, ověřené způsoby obnovy dat při jejich ztrátě,
o zastarávání – široce dostupná a používaná, osvědčená technologie, otevřené
standardy,
o citlivost – náchylnost k fyzickému poškození, vliv okolního prostředí,
minimalizace nahodilého vymazávání, známost opatření pro prevenci
známých náchylností.
Z hlediska dlouhodobého uchování dat se jako ideální kandidáti zdají MO a UDO2
•

Nízké pořizovací a provozní náklady.
Z hlediska nízkých pořizovacích a provozních nákladů se jako ideální kandidátu zdají
HDD, CD, DVD, LTO-3. Media MO a UDO2 mají oproti HDD, CD, DVD, LTO-3
mediím vyšší pořizovacích a provozních náklady.

V rámci řešení, které je navrhováno pro potřeby Digitálního archivu, byla zvolena strategie,
že data jsou v rámci digitálního archivu ukládána v příslušném diskovém poli a pak následně
uložena na archivačním médiu. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme, aby archivační média
byla duplikována. Originál je uložen v příslušném zařízení, kopie je uložena na bezpečném
místě mimo Národní archiv. Z pohledu dalšího detailnějšího výběru byla vyřazena média MO
a CD:
• CD má sice nízké pořizovací a provozní náklady, ale zároveň mají nízkou kapacitu.
• Média MO jsou technologicky morálně zastaralá a jsou nahrazována technologií
UDO2.
Pokud pomineme HDD, které budou v rámci Pracoviště digitálního archivu jako primární
médium pro ukládání dat, zbývají nám do detailnějšího výběru tři druhy médií – DVD, UDO2
a LTO-3. Z hlediska Digitálního archivu není až tak důležitá cena, ale spíše hledisko
dlouhodobého uchování dat.
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6.6.2.2

Výběr vhodného médií

V současné době lze jako vhodné médium pro dlouhodobou archivaci použít tato média:
•
•
•

DVD - standardní DVD disk s kapacitou 4,3/9,4 GB.
UDO2 - Ultra Density Optical disk s kapacitou média 60 GB.
LTO-3 – páskové zálohovací médium s kapacitou 400 GB.

V následující tabulce jsou uvedeny technické parametry daných médií. Z pohledu
technických parametrů a vhodnosti pro dlouhodobou archivaci doporučujeme médium
UDO2. Pro zálohování doporučujeme média LTO-3.
Specifikace
Doba načítání média
Doba vyjímání media
Průměrný čas pro vyhledávání
Průměrný čas pro převíjení
Čas na výměnu média
Průměrná doba přístupu
Průměrná vybavovací doba
Kapacita média

DVD
15 sec
3 sec
200 msec
0 sec
6 sec
5 sec
29 sec
4,3/9,4 GB

UDO2
5 sec
3 sec
35 – 50 msec
0 sec
6 sec
5 sec
19 sec
60 GB

LTO-3
19 sec
19 sec
46 sec
44 sec
6 sec
5 sec
139 sec
400 GB

Tabulka 6-2 – Specifikace archivních médií
Na základě technické specifikace uvedení v tabulce 6-2, je navržena technologie UDO2 jako
vhodná technologie pro Digitální archiv. Technologie UDO2 je navržena s ohledem na
dlouhodobou archivaci a vychází z vyzkoušené technologie MO disků. DVD média jsou dnes
považována za standardní médium, ale oproti UDO2 technologii se vyznačují malou
kapacitou média. Ta je standardně pro DVD 4,3 nebo 9,4 GB.
6.6.2.3

Technologie UDO2

UDO (Ultra Density Optical) disk s kapacitou média 60 GB, byl navržen podle požadavků
kladených na archivní pracoviště. UDO technologie byla navržena na základě požadavků
archivních profesionálů a zákonných požadavků.
Vlastnosti a výhody
•
•
•
•

UDO2 media mají minimální životnost 50 a více let
UDO2 technologie je navržena jako technologie budoucnosti. Předpokládá se
navýšení kapacity na 120GB a 240GB.
UDO2 je medium s technologií WORM (Write Once Read Many).
UDO2 zařízení umožňují využívat šifrovací technologii AES-256 a tím snižují
provozní náklady.
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•
•

UDO2 media se vyznačují rychlým přístupem k uloženým datům a tím i rychlejším
zobrazením požadovaných dat.
UDO2 technologie byla navržena jako technologie pro dlouhodobou archivaci
s přihlédnutím k požadavku na ochranu investice a nízkým provozním nákladům.

Pokud se podíváme na následující graf, kde jsou shrnuty provozní a pořizovací náklady na
dané technologie, je patrné, že technologie UDO je vhodná i z hlediska nákladů.

Obrázek 6-7 – Archivní uložiště – náklady
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6.6.2.4

Doporučení

Jako vhodné archivační médium doporučujeme pro Národní archiv technologii UDO.
Technologie UDO sice nepatří co se ceny týče za archivovaný GB k nejlevnějším, ale
z hlediska provozních nákladů již v tomto srovnání vítězí.
Archive Typ
LTO-3 Library
DVD Library
CLARiiON CX300
UDO Library
UDO Appliance
Centera CPP
Centera CPM

Kapacita
systému
20.0 TB
13.8 TB
12.0 TB
13.1 TB
15.1 TB
11.6 TB
10.1 TB

Aktuální cena
systému
$156,909
$184,585
$167,189
$203,432
$212,063
$337,764
$452,920

$/GB

Náklady na
12 TB
$156,909
$160,509
$167,189
$186,350
$194,256
$349,411
$538,123

$13.08
$13.38
$13.93
$15.53
$16.19
$29.12
$44.84

Tabulka 6-3 – Porovnání pořizovacích nákladů

Archive Typ

LTO-3
DVD
CLARiiON CX300
UDO Library
UDO Archive
Appliance
Centera CPP
Centera CPM

Příkon Vyzářen Příkon
Watts í teplo $/hod
BTU/ho
d
415
1,418 0.0381
300
1,025 0.0276
1598
5374 0.1469
350
1,196 0.0322
707
2,414 0.0650
4,800
7,200

Klimati- Celkem Celkem Celkem Upravené
zace
$/hod.
$/rok
za
náklady
$/hod
3 roky na 3 roky
0.0229
0.0165
0.0881
0.0193
0.0390

0.0610
0.0441
0.2350
0.0515
0.1040

535
386
2058
451
911

1,604
1159
6175
1352
2732

$1,745
$1,097
$17,512
$1,348
$2,225

16,400 0.4411 0.2647 0.7058
24,600 0.6617 0.3970 1.0587

6183
9274

18548 $20,879
27,822 $35,970

Tabulka 6-4 – Porovnání provozních nákladů
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6.7

Zálohování

Zálohovací systém musí umožňovat z jednoho prostředí centrálně zálohovat soubory,
databáze i aplikace. Systém by měl mít objektově orientovanou architekturu, která je
navržena tak, aby bylo možné zálohovat všechny objektové typy: file system, databáze,
aplikace. Systém by měl umožňovat provádět centralizované nebo distribuované řízení
zálohy na centrální nebo distribuovaná zálohovací zařízení.
Zálohovací mechanismus by měl plně využívat maximálního výkonu sítě a zálohovacích
zařízení při maximální bezpečnosti. Zálohovací systém by měl centrálně zaznamenávat
veškeré informace o provedeném zálohování nebo obnově dat. Administrátor systému je
tedy informován o výsledku prováděných operací, a tím je schopen zajistit vysokou
spolehlivost systému. Standardní formát uložení zálohovaných dat zaručuje přístup k těmto
datům i v případě totálního výpadku systému. Můžete velice snadno vytvářet další kopie
medií se zálohovanými daty.
Shrnutí základních vlastností zálohovacího systému:
• centralizované síťové zálohování,
• centralizovaný „Catalog management“,
• multidomain Client-Server architektura,
• centralizovaná administrace systému,
• automatizované řízení zálohovacích knihoven,
• plné a přírůstkové zálohování,
• on-line zálohování databází (Oracle, Informix, Sybase, SQL Server),
• archivace dat,
• spolehlivá obnova zálohovaných dat,
• standardní formát na zálohovacích a archivních médiích.
Zálohováním se rozumí denní, týdenní nebo měsíční uchování dat za účelem jejich obnovy
(Restore) v případě nějaké technologické poruchy zařízení. V rámci Pracoviště bude muset
být realizován tzv. Backup Management. Ten lze chápat jako stanovení strategie ukládání
dat, stanovení objemu zálohovaných dat a toho, jaká data a z jakých systémů budou v
daném okamžiku zálohována. Výsledkem tohoto procesu je stanovení konceptu, kam a jak
budou data zálohována. Součástí Backup konceptu je i rozdělení zálohovaných dat podle
stupně důležitosti do tří skupin:
• První skupina – non critical data - obsahuje taková data, jejichž ztráta nepřinese
větší problémy a s určitou námahou se nám je podaří nahradit, i kdybychom neměli
vytvořenu zálohu. Do této skupiny dat řadím veškeré instalace, jak operačního
systému a databázových systémů, tak i dalších programů a aplikací.
• Druhá skupina – low critical data - obsahuje méně kritická data. Jsou to taková data,
která se jen velmi málo mění a změny se dají velice s určitou námahou dohledat a
obnovit. Nebo se jedná o data, která v průběhu činnosti určitého systému, nejsou
aktuálně potřeba, ale z hlediska bezpečnosti celého řešení je možno je v kritických
případech použít. Tato data bych doporučujeme zálohovat max. jedenkrát denně,
minimálně je ale nutné alespoň jednou týdně vytvořit zálohu.
• Třetí skupina – critical data - obsahuje důležitá data. Data, která jsou neustále
vytvářena a jsou nutná pro bezproblémový provoz vašeho systému. Jejich ztráta by
pak mohla způsobit nestabilitu celého systému. Tato data vždy doporučujeme
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zálohovat i několikrát denně a ještě na různá media. Za ideální řešení považujeme
vytvoření dvou stejných záloh současně.
Typ dat
Medium
Po

Non critical data
Medium 1

Út

St

Low critical data
Medium 2
Inkrementální backup
Off log souborů - mimo
pracovní dobu společnosti

Inkrementální backup
Off Log souborů - mimo
pracovní dobu společnosti
Full Online backup
celého systému

Čt

Inkrementální backup
Off Log souborů - mimo
pracovní dobu společnosti

Pá

Inkrementální backup
Off Log souborů - mimo
pracovní dobu společnosti

So

Inkrementální backup
Off Log souborů - mimo
pracovní dobu společnosti

Ne

Critical data
Medium 3
Inkrementální backup
Redo Log souborů –
několikrát denně během
pracovní doby, datových a
indexových souborů mimo pracovní dobu
Inkrementální backup
Redo Log souborů a
datových a indexových
souborů (viz. Po)
Inkrementální backup
Redo Log souborů a
datových a indexových
souborů (viz. Po)
Inkrementální backup
Redo Log souborů a
datových a indexových
souborů (viz. Po)
Inkrementální backup
Redo Log souborů a
datových a indexových
souborů (viz. Po)
Inkrementální backup
Redo Log file a datové a
indexové soubory (viz. Po)

Zastavení systému
Full Offline backup
celého systému a všech
dat
Tabulka 6-5 - Backup koncept zálohování

V tabulce 6-5 je pak pro jednotlivé skupiny dat připraven koncept zabezpečení – „Backup
koncept“. Cílem Backup konceptu je zajištění toho, aby v případě technologického výpadku
systému bylo možné ztracená data obnovit a minimalizovat tak ztrátu pouze na několik hodin
nebo minut.
V tomto Backup konceptu se vyskytuje několik pojmů, které je nutné si pro lepší pochopení
problematiky vysvětlit:
 Full backup - jedná se o zálohu, kdy není zjišťováno, zda byla data od poslední zálohy
nějak modifikována a je provedena jejich záloha.
 Offline backup znamená to, že backup je prováděn při zastavených procesech.
Například jsou zastaveny všechny běžící procesy systému ORACLE.
 Online backup se provádí při běžících procesech.
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Inkrementální backup (přírůstkový backup) - jedná se o zálohu, při které je zjišťováno,
zda data byla od poslední zálohy modifikována. Pokud byla modifikována jsou
zazálohována, v opačném případě se jejich záloha neprovede.

Z hlediska funkce celého systému je velice těžké najít čas, někdy až několik hodin, na
provedení plné zálohy. Inkrementální backup je řádově několika násobně kratší a ještě díky
němu nedochází k několikanásobnému zálohování stejných souborů a zahlcování systému.
V rámci archivu bude zálohování na jednotlivých úložištích prováděno způsobem, který je
uveden v tabulce 6-6-Zálohování úložišť Pracoviště digitálního archivu. Detailní specifikace
zálohování pro jednotlivé komponenty Pracoviště digitálního archivu je uvedena v kapitole
pojednávající o HW specifikaci.
Úložiště
Uložiště KA

Chráněné uložiště

Archivní uložiště

Popis zálohování úložiště
Uložiště KA je tvořeno:
• diskovým polem
• aplikačním systémem
Jsou zálohovány všechny komponenty úložiště KA
Chráněné uložiště je tvořeno:
• databázovým systémem s metadaty
• diskovým polem pro ukládání dat
Jsou zálohovány všechny komponenty Chráněného uložiště
Archivní uložiště je tvořeno:
• databázovým systémem s metadaty
• diskovým polem pro ukládání dat
• HSM systémem s indexy dat uložených na médiích UDO2
• zařízením s médii UDO2
Jsou zálohován pouze databázový systém s metadat a HSM systém
s indexy dat uložených na médiích UDO2.

Tabulka 6-6 - Zálohování úložišť Pracoviště digitálního archivu
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6.8

Odhad prostorových požadavků

Součástí návrhu je odhad prostorových požadavků centrálního úložiště v horizontu 10 – 30
let. V následující kapitolách jsou uvedeny předpokládané prostorové požadavky budovaného
Pracoviště a Záložního pracoviště vystačující na 30 let provozu.
6.8.1

Prostorové požadavky

Návrh prostorového uspořádání digitálního archivu vychází ze zkušeností při budování
datových center. Pracoviště je oproti datovým centrům systém, u kterého není tak důležitá
dostupnost. U archivu je oproti dostupnosti důležitější hledisko dlouhodobého uchování
dokumentů. Z hlediska vlastního provozu proto okamžitá nedostupnost dat není vážným
problémem. Vážným problémem pro Pracoviště je ohrožení vodou, ohněm nebo živelnou
pohromou.
Návrh vychází ze z těchto základních parametrů:
• Archiv je budován z materiálů, které jsou vhodné z hlediska protipožárních předpisů a
budou odolávat jak ohni, vodě tak živelné a jiným pohromám.
• Archiv by měl být vybudován v protipovodňové zóně, kde není ohrožen případnými
povodněmi.
• Archiv musí být zajištěn proti případným živelným pohromám. Archiv musí mít
dostatečnou statickou odolnost proti živelným a jiným pohromám.
• Každá část Pracoviště je realizována v odděleném prostoru. Oddělený prostor má
vlastní protipožární ochranu, vlastní zabezpečení. V případě vypuknutí požáru
v jedné části nesmí být ohroženy další části systému.
• Z hlediska ochrany je proto doporučeno, aby Digitální archiv měl svoji rovnocennou
kopii v dostatečné vzdálenosti.
• Pracoviště musí být připojeno k elektrické síti dvěma nezávislými zdroji. Fyzicky by
toto připojení mělo být realizováno i dvěma nezávislými kabely. V Pracovišti musí být
implementován silový systém, který v případě výpadku jednoho elektrického připojení
přepne automaticky Pracoviště na druhý elektrický přívod.
• V případě výpadku obou elektrických přívodů, je v rámci archivu instalovaný
generátor, který zajistí přívod elektrického proudu pro běžný provoz.
• Generátor i s příslušnou zásobou pohonných hmot je umístěn mimo prostory
digitálního archivu, aby nedošlo k ohrožení v případě požáru. Generátor je schopen
poskytnout dostatečný výkon pro zajištění provozu archivu i na několik dní. Počet dní
bude definován v rámci Analýzy rizik.
• Ve stejném objektu jako generátor je umístěn i strojovna klimatizace. V případě
výpadku jak přívodu elektrické energie, tak ukončení provozu generátoru, je jako
záloha využito UPS. Ty jsou dimenzovány tak, aby korektně ukončily činnost
veškerých systémů a provoz digitálního archivu.
• Stejným systém je použit i pro propojení mezi Originálním pracovištěm a záložním
pracovištěm. Toto propojení je realizováno dvěma nezávislými propojeními i co se
týká technologií. V případě výpadku jednoho propojení musí přenos dat převzít druhé
propojení.
• Veškeré UPS pro celý systém jsou umístěny ve speciální místnosti z důvodu požární
bezpečnosti.
Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -

Stav:

Výtisk: 001

ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05

Změna: 21.03.2008

Verze: 1.05

Stran:

388

117

Způsoby uložení dat
•
•

•
•
•

Celé pracoviště je odstíněno proti elektromagnetickému záření.
Klimatizace musí zajistit v rámci provozu archivu stabilní podmínky, které jsou nutné
pro provoz Pracoviště:
o Provozní teplota 20°C,.
o Pokles nebo růst teploty nesmí překročit teplotní gradient 10°C/hod.
o Relativní vlhkost by se měla pohybovat mezi 20% až 80%.
Celé prostory musí být vybaveny protipožárními čidly a samozhášecím systémem.
Systém musí být koncipován tak, aby byly funkční jen jednotlivé prostory archivu.
Generátor a klimatizační jednotky musí být umístěny v takové vzdálenosti od
Pracoviště, aby požár nebo jiné havárie nezpůsobily ohrožení nebo zničení
Pracoviště.
Fyzická bezpečnost je řešena na úrovní vstupních karet a definování prostor, kam je
možné se dostat. Z hlediska struktury objektu jsou definovány následující přístupy:
o Přístup operátor: pracovník s tímto oprávněním, může do prostor - chodba a
místnosti operátorů, sklad médií, pásková pracoviště.
o Přístup technik: pracovník s tímto oprávněním, může do prostor – chodba,
místnosti operátorů a UPS room.
o Přístup administrátor: pracovník s tímto oprávněním může do všech prostor
Pracoviště.
6.8.2

Odhad prostorových požadavků – Pracoviště
Místnost
Místnost operátorů
UPS room
Serverovna 1
Serverovna 2
Serverovna 3
Sklad médií
Páskovna
Diskovna
Generátor
Klimatizace
CELKEM

Plocha místnosti m2
40
30
80
80
80
30
30
30
30
30
460 m2

Tabulka 6-7 - Odhad prostorových požadavků Pracoviště
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6.8.3

Odhad prostorových požadavků – Záložní pracoviště
Místnost
Místnost operátorů
UPS room
Serverovna 1
Sklad médií
Páskovna
Diskovna
Generátor
Klimatizace
CELKEM

Plocha místnosti
40
30
80
30
30
30
30
30
300 m2

Tabulka 6-8 - Odhad prostorových požadavků Pracoviště
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6.8.4

Příklad prostorového uspořádání – Pracoviště

Obrázek 6-8 – Příklad prostorového uspořádání – primární pracoviště
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6.8.5

Příklad prostorového uspořádání – Záložní pracoviště

Obrázek 6-9 – Příklad prostorového uspořádání - Záložní pracoviště
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7

NÁVRH SW A HW SPECIFIKACE
Návrh SW specifikace

7.1

7.1.1

Architektura SW
7.1.1.1

Základní schéma architektury

Systém přenosu dávek balíčků
SIP od původců včetně
generování ID dávky

Zkontrolovaná dávka

Systém kontroly kvality vstupních dat
(Q uality A ssurance)
Ř ízení příjm u
(Ingest C ontrol )

A IP
C H R ÁN Ě N É
Ú L O ŽIŠT Ě

D IG IT Á LN Í
AR C H IV
Ř ízení
digitálního
archivu (D A
C ontrol)

Ř ízení
digitálního
archivu (D A
C ontrol)
Portál

Ú ložiště (A IP
Storage)

A rchivní úložiště
(Archival Storage)
B alíček
D IP

Přístupový m odul
(Access)

Systém správy dat (D ata M anagem ent)

P rocesní řízení (P rocess C ontrol)

Legenda:
- toky archivních dat m ezi m oduly systém u (volání rozhraní a řídící data nejsou pro přehlednost zobrazeny)

- hlavní rozhraní definovaná v systém u

Obrázek 7-1 – Základní schéma architektury
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7.1.1.2

Mapování funkcí IS pracoviště digitálního archivu a standardu
OAIS

Systém přenosu dávek balíčků
SIP
Receive Subm ission

P roducer

Zkontrolovaná dávka

Systém kontroly kvality vstupních dat
Q uality Assurance
Řízení příjm u
G enerate AIP
G enerate D escriptive Info
A IP
C H RÁ N ĚN É
Ú LO ŽIŠT Ě (Registry)

D IG IT Á LN Í
A R CH IV

Řízení digitálního
archivu (D A Control)

C onsum er

Řízení digitálního
archivu (D A Control)
Co-ordinate U pdates

C o-ordinate U pdates
Receive D ata
P rovide D ata

P ortál

Ú ložiště (A IP
Storage)
A rchivní úložiště
(Archival Storage)

B alíček
D IP

P řístupový m odul
A ccess

Systém správy dat
D ata M anagem ent

P rocesní řízení (P rocess C ontrol)
Adm inistration
Preservation Planning

F unkční entity O A IS barevně zvýrazněné ve schém atu:
2. Ingest

3. Archival Storage

6. Preservation P lann ing

4. D ata M anagem ent

5. Adm inistration

7. Access

Obrázek 7-2 – Mapování funkcí pracoviště DA a standardu OAIS
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7.1.1.3

Podrobné schéma přenosu dávek a kontroly vstupních dat

SW pro tvorbu dávky
balíčků SIP včetně
generování ID _dávky,
generování ID _SIP

Spisová služba

mim o
NA

přenos pom ocí https, email + epodpis

uvnitř
NA

doručená
CD

D ávka
SIP

Systém




přenosu vstupních dávek
validace původce
kontrola podpisu
kontrola ID dávky
předej dávku

Systém kontroly kvality vstupních dat
(Q uality A ssurance)

rozbalení

kontrola kom pletnosti

form ální kontrola validity X M L

extrakce souboru (M E T S file) z
B A SE 64 v SIP u
kontrola formátu souborů (akceptují

se pouze jednoznačně rozpoznatelné
form áty z předepsané množiny)

kontrola velikosti souborů

kontrola ID SIP

uložení do karantény 14 dní

antivirová kontrola
archivuj SIP podle skartační lhůty
a kvality SIP

Ř ízení příjm u (Ingest C ontrol)

Legenda:
- toky archivních dat m ezi m oduly systém u (volání rozhraní a řídící data nejsou pro přehlednost zobrazeny)

Obrázek 7-3 – Schéma přenosu dávek
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7.1.1.4

Podrobné schéma řízení příjmu (Ingest Control)
Systém kontroly kvality vstupních dat
(Quality Assurance)

ŘÍZENÍ PŘÍJMU (INGEST CONTROL)
předpoklad: vstup SIP včetně ID SIP odpovídá xsd
převod SIPu na AIP
 kontrola duplicity
 automatické doplnění metadat

kontrola a doplnění metadat
 kontrola metadat podle číselníku
 uživatelská doplnění metadat na straně archivu
 stanovení typu přístupového oprávnění
 vygenerování identifikátoru AIPu
 prvotní převod souborů do preferovaných formátů
 generování preview
 výběr úložiště pro AIP podle metadat

"Kontrola a uložení AIP" – volaná procedura z "Řízení příjmu"
(Ingest Control) uložená v těle "Řízení digitálního archivu" (DA
Control):




kontrola AIP
 kontrola
 kontrola
archivu
 kontrola
 kontrola

konsistence položek AIP
přípustnosti formátu souborů AIP podle typu
úplnosti položek AIP podle typu archivu
vazby na spis

uložení AIP
 zabalení AIP do ZIP a vytvoření CRC
 uložení zazipovaného AIPu s daty a CRC do příslušného
úložiště (AS)
 uložení vybraných metadat (pro účely hledání) a náhledu
do Systému správy dat "Data Management" společného
pro všechny archivy

Legenda:
toky archivních dat mezi moduly systému
(volání rozhraní a řídící data nejsou pro přehlednost zobrazeny)

Obrázek 7-4 – Schéma řízení přijmu
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7.1.1.5

Podrobné schéma Řízení digitálního archivu (DA Control)
Systém správy dat (Data
M anagement)
migrace
přesun mezi
úložišti
aktualizace AIP


Řízení příjmu (Ingest Control)

ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO ARCHIVU (DA CONTROL)
Základní funkce pro práci s AIP


kontrola AIP

kontrola konsistence položek AIP

kontrola přípustnosti formátu souborů AIP podle typu archivu 

kontrola úplnosti položek AIP podle typu archivu 



uložení AIP (nový AIP nebo aktualizace)

kontrola přístupových práv (dle role nebo/a ID původce) 

zabalení AIP do ZIP a vytvoření CRC

při aktualizaci kontrola původního CRC při vyzvednutí AIP proti aktuální hodnotě CRC v úložišti

uložení zazipovaného AIPu s daty a CRC do příslušného úložiště (AS)

uložení vybraných metadat (pro účely hledání) a náhledu do provozního systému "Data Management"
společného pro všechny archivy - předají se XML metadata s náhledy



čtení AIP

kontrola přístupových práv (dle role nebo/a ID původce) 

čtení dat z úložiště

rozbalení metadat ze ZIP-AIP

rozbalení vyžádaných souborů ze ZIP-AIP

odfiltrování metadat podléhajících specifickým oprávněním (dle role nebo/a ID původce) 



mazání AIP

kontrola přístupových práv (dle role nebo/a ID původce) 

označení ke smazání / fyzické smazání AIP (podle vstupního parametru) v úložišti

záznam o smazání / fyzickém smazání AIP (podle vstupního parametru) v provozním systému



čtení CRC

načte uložené CRC z úložiště

spočte CRC z uloženého AIP

vrátí nezávisle získané hodnoty pro účely kontroly

Systém správy dat (Data
M anagement)
kontrola CRC
tvorba DIP

Legenda:

- takto označené operace jsou konfigurovány specificky pro chráněné úložiště a digitální archiv
- toky archivních dat mezi moduly systému (volání rozhraní a řídící data nejsou pro přehlednost zobrazeny)

Obrázek 7-5 - Schéma řízení Digitálního archivu
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Popis API – rozhraní mezi moduly
Funkce jednotlivých rozhraní systému jsou volána zejména modulem procesního řízení
(Proces Control), případně v rámci předávání dat jsou volány funkce navazujících modulů.
Funkce systému správy dat mohou být volány přímo i obslužnými aplikacemi pro pracovníky
archivu.
7.2

7.2.1 Přehled rozhraní modulů systému
Systém přenosu dávek
• Rozhraní pro původce
• Rozhraní k procesu příjmu dávky
Systém kontroly kvality vstupních dat (QA)
• Rozhraní pro systém přenosu dávek
• Rozhraní k procesu příjmu dávky
Řízení příjmu (Ingest Control)
• Rozhraní pro vstup
• Rozhraní k procesu zpracování AIP
Řízení digitálního archivu (DA Control)
• Rozhraní pro ukládání a čtení dokumentu
• Rozhraní pro kontrolní operace
Úložiště (AS)
• Rozhraní pro ukládání a čtení dokumentu
Systém správy dat
• Rozhraní pro ukládání metadat a náhledů
• Rozhraní pro proces řízení migrací
• Rozhraní pro archivaci a skartaci
• Rozhraní pro evidenci dávky a SIP
• Rozhraní podpůrných funkcí systému správy dat
Přístupový modul
• Rozhraní pro vyhledávání a přístup k metadatům
• Rozhraní pro výdej dat z archivu
• Rozhraní pro původce - skartační řízení a jiné funkce přístupu k procesnímu systému
a systému správy dat
7.2.2 Popis základních funkcí rozhraní systému
Tato kapitola obsahuje popis funkcí rozhraní jednotlivých částí systému, které dohromady
zajišťují zpracování archivovaných dat v rámci procesů definovaných ve funkční specifikaci
modulu řízení procesů. Zejména systém správy dat musí obsahovat další elementární
podpůrné funkce (např. aktualizace jednotlivých číselníků), které zde nejsou popsány. Jejich
rozsah je zřejmý z datové specifikace.
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7.2.2.1
rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému
použití

rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému
použití

Systém přenosu dávek

rozhraní pro původce
příjem dávky
data dávky
e-mail pracovníka původce | login pracovníka původce
el. podpis pracovníka původce | ověření pracovníka podatelny archivu
ID původce
výsledek operace
 validace původce
 kontrola podpisu
 kontrola ID dávky
 předání výsledku modulu řízení procesů (Process Control)
Funkce rozhraní je volána při příjmu dávky systémem elektronické pošty, online aplikací pro příjem dávek od původce nebo aplikací pro pracovníky
archivu, přijímající data na datových médiích.

rozhraní k procesu příjmu dávky
předání dávky do modulu QA
ID dávky

výsledek operace
chyby v dávce
předání přijaté dávky do modulu QA k dalšímu zpracování

Modul řízení procesů iniciuje předání dávky ke zpracování systému kontroly
vstupních dat, předtím odešle pracovníku původce potvrzení o příjmu dávky,
případně vzniklé chybě při příjmu dávky.
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7.2.2.2
rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému

použití

rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému
použití

Systém kontroly kvality vstupních dat (Quality Assurance)

rozhraní pro systém přenosu dávek
kontrola struktury dávky a uložení do karantény
ID dávky
data dávky
výsledek operace uložení
chyby v dávce
Rozbalení
kontrola kompletnosti
formální kontrola validity XML
kontrola formátu souborů (akceptují se pouze jednoznačně rozpoznatelné
formáty z předepsané množiny)
kontrola velikosti souborů
kontrola ID SIP
uložení souborů do karanténny
Systém kontroly převezme dávku, provede formální kontrolu její struktury a
formátu souborů (při jejich extrakci ze SIP v dávce).

rozhraní k procesu příjmu dávky
Antivirová kontrola
ID dávky

výsledek operace

provede antivirovou kontrolu souborů přijatých v dávce

Modul řízení procesů iniciuje provedení antivirové kontroly po příjmu dávky a
dále v určeném intervalu (např. 4 týdny) po příjmu dávky před postoupením
obsahu dávky do modulu řízení příjmu.
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rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému
použití

rozhraní k procesu příjmu dávky
předání SIP v dávce modulu řízení příjmu
ID dávky

výsledek operace
seznam ID předaných SIP
volá rozhraní modulu řízení příjmu pro příjem SIP

Modul řízení procesů iniciuje předání dávky do systému řízení příjmu a začne
evidovat stav zpracování jednotlivých SIP (AIP) v dávce jako samostatných
podprocesů příjmu dávky.
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7.2.2.3
rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému

použití

rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému
použití

Řízení příjmu (Ingest Control)

rozhraní pro vstup
příjem SIP
ID SIP
metadata SIP
datové soubory SIP
výsledek operace
metadata AIP
kontrola duplicity
automatické doplnění metadat
kontrola metadat podle číselníků
vygenerování identifikátoru AIPu
prvotní migrace souborů a generování preview
výběr archivního úložiště pro AIP podle metadat
voláno po kontrole kvality vstupní dávky pro každý SIP v této dávce. Takto
zpracovaný SIP je předmětem dalších operací v rámci procesu zpracování
AIP.

rozhraní pro vstup
příjem AIP
ID AIP
metadata AIP
datové soubory AIP
výsledek operace
metadata AIP
určení archivního úložiště (chráněné úložiště / digitální archiv)
automatické doplnění metadat
kontrola metadat podle číselníků
Voláno v případě archivace dokumentu dříve uloženého v chráněném úložišti.
Takto zpracovaný AIP je předmětem dalších operací v rámci procesu
zpracování AIP.
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rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému
použití

Rozhraní k procesu zpracování AIP
úprava metadat AIP před uložením

rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému
použití

Rozhraní k procesu zpracování AIP
nastavení přístupových oprávnění AIP

ID AIP
upravená metadata AIP
výsledek operace

kontrola upravených metadat podle číselníků

Voláno v rámci procesu zpracování AIP.

ID AIP
množina typů oprávnění vs. rolí
výsledek operace

nastavení oprávnění pro AIP před uložením v archivu

Voláno v případě archivace dokumentu dříve uloženého v chráněném úložišti.
Takto zpracovaný AIP je předmětem dalších operací v rámci procesu
zpracování AIP.
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7.2.2.4

Řízení digitálního archivu (DA Control)

rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému
použití

Rozhraní pro ukládání a čtení dokumentu
kontrola AIP k uložení

rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry

Rozhraní pro ukládání a čtení dokumentu
uložení AIP

klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému
použití

ID AIP
metadata AIP
výsledek operace

kontrolní funkce nad metadaty dle funkční specifikace (DA control)

Voláno při ukládání v rámci řízení příjmu nebo při změně metadat

ID AIP
ID uživatele
metadata AIP
[datové soubory AIP]
původní CRC aktualizovaného AIP (pro kontrolu konzistence aktualizací)
výsledek operace

kontrola AIP k uložení
uložení do systému správy dat a archivního úložiště s kontrolou oprávnění dle
funkční specifikace (DA control)
Voláno při ukládání v rámci řízení příjmu, migraci nebo při změně metadat
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rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému
použití

Rozhraní pro ukládání a čtení dokumentu
mazání AIP

rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry

Rozhraní pro ukládání a čtení dokumentu
čtení AIP

prováděné
funkce
systému
použití

ID AIP
ID uživatele
původní CRC mazaného AIP (pro kontrolu konzistence aktualizací)
výsledek operace

mazání AIP ze systému správy dat a archivního úložiště s kontrolou oprávnění
dle funkční specifikace (DA control)
voláno v rámci skartačního řízení, případně nad dokumenty chráněného
úložiště

ID AIP
ID uživatele
výsledek operace
metadata AIP
[datové soubory AIP]
CRC uloženého AIP
čtení z archivního úložiště s kontrolou oprávnění dle funkční specifikace (DA
control)
Voláno při čtení metadat a datových souborů při opravách metadat, migracích,
výdeji dat (tvorba DIP), archivaci
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rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému
použití

Rozhraní pro kontrolní operace
čtení CRC
ID AIP

výsledek operace
uložené CRC
aktuálně vypočtené CRC
vrací uložený kontrolní součet dat AIP a aktuálně vypočtený kontrolní součet
pro ověření funkce archivního úložiště
Voláno v rámci kontinuálního procesu kontroly CRC
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7.2.2.5

Úložiště (AS)

rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému
použití

Rozhraní pro ukládání a čtení dokumentu
uložení AIP

rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému
použití

Rozhraní pro ukládání a čtení dokumentu
mazání AIP

ID AIP
data AIP
výsledek operace

uložení do archivního úložiště

Voláno při ukládání v rámci řízení příjmu, migraci nebo při změně metadat vždy modulem "DA Control"

ID AIP

výsledek operace

smazání z archivního úložiště - používá se v zásadě pouze v rámci
chráněného úložiště.
Voláno při skartačním řízení - vždy modulem "DA Control"
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rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému
použití

Rozhraní pro ukládání a čtení dokumentu
čtení AIP
ID AIP

data AIP
výsledek operace
čtení z archivního úložiště

Voláno při čtení metadat a datových souborů při opravách metadat, migracích,
výdeji dat (tvorba DIP), archivaci - vždy modulem "DA Control"
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7.2.2.6
rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému
použití

rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému
použití

Systém správy dat (Data Management)

Rozhraní pro ukládání metadat a náhledů
uložení AIP do systému správy dat
ID AIP
kompletní metadata AIP
[soubor s náhledem]
výsledek operace

uložení vybraných metadat AIP a náhledu do systému (viz. datová specifikace)
, případně jejich aktualizace
Voláno při ukládání v rámci řízení příjmu, migraci nebo při změně metadat
modulem "DA Control"

Rozhraní pro proces řízení migrací
provedení migrace souborů v AIP
ID AIP
ID převáděného formátu
ID nového formátu
výsledek operace

provede pokus o migraci do nového formátu, zajistí aktualizaci dat i metadat v
příslušném archivním systému a v systému správy dat.
Voláno v rámci průběhu procesu migrace. Na výsledku operace závisí další
postup v procesu migrace.
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rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému
použití

Rozhraní pro proces archivaci a skartaci
provedení archivace AIP z chráněného úložiště
ID AIP

výsledek operace

vybere AIP z chráněného úložiště a prostřednictvím modulu Řízení příjmu
odešle AIP do digitálního archivu
Voláno v rámci průběhu skartačního řízení pro každý archivovaný dokument. V
návaznosti na volání této funkce se vytváří proces zpracování AIP v modulu
PC před uložením do digitálního archivu.
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rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému
použití

Rozhraní pro proces archivaci a skartaci
provedení skartace AIP z chráněného úložiště
ID AIP

výsledek operace

vybere AIP z chráněného úložiště a provede kompletní výmaz metadat ze
systému správy dat i AIP z archivního úložiště
Voláno v rámci průběhu skartačního řízení pro každý skartovaný dokument.
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7.2.2.7

Přístupový modul

rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému
použití

Rozhraní pro vyhledávání a přístup k metadatům
vyhledávání AIP podle podmínek

rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému
použití

Rozhraní pro vyhledávání a přístup k metadatům
čtení metadat a náhledů k AIP

ID uživatele
seznam výběrových podmínek (zejména popisná metadata)
výsledek operace
počet vyhledaných záznamů
seznam ID AIP
hledání dokumentů v systému správy dat s kontrolou oprávnění uživatele

Voláno při vyhledávání v archivu

ID uživatele
seznam ID AIP
výsledek operace
seznam - popisná metadata ze systému správy dat
[seznam - náhledy dokumentů]
Načte popisná data a náhledy, která jsou k dispozici v systému správy dat.

Voláno při vyhledávání v archivu
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rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému
použití

Rozhraní pro výdej dat z archivu
tvorba DIP
ID uživatele
seznam ID AIP
parametry - omezení požadovaných položek ze strany uživatele
výsledek operace
balíček DIP
Načte obsah balíčků AIP s kontrolou oprávnění uživatele a vytvoří balíček DIP
pro předání uživateli
Voláno při výdeji dat z archivu

rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému

Rozhraní pro původce
zaevidovat změnu metadat v chráněném úložišti

použití

Účelem funkce je umožnit aktualizaci metadat v chráněném úložišti bez
nutnosti zasílání kompletního datového obsahu, pokud se nemění data
souborů, ale pouze metadata. Tato funkce urychlí proces aktualizace a
omezuje systémové nároky na přenos dat. Jinak zachovává veškeré
nastavené procesy definované pro příjem kompletních dávek a SIP, zejména
kontrolu a doplňování metadat na straně pracoviště NA.

ID uživatele
Aktualizovaná metadata ve formátu SIP bez datového obsahu
Výsledek operace

Volá vybrané funkce modulu QA a v případě bezchybného zpracování založí
proces příjmu dávky přímo ve stavu „Probíhá zpracování metadat a ukládání“.
Přitom se volá funkce "Předání SIP v dávce modulu řízení příjmu". Modul
řízení příjmu iniciuje vznik procesů "Zpracování AIP" pro každý jednotlivý
aktualizační SIP v předávaných metadatech. Další procesy i zpracování
probíhají analogicky s příjmem prvotního SIP.
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rozhraní
název
funkce
klíčové
vstupní
parametry
klíčové
výstupní
parametry
prováděné
funkce
systému
použití

Rozhraní pro původce
zaevidovat skartační řízení
ID uživatele
seznam dokumentů s identifikátorem původce
datum schválení seznamu dokumentů k archivaci
výsledek operace
identifikátor skartačního řízení
Uloží v procesním systému nové skartační řízení a podprocesy archivace
dokumentu pro zaslaný seznam
Voláno původcem po schválení seznamu dokumentů k archivaci v případě, že
archivace neprobíhá v chráněném úložišti, ale na straně původce.
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7.3

7.3.1

Funkční specifikace
Systém přenosu vstupních dávek (Batch Input)

kde se zpracovává: Karanténní zóna - pracovní prostor BI , metadata DAVKA do dtb
systému správy dat (DM)
Dávka se skládá z množiny SIP. Všechny SIP v dávce jsou uloženy v XML souboru /
souborech včetně datových souborů kódovaných BASE64
 validace původce
o po příchodu emailové zprávy či v rámci webové komunikace se zjistí v
systému správy dat (entita UZIS), zda odesilatel původce je řádně
registrovaným uživatelem informačního systému pracoviště digitálního archivu
s oprávněním zasílat dávky do NA
 kontrola podpisu
o standardní procedura kontroly elektronického podpisu dávky přijaté emailem
či pro účely vybudování bezpečného https kanálu pro přenos dávky
 kontrola ID dávky
o kontrola, zda ID dávky není duplicitní a je formálně správná
 vytvoření bezpečnostní kopie přijaté dávky
7.3.2

Systém kontroly kvality vstupních dat (Quality Assurance)

kde se zpracovává: Karanténní zóna - pracovní prostor QA, karanténní zóna QA pro
testování škodlivého obsahu.
 rozbalení
o ze vstupního souboru ZIP do pracovního prostoru QA
 formální kontrola validity XML
o podle definovaných schémat METS, PREMIS a MoReq
 kontrola kompletnosti
o kontrola, zda dávka obsahuje deklarované soubory
 kontrola ID SIP
o není duplicitní, je formálně správně
 extrakce souboru (METS file) z BASE 64 v SIPu
 kontrola formátu souborů (akceptují se pouze jednoznačně rozpoznatelné formáty z
předepsané množiny)
o přípustnost pro alespoň jeden z archivů
 kontrola velikosti souborů
o velikost binárních souborů podle nakonfigurovaného limitu
o přesun z pracovního prostoru QA do karanténní zóny QA
 antivirová kontrola
o při příchodu do karanténní zóny a znovu po určené lhůtě (4 týdny)
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7.3.3

Řízení příjmu (Ingest Control)

předpoklad: vstup SIP včetně ID SIP odpovídá xsd
kde se zpracovává: Karanténní zóna – sdílené úložiště řízení příjmu (IC), identita SIP do dtb
systému správy dat (DM)
 převod SIPu na AIP a doplnění
 kontrola duplicity
o podle vybrané množiny popisných metadat
 automatické doplnění metadat
o popisná o původci a položce jednotné klasifikace (je-li možno zařadit),
technický typ souboru
 kontrola metadat podle číselníků
o číselníky PREMIS
 uživatelská doplnění metadat na straně archivu
o klasifikace dokumentu dle číselníku
 stanovení typu přístupového oprávnění k AIP
o význam entit OPRISTAIP a POVKOMB vysvětlený v popisu dtb systému
správy dat
 vygenerování identifikátoru AIPu
o procedura generování ID objektu
 prvotní převod souborů do preferovaných formátů
o prvotní migrace
 generování preview
o další migrace – pouze tento typ dat uložen v atributu PREVIEW entity
SOUBOR dtb systému správy dat
 výběr archivního úložiště pro AIP podle metadat
o na základě toho, zda bylo skartační řízení k dokumentu provedeno již v
systému původce nebo se bude provádět až v chráněném úložišti NA
 "Kontrola a uložení AIP" – volaná procedura z "Řízení příjmu" (Ingest Control)
uložená v těle "Řízení digitálního archivu" (DA Control)
7.3.4

Řízení digitálního archivu (DA Control)

kde se zpracovává: úložiště (AS), systém správy dat (DM) - metadata AIP
 kontrola AIP
 kontrola konsistence položek AIP
o všechny vnitřní i vnější odkazy v AIP sémanticky správné
 kontrola přípustnosti formátu souborů AIP podle typu archivu
o význam entity PRIPTYPS vysvětlený v popisu dtb systému správy dat
 kontrola úplnosti položek AIP podle typu archivu
o kontrola potřebných popisných metadat podle typu archivu kam se AIP
ukládá
 kontrola vazby na spis
o jedná-li se o dokumentový AIP, musí být již předtím v dtb systému správy
dat evidován příslušný spisový AIP
 uložení AIP (nový AIP nebo aktualizace)
 zápis historie metadat v AIP
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zjištění rozdílů v metadatech oproti stávajícímu uloženému AIP a zápis
změnových vět do AIP
 kontrola přístupových práv (dle role nebo/a ID původce)
o pracovník původce nebo archivu mající právo uložit či aktualizovat AIP.
Viz entita OPRISTAIP dtb systému správy dat
 zabalení AIP do ZIP a vytvoření CRC
o soubor s metadaty a datové soubory v příslušné adresářové struktuře se
zabalí do 1 souboru pro uložení do archivu, z toho tvorba CRC
 při aktualizaci AIP kontrola původního CRC při vyzvednutí AIP proti aktuální
hodnotě CRC v úložišti
o při vyzvednutí AIP pro účely aktualizace získá zpracovatel data a aktuální
hodnotu CRC. Při zápisu aktualizovaného souboru kontrola, zda se mezi
tím uložený AIP nezměnil a aktualizaci je možno provést
 uložení zazipovaného AIPu s daty a CRC do příslušného úložiště (AS)
 uložení vybraných metadat (pro účely hledání) a náhledu do systému správy dat
"Data Management" společného pro všechny archivy - předají se XML metadata s
náhledy
o volání funkce DM, která si vybere potřebná metadata z předaného AIP v
XML formátu a uloží je do dtb systému správy dat – viz entita AIP a její
okolí
čtení AIP
 kontrola přístupových práv (dle role nebo/a ID původce)
o kontrola oprávnění přístupu k AIP entita (OPRISTAIP), příp. globální
oprávnění role uživatele k funkci čtení. Libovolné z těchto oprávnění
umožňuje čtení AIP entita (OPRAVNENI)
 čtení dat z archivního úložiště
o volání funkce archivního úložiště
 rozbalení metadat ze ZIP-AIP
o pokud volající funkce požaduje předání metadat
 rozbalení vyžádaných souborů ze ZIP-AIP
o pokud volající funkce požaduje předání všech nebo vybraných souborů
 odfiltrování metadat podléhajících specifickým oprávněním (dle role nebo/a ID
původce)
o vyberou se typy oprávnění ke čtení (TYPOPR), které má uživatel na
základě práv přístupu k konkrétnímu AIP nebo globálního oprávnění k roli.
V metadatech k předání se ponechají pouze položky povolené některým z
přidělených typů oprávnění na základě konfigurace typu oprávnění v
modulu DA control.
mazání AIP
 kontrola přístupových práv (dle role nebo/a ID původce)
o vyberou se typy oprávnění k mazání (TYPOPR), které má uživatel na
základě práv přístupu k konkrétnímu AIP nebo globálního oprávnění k roli.
o označení ke smazání / fyzické smazání AIP (podle vstupního parametru) v
archivním úložišti
 volání funkce úložiště AS
o záznam o smazání / fyzickém smazání AIP (podle vstupního parametru) v
systému správy dat
 volání funkce DM
 čtení CRC
o
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o
o
o
7.3.5

načte uložené CRC z archivního úložiště
spočte CRC z uloženého AIP
vrátí nezávisle získané hodnoty pro účely kontroly
Úložiště (Archival Storage / AIP Storage chráněného úložiště)

kde se zpracovává: úložiště (AS)
 zápis AIP
• Systém načte metadata AIPu a je vytvořen záznam v databázi Archivního
uložiště.
• Originální AIP je uložen na diskové pole a do záznamu v databázi archivního
uložiště jsou doplněny informace ohledně fyzického uložení AIPu.
• AIP uložen i na příslušné off-line medium. Informace o uložení na off-line medium
je následně uložena do záznamu v databázi Archivního uložiště.
• Po dokončení zápisu je provedena kontrola uloženého AIPu a vstupní kopie na
sdíleném uložišti je následně smazána.
• V rámci pravidelné replikace dat mezi primárním a záložním pracovištěm jsou
uložená data následně přesunuta na záložní pracoviště.
• V rámci ukládání AIPu na off-line média, jsou vždy vytvořeny dvě identická média
s příslušnými AIPy na primárním i záložním pracovišti. Jedno zůstává
v příslušném zařízení, druhé je uloženo v příslušném prostoru pracoviště, kde
mají být skladována média.
 mazání AIP
o výmaz AIP z úložiště - umožněn pouze v chráněném úložišti
 čtení AIP
o čtení AIP z úložiště na základě identifikátoru
 pravidelné zálohování obsahu úložiště
 pravidelná obnova zápisu dat v úložišti – funkce obměny médií (Replace Media)
o AIP uložený na off-line médiu je kontrolován a během času obnovován v rámci
archivního off-line média. Cílem je zabezpečit, aby AIP, byl stále čitelný a nedošlo
k jeho ztrátě.
 kontrola chyb (Error Checking) – funkce periodické kontroly chybových stavů a logů
úložiště a tvorba informací pro monitorovací systém a administrátora systému
 obnova poškozených dat ze sekundárního úložiště - dodatečná kontrola na SW vrstvě
"DA Control"
 obnova poškozených dat ze záloh - dodatečná kontrola na SW vrstvě "DA Control"
 řízení ukládání na záložní pracoviště
7.3.6

Funkce systému správy dat (Data Management)

Základní funkce systému správy dat
 ukládání metadat AIP
 výběr metadat z XML AIP
 uložení a aktualizace metadat AIP , případně ve vazbě na SIP
 uložení a aktualizace částí AIP
 uložení informací o souborech
 uložení náhledu
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provedení migrace souborů v AIP
 čtení AIP
 volání migrační funkce
 zápis nového AIP prostřednictvím DA Control
 zápis o provedené migraci do systému správy dat
provedení archivace (ve směru "chráněné úložiště" -> "digitální archiv")
 výběr AIP - volání DA Control
 zaslání AIP do Ingest Control
 změna údaje o úložišti AIP po přesunu
provedení skartace
 smazání metadat a údajů o souborech k AIP v systému správy dat
 smazání v chráněném úložišti prostřednictvím "DA Control"
aktualizace AIP pracovníkem archivu
 klasifikace dokumentu
 zápis nového AIP do příslušného úložiště prostřednictvím "DA Control"
evidence DÁVKY
 evidování dávky ve vazbě na původce
evidence SIP
 evidování SIP ve vazbě na dávku
statistiky a sestavy
 např. statistika použitých formátů souborů, statistiky počtu a velikosti AIP dle
původce a data uložení atd.

Podpůrné funkce systému správy dat
 Evidence základních číselníků oprávnění (typ archivu, typ oprávnění, typ role) a
smysluplných kombinací jejich hodnot
 Evidence položek číselníku PRONOM
 Evidence uživatele informačního systému pracoviště digitálního archivu přiřazením k
organizacím a rolím
 Evidence položky jednotné klasifikace
 Evidence uživatele informačního systému pracoviště digitálního archivu
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7.3.7






Funkce přístupového modulu

vyhledávání AIP na základě metadat
 provedení dotazu - primárně tabulka LOGUAIP a evidovaná metadata
 možnost vyhledat dle číselníku původce
 možnost vyhledat dle číselníku klasifikace
 možnost kombinace vyhledávacích podmínek
tvorba DIP na základě požadavku
 postupný výběr dat z jednotlivých AIP na základě již vybraných ID
o volá se DA Control (zajistí filtraci dat dle oprávnění)
 filtrace položek podle požadavku dotazu
 zabalení balíčku DIP (formát ZIP)
evidence skartačního řízení
 zaslání seznamu schválených dokumentů k archivaci při skartačním řízení
vedeném na straně (v informačním systému) původce.
7.3.8

Funkce procesního řízení (Process Control)

V rámci subsystému procesního řízení probíhá volání ostatních částí systému v závislosti na
stavu procesu a navázaných dat. Samotná funkce procesního řízení spočívá zejména v
evidenci změn stavů jednotlivých procesů a přiřazování případů nebo zasílání upozornění v
případě nutnosti zásahu uživatele do jednotlivých procesů. Modul procesního řízení by měl
být konfigurovatelný tak, aby byla zajištěna variabilita automatického a manuálního
zpracování při zajištění přechodu mezi jednotlivými stavy procesu. V systému jsou
definovány tyto procesy, jejichž schéma je obsahem následující samostatné kapitoly:
Základní procesy archivu
 proces příjmu dávky
 proces zpracování AIP
 proces migrace formátu
 proces výdeje dat
 kontinuální proces kontroly CRC
 skartační řízení
Podpůrné procesy archivu
 Evidence organizací a jejich pracovníků (vlastní Národní archiv, původci)
o proces evidence organizací: žádost o registraci organizace včetně pověřených
zástupců organizace, verifikace referentem NA, samoobslužná aktualizace údajů
o organizaci pověřenými zástupci organizace
o proces evidence pracovníků organizací: žádost o registraci pracovníka, verifikace
pověřeným zástupcem organizace, samoobslužná aktualizace údajů o
pracovníkovi
 Evidence externích uživatelů - badatelů
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7.4

7.4.1

Základní procesy podporované modulem řízení procesů
Proces příjmu dávky (PRIJEMD)

D ávka přijata

N eakceptovaný
původce

Původce zjištěn

D ávka neakceptována

informování emailem

-

špatný e-podpis
chyba ID _D AV K A

D ávka akceptována
Zkontrolování
elektronického
podpisu

D ávka s chybnou
strukturou
D ávka je kontrolována
na škodlivý obsah
( 14 dní )

Probíhá zpracování
metadat a ukládání

D ávka obsahuje
škodlivý obsah

Proces příjmu
dávky
D ávka zpracována

Role subjektů:
příjemce dávky (pracovník archivu při fyzickém příjm u)
administrátor příjmu
administrátor karanténní zóny

Obrázek 7-6 – Proces přijmu dávek
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Stav "Dávka přijata"
V tomto stavu je dávka po přijetí od původce (volání funkce "příjem dávky" systému přenosu
dávek, který iniciuje tento proces). V případě, že původce není automaticky potvrzen je v
rámci tohoto stavu procesu příjmu dávky možné řešení problému, například přidáním
pracovníka původce do evidence po ověření. Pokud nelze původce napárovat na již
evidované přesune se proces do stavu "Neakceptovaný původce", jinak se pokračuje v
kontrole dávky.
Stav "Původce zjištěn"
Po ověření původce proběhne ověření elektronického podpisu - podstav příjmu dávky - a
formální kontrola dávky. Pokud proběhnou tyto úkony bez problému, pokračuje příjem dávky
předáním do modulu QA a přechodem do stavu "Dávka akceptována".
Stav "Dávka akceptována"
V tomto stavu se provádí kontrola struktury dávky a uložení do karantény modulem QA.
Pokud není problém v kompletnosti dávky, přesune se do stavu "Dávka je kontrolována na
škodlivý obsah".
Stav "Dávka je kontrolována na škodlivý obsah"
V tomto stavu setrvává proces po dobu nastavené lhůty, po jejímž uběhnutí proběhne vlastní
kontrola na škodlivý obsah (volání funkce modulu QA). Toto se neprovádí, v případě, že jde
o opravnou dávku, neobsahující žádné soubory, ale pouze metadata vztahující se k již
uloženým AIP. V takovém případě by tento krok zbytečně zdržoval příjem opravených dat
(týká se chráněného úložiště), případně probíhající skartační řízení. V případě, že dávka
neobsahuje škodlivý obsah, přesune se proces do dalšího stavu.
Stav "Probíhá zpracování metadat a ukládání"
Po přechodu do tohoto stavu se volá funkce "Předání SIP v dávce modulu řízení příjmu".
Modul řízení příjmu přitom iniciuje vznik procesů "Zpracování AIP" pro každý jednotlivý SIP.
V tomto stavu proces příjmu setrvává, dokud všechny procesy "Zpracování AIP" vzniklé v
rámci příjmu dávky nejsou ve stavu "AIP zpracován" nebo "Vráceno původci", viz. následující
podkapitola. Poté je nastaven stav "Dávka zpracována".
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7.4.2

Proces zpracování AIP (ZPRACAIP)

AIP je duplicitní

Probíhá
automatické
zpracování SIP

Vráceno původci (k
doplnění v případě
ukládání do archivního
úložiště)

Doplňování metadat
AIP nelze příjmout do
archivu

Vybráno k přesunu do
archivu

Ukládání
SIP přes DA
Control

Doplňování oprávnění

AIP zpracován a přijat
do archivu

Role subjektů:
- pracovník původce
- pracovník archivu pro doplňování metadat
- pracovník archivu pro přidělování přístupu
- administrátor archivu

Proces
zpracování
AIP

Obrázek 7-7 – Proces zpracování AIP
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Probíhá automatické zpracování SIP
Tímto stavem začíná proces zpracování v případě příjmu SIP z dávky. Volá se funkce
"příjem SIP" modulu Ingest Control. Zde proběhne zejména automatické doplnění metadat
včetně automaticky vytvořených oprávnění a vytvoření samotného AIP. V případě
opakovaně zaslaného dokumentu, pro jehož AIP je v rámci skartačního řízení už zaveden
podproces archivace AIP, naváže se proces zpracování AIP na proces archivace AIP. V
případě že AIP není duplicitní (nejde přitom o opravu stávajícího AIP), přesune se proces do
dalšího stavu.
Doplňování metadat
V tomto stavu pracovník archivu může doplnit příslušná metadata do připraveného AIP
voláním funkce modulu Ingest Control.
Do tohoto stavu je proces prvotně nastaven, pokud přechází AIP z chráněného úložiště v
rámci procesu archivace dokumentu. Dále se do tohoto stavu opakovaně dostanou ty AIP,
které modul DA-Control (chráněné úložiště nebo archiv) z důvodu chyby v datech nepřijme a
oprava (doplnění) je možné na straně pracovníků archivu. Pracovník také může během
doplňování sám určit, že AIP je nutné vrátit původci k doplnění nebo opravě - nedojde tak k
pokusu (nebo opakovanému pokusu) o verifikaci a uložení AIP. V případě, že doplnění
metadat pracovník ukončí, nebo se tato fáze automaticky vynechává, přechází příjem AIP do
dalšího stavu - "Doplňování oprávnění"
Doplňování oprávnění
V tomto stavu může pracovník archivu doplnit oprávnění přístupu k AIP nad rámec
předdefinovaných pravidel voláním funkce modulu Ingest Control. V případě dokončení
doplňování přístupových oprávnění pracovníkem archivu (nebo pokud se tato fáze
automaticky vynechává), dojde k pokusu o uložení AIP funkcí DA Control.
AIP nelze přijmout do archivu
V případě, že AIP nelze přijmout do příslušného úložiště, dostane se proces zpracování do
tohoto stavu. Systém potom automaticky rozhodne o vrácení AIP původci nebo o přidělení
případu k vyřešení pracovníkovi archivu, případně bude ponechána časová lhůta pro
vyřešení pracovníkem archivu, než bude AIP vrácen původci. Vrácením původci daný proces
zpracování AIP končí, v případě opětovného zaslání v rámci jiné dávky vzniká k danému AIP
proces nový.
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7.4.3

Proces migrace formátu (PROCMD)

Navržení migrace
(1 rok)

Opravy převodního
modulu

Příprava
převodního
formátu (6 měsíců)

Migrace připravena

Migrace proběhla s
chybami

Migrace úspěšně
ukončena

Migrace probíhá

Podproces - migrace souboru

Soubor připraven k
migraci

Migrace souboru
skončila chybně

Migrace souboru
proběhla úspěšně

Role subjektů:
- analytik migrací
- programátor migrací
- vedoucí migrací (schvaluje, kontroluje)
- administrátor migrací (sleduje probíhající migrace)

Proces migrace
formátu
(PROCMD)

Obrázek 7-8 – Proces migrace formátu (PROCMD)
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Cílem procesu je zajistit migraci všech souborů archivu jednoho zastaralého technického
typu na nový technický typ. Entitu nazýváme "proces migrační dávky", protože jedna
instance tohoto procesu eviduje migraci obrovského množství souborů a bude trvat dlouhou
dobu. Podprocesem procesu PROCMD je proces MIGPOK (migrační pokus), který eviduje
veškeré pokusy o migraci jednoho jediného souboru na nový technický typ.
Stav "Navržení migrace"
Analytik migrací navrhne migraci jednoho technického formátu na jiný a založí tím instanci
procesu PROCMD včetně jeho parametrů. V rámci tohoto stavu vedoucí migrací schvaluje
tento návrh a po jeho schválení -> "Příprava převodního formátu".
Proces migrace bude možné prostřednictvím výběrových podmínek nad vybranými metadaty
omezit pouze na určené balíčky AIP (podle data vzniku, klasifikace apod.). V tom případě je
možné vytvářet opakovanou instanci procesu PROCMD pro tentýž migrovaný formát, ale
různé skupiny dokumentů. Při další migraci téhož formátu pak odpadá fáze přípravy
konverzního modulu.
Stav "Příprava převodního formátu"
V rámci tohoto stavu programátor migrací připravuje a testuje software potřebný pro převod
výchozího technického typu na cílový technický typ. Po dokončení -> "Migrace připravena"
Stav "Migrace připravena"
Migrace je technicky připravena ke spuštění a čeká se na pokyn ke spuštění celé migrační
dávky vedoucím migrací. Po pokynu ke spuštění -> "Migrace probíhá"
Stav "Migrace probíhá"
Postupné spouštění podprocesů migračních pokusů. K nalezenému souboru, kandidátu na
migraci, se založí instance entity MIGPOK s aktuálním časem pokusu o migraci. V databázi
systému správy dat se zjistí ID-AIP, ke kterému migrovaný soubor patří. Zavolá se funkce
rozhraní pro proces řízení migrací "provedení migrace souboru v AIP". Funkce zajistí
všechny potřebné aktualizace v systému správy dat iarchivním úložišti. Je-li výsledkem
chyba -> "Migrace proběhla s chybami". Změní se stav nadřazeného procesu a veškeré další
migrace jednotlivých souborů se přeruší, případě nastaví tento stav až po pokusu o migraci
všech souborů v závislosti na konfiguraci počtu přípustných chyb do přerušení migrace
daného formátu.
Stav "Migrace proběhla s chybami"
Celý hlavní migrační proces je pozastaven, dokud není rohodnuto o opravě převodního
modulu (administrátor migrací) a oprava není svěřena programátorovi migrací. -> "Opravy
převodního modulu"
Stav "Opravy převodního modulu"
Programátor migrací testuje konkrétní nepodařený převod, opravuje SW, testuje jej a po
schválení opravy administrátorem migrací se hlavní proces vrací do stavu "Migrace probíhá"
a pokračuje v dalších jednotlivých migracích souborů počínaje chybně migrovaným
souborem, kvůli němuž problém nastal. Po úspěšném průběhu všech podprocesů MIGPOK
přejde i nadřazený proces do cílového stavu "Migrace úspěšně ukončena"
Stav "Migrace úspěšně ukončena"
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V archivu již neexistuje žádný nezmigrovaný soubor.
7.4.4

Proces výdeje dat (VYDEJDAT)
Data nelze
zaslat

Schvalování
výdeje dat

Čeká se na výdej dat
(tvorba balíčku DIP)

Probíhá příprava
dotazu pro výběr dat

Data odeslána

Role subjektů:
- žadatel o výdej dat
- schvalovatel výdeje dat

Proces výdeje dat
z archivu
(VYDEJDAT)

Obrázek 7-9 – Proces výdeje dat z archivu (VYDEJDAT)
Cílem procesu výdeje dat je získat množinu dokumentů podle zadaných výběrových kritérií.
Výběrovými kritérii mohou být logické funkce nad těmi metadaty AIP, která jsou uložena v
databázi systému správy dat (Data Management). Proces využívá funkcí přístupového
modulu.
Žadatelem může být badatel, či jiný oprávněný uživatel přihlášený do systému v příslušné
roli evidované v entitě PRIROLE. Nemá-li uživatel právo přístupu v požadované roli, je jeho
žádost odmítnuta.
Proces je tedy založen tímto oprávněným uživatelem, který požádá o výdej dat. Založí se
instance entit VYDEJDAT a DIP (včetně vyplnění jeho atributu DATPOZ = datum
požadavku). Současně se založením se proces nachází v prvotním výchozím stavu:
Stav "Probíhá příprava dotazu pro výběr dat"
Volání funkce "Vyhledání AIP podle podmínek". Získáme seznam vyhledaných ID_AIP,
vygenerují se věty SESTDIP pro vyhledané AIP a zadaný dotaz. Záleží na přístupových
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právech uživatele, zda může dostat data bez schválení -> "Čeká se na výdej dat a tvorbu
balíčku DIP" nebo je schválení potřeba -> "Schvalování výdeje dat"
Stav "Schvalování výdeje dat"
Volání funkce "Čtení metadat a náhledů k AIP". Schvalovatel prohlédne požadovanou
množinu dokumentů prostřednictvím jejich náhledů a vyřadí ty AIP, které se nesmějí z
archivu vydávat (rušení vět SESTDIP). Nejde-li vydat žádná data -> "Data nelze zaslat".
Jinak -> "Čeká se na výdej dat a tvorbu balíčku DIP".
Stav "Čeká se na výdej dat a tvorbu balíčku DIP"
Volání funkce "Tvorba DIP" s množinou parametrů ID_AIP definovanou entitou SESTDIP pro
jeden dotaz jednoho uživatele (tvorba jednoho DIP). Funkce operující nad úložištěm vybere
požadovaná a schválená data, vytvoří z nich jeden balíček a předá ho uživateli. Nepodařilo-li
se z nejrůznějších důvodů balíček vytvořit -> "Data nelze zaslat". Jinak -> "Data odeslána".
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7.4.5

Proces kontroly CRC AIP (AIPCRC)
Volá funkce DA
Control pro
zjištění CRC AIP

Pravidelně v cyklu
kontroluje jednotlivé
AIP a zajišťuje
stavové přechody

AIP v pořádku

Pocesní funkce
"Kontrola CRC"

Probíhá řešení chyby v
archivním úložišti AS
(Archival Storage)

AIP vadný

Role subjektů:
gestor kontroly CRC
správce archivního úložiště (AS)

Proces kontroly CRC s
podprocesem kontroly
CRC AIP (AIPCRC)

Obrázek 7-10 – Proces kontroly CRC
Cílem procesu kontroly správnosti uložených dat je zjistit, zda se v průběhu času fyzikálními
či chemickými pochody probíhajícími v ukládacích médiích neztratila z uložených dat nějaká
informace. Dalším úkolem tohoto procesu je zajistit náhradu ztracené informace z jiných
záložních médií.
V těle uložených dat je uložen i kontrolní součet CRC (Cyclic Redundancy Check), který je
výsledkem definovaných operací nad uloženými daty. Neshoda aktuálně vypočteného a
uloženého CRC je důkazem o porušení dat.
V těle entity AIPCRC se eviduje informace o čase poslední kontroly uloženého obsahu AIP.
Entita prochází během svého životního cyklu stavy "AIP v pořádku", "Vadný AIP", "Probíhá
řešení chyby v úložišti AS".
Nad všemi instancemi entity AIP cyklicky operuje procesní funkce "Kontrola CRC", která
zakládá instance entity AIPCRC a zajišťuje přechody mezi jejími stavy. Funkce kontroluje
vznik nových AIP a vytváří k nim nové instance AIPCRC.
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Přechod "AIP v pořádku" - "AIP v pořádku"
Funkce "Kontrola CRC" získala z AS informaci, že konkrétní AIP identifikovaný ID_AIP je v
den kontroly bezchybný. Datum kontroly uloží do atributu DATPK (datum poslední kontroly)
entity AIPCRC. Stav ponechá v původním stavu.
Přechod "AIP v pořádku" - "AIP vadný"
Funkce "Kontrola CRC" získala z AS informaci, že konkrétní AIP identifikovaný ID_AIP je v
čase kontroly vadný. Datum kontroly uloží do atributu DATPK (datum poslední kontroly)
entity AIPCRC. Zařídí přechod do stavu "AIP vadný". Inicializuje automatické řešení chyby v
AS.
Přechod "AIP vadný" - "Probíhá řešení chyby v AS"
Funkce "Kontrola CRC" získala z AS systému informaci, že konkrétní AIP s chybou CRC
identifikovaný ID_AIP se začal opravovat. Zařídí přechod do stavu "Probíhá řešení chyby v
AS".
Přechod "Probíhá řešení chyby v AS" - "AIP v pořádku"
Funkce "Kontrola CRC" získala z AS informaci, že konkrétní AIP s chybou CRC
identifikovaný ID_AIP je opraven. Provede se funkce "kontrola CRC" a v případě úspěchu se
převede do stavu "AIP v pořádku" .
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7.4.6

Proces skartačního řízení (SKARTRIZ)

V ýběr dokumentů

-

N avrhuje systém
podle znaků a lhůt

-

U praví archivní
pracovník
původce

Skartační řízení
(SK A R TRIZ)

Posouzení
archivářem

O dsouhlasené
seznamy ke
skartaci a archivaci

Probíhá archivace a
skartace

Řízení ukončeno

Podproces skartace a
archivace dokumentu
(AIPSA)
V ybrán ke skartaci

Skartováno

Vybrán k archivaci

P robíhá archivace

Archivováno

Zpracování A IP

Prodloužená lhůta

3 (kvůli doplnění m etadat)
Cesta dokumentu od
původce do archivu:

4

1
Zde probíhá
skartační řízení

Chráněné
úložiště

2

D igitální
archiv

Obrázek 7-11 – Proces skartačního řízení SKARTRIZ
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Při popisu procesu skartačního řízení vycházíme ze zákona č. 499/2004 o archivnictví a
vyhlášky 646/2004 o podrobnostech výkonu spisové služby s přihlédnutím ku zvláštnostem
elektronického skartačního řízení.
SKARTRIZ je proces vážící se k původci , jehož cílem je provést skartační řízení nad
množinou dokumentů k zadanému datu. Do tohoto procesu začlení původce všechny
dokumenty jimž končí skartační lhůta v daném kalendářním roce, či ty dokumenty, které měly
z nejrůznějších důvodů skartaci odloženou.
AIPSA je podprocesem SKARTRIZ. Podproces skartace a archivace dokumentu (AIPSA) je
detailní proces (archivace/zničení) nad jedním dokumentem z vybrané množiny dokumentu
v rámci SKARTRIZ.
Elektronické skartační řízení se může provádět dvěma způsoby. Buď


v informačním systému původce (dále ISP)
o

V tomto prvním případě posílá původce do NA na základě již proběhlého
skartačního řízení vybrané a kategorizované archiválie včetně jejich seznamu,
který je předem dodán původcem prostřednictvím rozhraní systému. O
zničených dokumentech nedostává NA žádné informace. Dokumenty se
dostávají od původce přes QA a IC přímo do digitálního archivu.

o

Využívá se jen koncová fáze evidence procesu skartace v informačním
systému NA.

nebo


v informačním systému pracoviště digitálního archivu (dále ISPDA)
o

V tomto případě po odeslání dávky / dávek dokumentů původcem (s
příznakem, že se mají uložit do chráněného úložiště a že se jedná o kandidáty
na skartační řízení) se dokumenty dostanou do chráněného úložiště a jsou
evidovány v systému správy dat. V entitě LOGUAIP jsou evidovány: spisový
znak, skartační znak, skartační lhůta.

o

Výběr a odsouhlasení množiny dokumentů k archivaci a skartaci se provádí v
rámci informačního systému pracoviště digitálního archivu.

Stav "výběr dokumentů"
V rámci tohoto stavu procesu systém navrhne pracovníku původce dokumenty určené ke
skartaci nebo archivaci (z chráněného úložiště). Pracovník původce může tuto množinu
upravit - změna stavu procesu AIPSA pro jednotlivé dokumenty. Po ukončení výběru předá
skartační řízení archiváři a vygenerují se příslušné seznamy ve formě dokumentu. V tomto
procesu se proces nachází pouze při skartačním řízení prováděném v chráněném úložišti.
.
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Stav "Posouzení archivářem"
V rámci tohoto stavu archivář schvaluje či mění archivní znaky jednotlivých dokumentů změna stavu procesu AIPSA pro jednotlivé dokumenty. Následně archivář jedná se skartační
komisí původce o datumu skartace / archivace množiny. Po dohodě se vygenerují z
databáze veškeré potřebné seznamy a protokol. Tyto vygenerované dokumenty se uloží do
chráněného úložiště a odešlou původci. Po odsouhlasení se proces posouvá do dalšího
stavu. Tím jsou jednotlivé dokumenty celé množiny dokumentů SKARTRIZ připraveny k
fyzické archivaci / zničení. Metadata AIP se aktualizují podle AIPSA (skartační znak,
skartační lhůta). V tomto procesu se proces nachází pouze při skartačním řízení
prováděném v chráněném úložišti.
Stav "Odsouhlasené seznamy k archivaci a skartaci"
V rámci tohoto stavu se proces nachází v době po odsouhlasení příslušných seznamů
archivářem do určeného data provedení archivace a skartace dokumentů. V případě
skartačního řízení probíhajícího na straně IS původce, je tento stav počátečním stavem
celého procesu. Proces je přitom založen na základě zaslání seznamu dokumentů k
archivaci přes příslučnou funkci přístupového modulu. Při příchodu prvního dokumentu ze
seznamu schválených dokumentů se proces posouvá do dalšího stavu a jeho průběh je
podobný s případem archivace z chráněného úložiště.
Stav "Probíhá archivace a skartace"
V průběhu tohoto stavu se dokumenty určené ke skartaci fyzicky mažou v chráněném úložišti
i v databázi systému správy dat, dokumenty určené k archivaci se přenášejí do digitálního
archivu.
Podprocesy AIPSA volají externí proces ZPRACAIP, který zajišťuje fyzické uložení do
digitálního archivu. Kardinalita entit AIPSA -> ZPRACAIP je 1:n, protože při archivaci může
dojít ke zjištění nedostatečnosti metadat AIP a tato se musí nechat doplnit u původce. Pak
se zpracování AIP provádí dvakrát či i vícekrát. Viz obrázek: "Cesta dokumentu od původce
do archivu" – přechody "3" a "4". Tato záležitost zdržuje zpracování množiny, ale je nutná.
V případě skartačního řízení provedeného na straně IS původce se čeká na příchod všech
dokumentů přímo od původce a chráněné úložiště přitom není využíváno. Řešení problémů v
datech se přitom provádí stejným způsobem jako v případě skartačního řízení provedeného
v IS NA.
Potom, co jsou úspěšně zničeny veškeré dokumenty množiny určené ke zničení a úspěšně
archivovány (= zapsány do digitálního archivu) veškeré dokumenty určené k archivaci (tj.
všechny podprocesy AIPSA jsou ukončeny), přechází proces SKARTRIZ do konečného
stavu "Řízení ukončeno".
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Důležité informace ze zákona a vyhlášky mající dopad na proces elektronického
skartačního řízení
Skartační návrh zpracovaný původcem obsahuje:
a) označení původce dokumentů, které jsou navrženy ke skartačnímu řízení,
b) seznam dokumentů navržených ke skartačnímu řízení a dobu jejich vzniku,
c) návrh termínu provedení skartačního řízení.
Na základě skartačního řízení vyhotoví příslušný archiv protokol o provedeném skartačním
řízení (dále jen "protokol"), který obsahuje:
a) soupis dokumentů nebo souborů dokumentů, které byly vybrány za archiválie,
b) zařazení archiválie do příslušné kategorie,
c) určení, kde bude archiválie uložena, a
d) soupis dokumentů, které lze skartovat.
..............................................
Na základě předloženého skartačního návrhu provede archivář odbornou archivní prohlídku
dokumentů. Při odborné archivní prohlídce archivář
a) posoudí, zda dokumenty se skartačním znakem "A" odpovídají kritériím stanoveným
zákonem k prohlášení za archiválie,
b) posoudí, zda dokumenty se skartačním znakem "S" nemají trvalou hodnotu; pokud zjistí,
že trvalou hodnotu mají, přeřadí je mezi dokumenty se skartačním znakem "A",
c) posoudí zařazení dokumentů se skartačním znakem "V" mezi dokumenty určené k
prohlášení za archiválie nebo mezi dokumenty určené ke zničení,
d) uloží skartační komisi sepsat seznam dokumentů určených k uložení v archivu podle
písmen a) a c) a seznam dokumentů určených k vyřazení a ke zničení podle písmen b) a c)
a tyto seznamy přiloží k protokolu o skartačním řízení,
e) dohodne se skartační komisí dobu a způsob předání archiválií k uložení do příslušného
archivu.
(9) Po provedené archivní prohlídce archivář sepíše protokol a vydá souhlas ke zničení
dokumentů označených skartačním znakem "S".
(10) Na základě souhlasu ke zničení dokumentů označených skartačním znakem "S"
zabezpečí určený původce jejich zničení. Zničením dokumentu se rozumí jeho znehodnocení
tak, aby byla znemožněna jeho rekonstrukce a identifikace obsahu.
(11) Skartační návrh, protokol o skartačním řízení, protokol o předání archiválií a potvrzení
archivu o jejich převzetí se ukládají u určeného původce a v archivu, ve kterém jsou
archiválie uloženy.
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Řízení přístupu k datům

7.5

7.5.1 Princip přidělování přístupových oprávnění
Přístup k datům je řízen na principu rolí v systému a typů oprávnění, které lze těmto rolím
přidělovat. Každý uživatel systému může mít přiděleno více rolí.
Oprávnění mohou být přidělena pro chráněné úložiště a digitální archiv zvlášť. Oprávnění
mohou být přidělena dvěma způsoby:


oprávnění platí globálně pro systém nebo dané úložiště - toho se využívá v případě
obslužných administrátorských funkcí nesouvisejících s prací s dokumenty v AIP
(např. údržba číselníků).



oprávnění platí pro AIP - v tomto případě je oprávnění pro roli omezeno právě na
konkrétní AIP a kromě systému správy dat je evidováno i v metadatech AIP

Globální role lze pro interní uživatele přidělovat prostřednictvím systémových prostředků
síťového prostředí (např. LDAP) a jejich prostřednictvím je ověřovat, není tedy nutné v tomto
případě přidělování na aplikační úrovní.
7.5.2

Testování oprávnění - autorizační funkce



Globálně nastavená oprávnění testuje každá funkce příslušného modulu archivu
prostřednictvím jednotné funkce systému správy dat. Tato funkce vytvoří sjednocení
všech rolí daného uživatele a zjistí, zda má právo k příslušné akci.



Oprávnění k různým typům práce s dokumenty jsou testována prostřednictvím
modulu "DA Control" příslušného úložiště při čtení a zápisu dat. Tento modul zajišťuje
i omezení množiny metadat při výdeji. Přitom se postupuje takto:



o

zjistí se oprávnění všech rolí uživatele pro daný AIP

o

zjistí se globální oprávnění všech rolí uživatele k funkcím pro práci s AIP v
chráněném úložišti nebo digitálním archivu

o

oprávnění k dokumentu je sjednocením obou těchto skupin přidělených typů
oprávnění

Mimo modul "DA Control" se ověřuje oprávnění k dokumentu navíc pouze ve funkci
hledání v systému správy dat (některé dokumenty nemusí mít někteří uživatelé právo
vidět ve výsledku vyhledávání.
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7.6

Datová specifikace

Navrhujeme následující konceptuální datová schémata:
 Základní předmětná oblast (pro Systém správy dat – Data Management)
o popisuje předmětnou část řízení dat jak chráněného úložiště, tak digitálního
archivu NA


Procesní předmětná oblast (pro Modul řízení procesů – Process Control)
o zajišťuje datovou podporu Modulu procesního řízení jako rozšíření základní
předmětné oblasti. Jsou evidovány následující entity jako podtypy supertřídy
"Proces archivu"
 Příjem dávky
 Proces zpracování AIP
 Proces skartačního řízení
• Podproces skartace či archivace jednotlivého dokumentu
 Proces migrační dávky na nový typ souboru
 Proces výdeje dat
 Proces kontroly CRC

Uvedená schémata představují hrubý návrh datového modelu bez detailního uvedení všech
evidovaných atributů.
Poznámka:
Konceptuální datové schéma základní předmětné oblasti i procesní předmětné oblasti je
vytvářeno v modeleru SOFTMODEL CASE a jeho postupně vytvářené verze jsou pro
prezentační účely uloženy v souborech .pdf
v příloze tohoto dokumentu s názvy
KDS_<zkratka předmětných oblastí KDS>_<číslo verze>_<velikost vygenerovaného
tiskového formátu>.pdf. Předmětné oblasti jsou kódovány jako DM (Data Management) či
jako DMPC (Data Management + Process Control)
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7.6.1

Popis konceptuálního datového schématu Systému správy dat (Data Management) – schéma v příloze
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Vysvětlení složitějších částí schématu:
Okolí LOGUAIP
Entita "Logická úroveň AIP" (LOGUAIP) eviduje logické vnitřní bloky (DIV) balíčku AIP.
Interně v balíčku AIP platí, že technická metadata se používají na vnitřní vazby mezi
logickými úrovněmi AIP a popisná metadata se používají pro evidenci externích vazeb AIP –
viz v KDS např.: PŮVODCE, SIP, DAVKA, UZIS, AIPSPIS
Příklad 1: "základní dokument", "příloha1", "příloha2"
Příklad 2: "opera", "dějství", "árie"
Při migraci přibudou pouze ty soubory, jejichž typ migruje na jiný typ, logická konstrukce
"POHLED" zůstává, aktualizuje se pouze vazbou na migrované soubory.
Příklad:
o POHLEDY
o originální verze
 základní dokument - F1
 příloha 1 – F2
 příloha 2 – F3
o migrace 1 (migruje formát souboru F3, vytvoří se soubor F4)
 základní dokument - F1
 příloha 1 – F2
 příloha 2 – F4
o náhled
 náhled základního dokumentu – F5
 náhled přílohy 1 – F6
 náhled přílohy 2 – F7
V rámci AIP existuje množina logických úrovní (základní dokument, příloha 1, příloha 2,...) a
ke každé úrovni jsou přiřazeny odkazy na skutečně existující soubory k této úrovni.
K LOGUAIP "základní dokument" jsou tedy přiřazeny SOUBORy: F1, F5
K LOGUAIP "příloha 1" jsou tedy přiřazeny SOUBORy: F2, F6
K LOGUAIP "příloha 2" jsou tedy přiřazeny SOUBORy: F3, F4, F7
Poznámka: Jedna logická úroveň AIP (LOGUAIP) na sebe váže více souborů z těchto
důvodů:
o originál a navíc všechny jeho migrace
o více souborů k jedné logické úrovni z důvodu technického dělení na menší celky
Závěr: Každý soubor je evidován pouze jednou, entita POHLED zajistí správnou prezentaci
podle dotazu: "originální data" / "migrace i" / "náhled" (presentační formát .pdf)
Okolí AIP
Vysvětlení významu entit AISPIS a AIPDOC. Balíček AIP může být buď typu "spisového"
nebo "dokumentového", proto výše uvedené dvě entity identifikující příslušný podtyp AIP.
Spisový AIP eviduje obálku spisu, dokumentový AIP eviduje dokument. Dokumentový AIP
charakterizovaný podtypem AIPDOC může či nemusí být vázán na spisový AIP
charakterizovaný podtypem AIPSPIS. Spisový AIP charakterizovaný podtypem AIPSPIS
může či nemusí vázat na dokumentové AIP charakterizované podtypem AIPDOC. Systém
připustí evidenci dokumentového AIP s vazbou na spisový AIP, jestliže tento již byl evidován.
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Jednotná klasifikace
Národní archiv vydává a aktualizuje jednotnou klasifikaci (spisový plán) závaznou pro
původce. Položky této klasifikace včetně datumů začátku jejich platnosti se evidují v entitě
POLJK. V popisných metadatech LOGUAIP se vyskytují atributy SPZN, SKZN, SKLH
(spisový znak, skartační znak, skartační lhůta). Shodují-li se tyto údaje (třeba i na vyšší
úrovni spisového znaku) s jednotnou klasifikací NA, může se tato reference na POLJK v
metadatech AIP evidovat.
Okolí UZIS
Subjekty předmětné oblasti NA jsou organizace a fyzické osoby v různých rolích.
Organizacemi jsou buď "původci" nebo sám NA. Z důvodu společných vlastností těchto
organizací modelujeme v entitě PUVODCE jak množinu původců, tak samotný NA. Speciální
postavení NA je dáno speciálním podtypem NARARCH. ROLE je číselníkem možných rolí
uživatelů IS (pracovník původce, pracovník NA, badatel, oprávněný policista,...)
Okolí OPRAVNENI
V entitě TYPARCH se evidují typy archivů (chráněné úložiště, digitální archiv).
V entitě TYPOPR se evidují typy oprávnění přístupu k softwarovým funkcím – např.
"oprávnění k evidenci původce", "oprávnění k přípravě migrační dávky", "oprávnění k údržbě
číselníku PRONOM", "oprávnění podat žádost o tvorbu DIP",...
V entitě ROLE se evidují kompetence, které lze definovat v rámci provozu celého NA.
Příklady: "správce základních číselníků", "badatel", "policista".
V entitě OPRAVNENI se evidují platné a smysluplné kombinace hodnot výše uvedených
číselníků. Hodnota "typ archivu" není vždy povinná, protože existují smysluplná oprávnění
bez ohledu na typ archivu.
Entita POVKOMB eviduje smysluplné povolené kombinace rolí a typů oprávnění k SW v
souvislosti s přístupem k vybraným datovým větám – k jednotlivým AIPům
Entita OPRISTAIP obsahuje metadata AIP informující o POVKOMB (rolí x typů oprávnění),
čili kdo smí k AIP přistupovat
Okolí PRONOM
PREF definuje podmnožinu preferovaných technických typů souborů z číselníku PRONOM.
PRIPTYPS definuje přípustné typy pro různé typy archivů. V ochranném úložišti je přípustné
ukládat více typů souborů než v digitálním archivu.

7.6.2

Popis konceptuálního datového schématu procesní předmětné oblasti
(Process Control)

Konceptuální datové schéma této oblasti zajišťuje datovou podporu Modulu procesního
řízení jako rozšíření základní předmětné oblasti. Schéma zajišťuje vazbu modulu pro řízení
procesů na data systému správy dat. Přiložené schéma nezahrnuje interní struktury modulu
procesního řízení (zejména stavy procesů a procesní role). Jsou evidovány následující
entity jako podtypy supertřídy "Proces archivu"


Příjem dávky PRIJEMD
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váže na evidovanou zpracovávanou vstupní dávku DAVKA a ve svých
atributech obsahuje potřebná data pro tento proces
Proces zpracování AIP
o váže na evidovaný balíček AIP. K jednomu AIP může proběhnout více jeho
zpracování v případě aktualizace nebo archivace
o alternativně váže na proces příjmu dávky, v němž byl balíček obsažen
PRIJEMD
o alternativně váže na proces archivace / skartace AIPSA
Proces skartačního řízení SKARTRIZ
o proces skartačního řízení váže na původce PUVODCE, pro nějž se řízení
koná
Podproces skartace či archivace jednotlivého dokumentu AIPSA
o podproces AIPSA obsahuje mimo jiné archivářem nově navrženou skartační
lhůtu a znak. Tato entita je klíčová pro podporu celého skartačního řízení. Z
dat v ní obsažených ( a v entitách na ní navázaných) je možno vybrat údaje
do všech potřebných seznamů dokumentů požadovaných ve skartačním
řízení
Proces migrační dávky na nový typ souboru PROCMD
o vazby na PRONOM "odkud" a "kam" evidují, jaký technický typ souboru se má
migrovat na nový technický typ souboru
o entita MIGPOK (migrační pokus) navázaná na PROCMD a SOUBOR eviduje
veškeré migrační pokusy
Proces výdeje dat VYDEJDAT
o váže na příslušný balíček DIP a obsahuje všechny údaje, které jsou potřebné
pro proces výdeje dat
Proces kontroly CRC
o váže na příslušný balíček AIP a obsahuje všechny údaje, které jsou potřebné
pro proces kontroly správnosti kontrolního součtu
o
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7.7

Návrh HW specifikace

Cílem implementace je s podporou CMS (Content management systému) vyřešit vstup,
výstup, archivaci a zpracování originálních elektronických dokumentů. Požadavky Národního
archivu na implementované Pracoviště, lze považovat za standardní z pohledu dlouhodobé
archivace a povahy činnosti Národního archivu. Je třeba si uvědomit, že navrhované
Pracoviště se stane systémem s celorepublikovou působností, ve kterém budou
organizovány elektronické dokumenty od původců.

7.7.1

Komplexní infrastruktura IS

Základem implementace Pracoviště by měla být architektura orientovaná na služby - Service
Oriented Architecture (SOA). Tato architektura se vyznačuje nezávislostí na umístění
jednotlivých uživatelů a datových úložišť. Mezi další výhody tohoto řešení patří transparentní
řešení odpovědnosti za data a vysoká flexibilita z pohledu změn parametrů jednotlivých
služeb (každá služba je v takovém systému řešena jen na jednom místě).
7.7.2

Technická architektura

Architektura Pracoviště je navržena jako centralizované řešení dle požadavků na moderní
infrastrukturu IT/IS. Je rozdělena do tří vrstev (datová, aplikační a prezentační)
s bezpečnostními prvky na všech těchto vrstvách.
Jedinou branou do celého systému bude pro všechny uživatele klientské nebo aplikační
rozhraní, které bude možné obsluhovat prostřednictvím portálové aplikace. Klientská
aplikace i aplikační rozhraní, zabezpečují ověření pravosti uživatelů a následné řízení
přístupu k aplikacím, identifikaci typu koncových zařízení uživatelů. Každému uživateli je
přiřazen jeho příslušný profil a role, které určují, jaké informace, v jakém formátu a jakým
protokolem bude mít dostupné. Zpracování dat i komunikace budou transakčně
zabezpečeny a je umožněno protokolování činností uživatelů, identita uživatele je předávána
přes všechny vrstvy a součásti architektury systému.
Elektronické dokument Pracoviště se ukládají a spravují v Primárním pracovišti. Data a
funkce centrálního „datového skladu“ budou vytvořeny i na Záložním pracovišti. To znamená,
že do lokality Záložního pracoviště se budou replikovat data a při výpadku části nebo celého
Primárního pracoviště se převezme Záložní pracoviště plně jeho funkce.
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7.7.3

Síťová architektura

Komunikace mezi jednotlivými součástmi architektury systému bude probíhat na bázi
protokolu TCP/IP. Struktura vnitřní komunikace odpovídá navržené třívrstvé architektuře
systému. Komunikace s klientskou vrstvou probíhá primárně na bázi standardního protokolu
HTTP/HTTPS pro uživatelské rozhraní a prezentaci informací. Výměna informací a dat s
externími systémy a partnery probíhá primárně ve formátu XML. Uživatelé se k portálu
připojují ve vnitřní síti LAN (v centru) nebo WAN/LAN (na územních pracovištích).
Celý systém je navržen tak, že z důvodů bezpečnosti je každá logická část systému tvořena
vlastním síťovým segmentem. Tyto segmenty jsou vzájemně propojeny přes routery. Cílem
je vytvořit takové síťové prostředí, které bude možné v případě problému oddělit a jednotlivé
síťové segmenty zprovoznit samostatně. Jedná se především o segmenty Chráněného
úložiště a Digitálního archivu.
7.7.4

Zabezpečení dokumentu proti HW poruchám

Elektronické dokumenty budou uložené v Digitálním archivu na diskovém poli a mediích
s technologií UDO2. Výběr vhodné technologie pro uložení dokumentů bylo podrobně
popsáno v kapitole č. 6 – Způsoby uložení dat v technologické části projektu.
7.7.5

High Availability Systém & Load Balancing

High Availability Systém & Load Balancing zajišťuje zabezpečení nejenom dokumentů v
systému uložených, ale i celého navrženého systému proti HW poruchám. Systém, je-li
využita tato technologie, je jištěn dalšími servery umístěnými v definované „serverové farmě“.
Dokument je vždy při výpadku jednoho ze serverů nalezen na další (záložním) serveru. Dále
má každý jednotlivý systém funkcionalitu „Disaster Recovery“ a tudíž je možno jej obnovit do
původního stavu. Pracoviště by mělo využívat technologií Cluster Server a High Availability
technologie.

Obrázek 7-12 -Princip Cluster Server řešení
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Server Cluster – koncept sdílených dat na diskovém úložišti při využití „serverové farmy“.
Serverová farma – je skupina identických serverů přístupných přes technologie Load
Balancing. Všechny servery umístěné v této serverové farmě jsou aktivní a používají stejný
software. Každý server v „serverové farmě“ je klonem jiného serveru zde umístěného. Každý
server na vlastní diskové úložiště pro statické data, operační systém, a další instalovaný
software.
Load Balancing – provádí distribuci přicházející klientských požadavků ze strany klientů
přes všechny servery v této „Serverové farmě“.
Při nasazení technologie High Availability je možné zajistit, že při výpadku jednoho serveru
budou požadavky okamžitě přesměrovány na server záložní (sdílený). Nedojde-li k výpadku
serveru je možné zajistit mezi servery tzv. Load Balancing, což v praxi znamená, že je-li
jeden ze serverů přetížen jsou ostatní uživatelé a jejich požadavky směrovány na druhy
server.
Předpokládáme, že technologie High Availability a Load Balancingu bude využita při realizaci
Chráněného úložiště. Předpokládáme, že v budoucnosti by k chráněnému uložišti mohlo
přistupovat velké množství uživatelů a je nutné tedy zaručit jejich bezproblémový přístup.
Nedostupnost elektronických dokumentů by mohlo znamenat ztrátu prestiže Národního
archivu (to je i definováno jako riziko z hlediska Analýzy rizik). U Digitálního archiv
nepředpokládáme žádný masový přístup. Dostupnost systému bude zajištěna clusterovým
řešením.
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7.7.6

Infrastruktura Digitálního archivu

Obrázek 7-13 - Infrastruktura digitálního archivu
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7.7.7 Popis infrastruktury digitálního archivu
Navržený systém je řešen tak, jak již bylo uvedeno, jakoby se jednalo o čtyři nezávislé
systémy, které mají společné administrativní služby. Jednotlivé systémy by měly být
odděleny i co se týká vlastních síťových segmentů. Návrh je koncipován tak, aby mezi
jednotlivými segmenty vznikla zóna DMZ, která umožní v případě průniků zvenčí oddělit
jednotlivé systémy a tím zaručit, že nedojde ke ztrátě elektronických dokumentů a tím ke
snížení prestiže Národního archivu.
7.7.7.1

Popis infrastruktury Karanténní zóny

Obrázek 7-14 - Infrastruktura karanténní zóny
Karanténní zóna má v rámci Pracoviště zabezpečit, aby nedošlo k zahlcení nebo napadení
viry. Karanténní zóna slouží jako nezávislé úložiště ve kterém jsou uloženy dokumenty po
definovanou dobu.
Karanténní zóna je vybavena jedním počítačovým systémem, který zajišťuje ukládání
elektronických dokumentů na vymezený diskový prostor. Zde jsou elektronické dokumenty
drženy po definovanou dobu, dokud nedojde k jejich prověření. Kontrola je zabezpečena
softwarovými i hardwarovými prostředky. Po uplynutí této lhůty jsou dokumenty v rámci
svých procesů připraveny k dalšímu zpracování v rámci Chráněného úložiště nebo přímo
v digitálním archivu.
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7.7.7.2

Popis infrastruktury Chráněného úložiště

Obrázek 7-15 - Infrastruktura Chráněného úložiště
Infrastruktura Chráněného úložiště je tvořena samostatným síťovým segmentem. Do
Chráněného úložiště přichází od původců velké množství elektronických dokumentů. Ty jsou
v rámci Chráněného úložiště uloženy:
•

Do doby, dokud neuplyne skartační lhůta příslušného elektronického dokumentu.
Teprve po uplynutí skartační lhůty je proveden výběr, který přesune příslušné
dokumenty ve formě AIP do Digitálního archivu.

•

Do chráněného úložiště jsou uloženy i dokumenty, které zde uloženy jen dočasně a
mohou být z chráněného úložiště vymazány. U těchto dokumentů se nepředpokládá,
že u nich bude proveden výběr za účelem přesunu do Digitálního archivu.

Hardwarové vybavení Chráněného úložiště musí být vybráno tak, aby jej bylo možné
v případě potřeby libovolně rozšiřovat, aby bylo možné zpracovávat libovolný počet
dokumentů, který může být v rámci Chráněného úložiště uložen.
Chráněné úložiště je tvořeno následujícími komponenty:
•

Aplikačními servery nebo farmou aplikačních serverů: V rámci Chráněného úložiště je
nutno zabezpečit funkce, které jsou definovány v technologické části projektu.
Aplikační servery zabezpečující funkční logiku a slouží i jako platforma pro vybraný
Content management systém. Aplikační servery jsou vzájemně clusterovány a
využívají Load Balancing pro rozdělení úloh a optimální využití výkonu jednotlivých
aplikačních serverů.

•

DB Store: Databázové úložiště slouží pro uložení dat vybraného databázového
systému. Systém je opět clusterován a využívá sdílený diskový prostor. Sdílený
diskový prostor je realizován jako zrcadlený RAID 5. To znamená, že sdílený diskový
prostor je implementován jako RAID 5 a je v rámci DB Store implementován dvakrát.
Mezi těmito fyzickými zařízeními je provedeno zrcadlení s replikací dat mezi systémy.
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•

File Store: Úložiště elektronických dokumentů je navrženo stejným způsobem jako
DB Store. Systém je clusterován s využitím funkcí Load Balancingu, data jsou
uložena na sdíleném diskovém prostoru. (zrcadlený RAID 5). Vybrané diskové pole
musí umožňovat snadné navýšení kapacity, dle potřeb Pracoviště. Elektronické
dokumenty, které jsou uloženy v rámci archivu, jsou uloženy jen v rámci File Store.
Dokumenty jsou ukládány jen do tohoto úložiště.

•

Backup Systém: Pracoviště backup systému provádí full backup celého chráněného
úložiště. Jako úložiště je vybraná LTO pásková knihovna. Detailní strategie
zálohování je popsána v rámci technologické části projektu. Backup strategie musí
zahrnovat vytvoření vždy dvou identických záloh. Jedna je ukládána na Pracovišti a
v rámci retence pásek je po určité časové lhůtě přepisována. Druhá páska je
ukládána mimo Pracoviště, ve zcela jiné lokalitě a je vždy zachovávána.

7.7.7.3

Popis infrastruktury Digitálního archivu

Obrázek 7-16 - Infrastruktura Digitálního archivu

Digitální archivu je tvořena samostatným síťovým segmentem. Do digitální archivu přichází
elektronické dokumenty z chráněného úložiště nebo přímo od původců. Hardwarové
vybavení Digitálního archivu musí být vybráno tak, aby jej bylo možné v případě potřeby
libovolně rozšiřovat, aby bylo možné zpracovávat libovolný počet dokumentů, který může být
v rámci Digitálního archivu uložen.

Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -

Stav:

Výtisk: 001

ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05

Změna: 21.03.2008

Verze: 1.05

Stran:

388

176

Návrh SW a HW specifikace
Digitální archiv je tvořen následujícími komponenty:
•

Aplikačními servery nebo farma aplikačních serveru: V rámci Digitálního archivu je
nutno zabezpečit funkce, které jsou definovány ve výše uvedených kapitolách.
Aplikační servery zabezpečující tuto funkční logiku. Aplikační servery jsou vzájemně
clusterovány.

•

DB Store: Databázové úložiště slouží pro uložení dat vybraného databázového
systému. Systém je opět clusterován a využívá sdílený diskový prostor. Sdílený
diskový prostor je realizován jako zrcadlený RAID 5. To znamená, že sdílený diskový
prostor je implementován jako RAID 5 a je v rámci DB Store implementován dvakrát.
Mezi těmito fyzickými zařízeními je provedeno zrcadlení s replikací dat mezi systémy.

•

Content Server: Úložiště elektronických dokumentů je navrženo stejným způsobem
jako DB Store. Systém je clusterován a data jsou uložena na sdíleném diskovém
prostoru (zrcadlený RAID 5). Vybrané diskové pole musí umožňovat snadné navýšení
kapacity, dle potřeb Pracoviště. Elektronické dokumenty, které jsou uloženy v rámci
archivu jsou ukládány jak v Content Serveru tak i v HSM Store.

•

Backup Systém: Pracoviště backup systému provádí full backup celého chráněného
úložiště. Jako úložiště je vybraná LTO pásková knihovna. Detailní strategie
zálohování je popsána v kapitole č. 6 – Způsoby uložení dat, Dílčí zprávy č. 1 –
Technologického projektu. Backup strategie musí zahrnovat vytvoření vždy dvou
identických záloh. Jedna je ukládána na Pracovišti a v rámci retence pásek je po
určité časové lhůtě přepisována. Druhá páska je ukládána mimo Pracoviště, ve zcela
jiné lokalitě a je vždy zachovávána.

•

HSM Store: Slouží jako druhé úložiště pro archivované elektronické dokumenty a
obsahuje stejné dokumenty jako Content Server. HSM Store je tvořen řídícím server
se zrcadleným sdíleným úložiště, které slouží pro případné cachování souboru.
K řídícímu serveru je připojeno dostatečné množství UDO jukeboxu, které umožňují
archivaci elektronických dokumentů.
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7.7.7.4

Popis infrastruktury Informačního systému archivu

Obrázek 7-17 - Infrastruktura Informačního systému archivu
Infrastruktura Informační systém archivu je tvořena samostatným síťovým segmentem.
Informační systém archivu je vybaven příslušným počtem počítačových systémů, které
zajišťují přístup k příslušným dokumentů a informacím uloženým v Chráněném úložišti i
Digitálním archivu. Pro ukládání elektronický dokumentů na vymezený diskový prostor, kam
jsou ukládány předvybrané AIP pro tvorbu výsledného DIPu. DIP je pak publikován
prostřednictvím příslušného aplikačního rozhraní nebo vypálen na příslušné médium. Zde
jsou elektronické dokumenty drženy po definovanou dobu, dokud nedojde k jejich předání
příslušnému badateli nebo příslušné instituci.
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7.7.7.5

Popis infrastruktury Společných služeb

Obrázek 7-18 - Infrastruktura Společných služeb
Infrastruktura Společných služeb je tvořena samostatným síťovým segmentem. Společné
služby jsou vybaveny příslušným počtem počítačových systémů, které zajišťují příslušnou
funkčnost potřebnou pro Pracoviště. Veškerá intranetová komunikace mezi okolím a
Pracovištěm je řízena v rámci Společných služeb.
7.7.7.6

Společné komponenty

7.7.7.6.1 Servery aplikační
Navržené servery pro realizaci Pracoviště doporučujeme na jakékoliv UNIX platformě. Každý
Aplikační server je vzájemně clusterován a využívá funkci Load Balancing pro rozdělení úloh
a optimální využití výkonu jednotlivých aplikačních serverů.
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Obrázek 7-19 - Struktura aplikačních serverů
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7.7.7.6.2 Servery databázové
Databázové úložiště slouží pro uložení dat vybraného databázového systému. Systém je
opět clusterován a využívá sdílený diskový prostor. Sdílený diskový prostor je realizován jako
zrcadlený RAID 5. To znamená, že sdílený diskový prostor je implementován jako RAID 5 a
je v rámci Databázového úložiště implementován dvakrát. Mezi těmito fyzickými zařízeními
je provedeno zrcadlení s replikací dat mezi systémy.
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Obrázek 7-20 - Struktura databázové serveru
7.7.7.6.3 Servery dokumentové
Dokumentové úložiště slouží pro uložení dat. Systém je Clusterován a využívá sdílený
diskový prostor. Sdílený diskový prostor je realizován jako zrcadlený RAID 5. To znamená,
že sdílený diskový prostor je implementován jako RAID 5 a je v rámci Dokumentové úložiště
implementován dvakrát. Mezi těmito fyzickými zařízeními je provedeno zrcadlení s replikací
dat mezi systémy.
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Obrázek 7-21 - Struktura dokumentového serveru
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7.7.7.6.4 Servery zálohovací
Zálohovací server je vzájemně clusterován a využívá funkcí Load Balancing pro rozdělení
úloh a optimální využití výkonu.
Server
FN_Node1

Shared
Disk

Local Disk

Server
FN_Node1
Local Disk

Obrázek 7-22 - Struktura zálohovacích serverů
7.7.7.6.5 Uživatelské stanice
Uživatelské stanice pro Pracoviště je standardní PC. Pro potřeby Pracoviště není potřeba
žádné speciální nastavení ani žádný speciální hardware.
7.7.7.6.6 Síťová infruktura a protokoly
Jak už z popisu architektury vyplývá, celá síť Pracoviště je realizovaná protokolem TCP/IP.
Pro dostatečnou propustnost jsou doporučené síťové komponenty s propustností 100 MBit –
1 GBit. Tato propustnost by měla být dostatečná pro zabezpečení provozu Pracoviště.
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8
8.1

BEZPEČNOST ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ
Úvod

Součástí projektu je provedení analýzy rizik vedoucích ke změně či ztrátě dat, k
neoprávněnému přístupu k nim apod. Cílem analýzy rizik je stanovit, nakolik mají být která
aktiva navrhovaného chráněna vzhledem k jejich významu a hrozbám, které je ohrožují. Na
základě této analýzy rizik budou následně navržena opatření pro jejich snížení na
akceptovatelnou úroveň.
V rámci provedené analýzy rizik systémů Chráněného úložiště a Digitálního archivu (dále AR
CU a AR DA nebo obecně AR) byla
• identifikována aktiva CU a DA,
• uvedená aktiva ohodnocena na základě pohovoru a pokladů od pracovníků
Národního archivu ČR,
• identifikovány a ohodnoceny hrozby působící na tato aktiva,
• stanovena rizika a
• pro jednotlivá rizika byla navržena doplňující bezpečnostní opatření a následně byla
vypočtena úroveň rizika zohledňující potenciální implementaci těchto opatření.
Obsahem tohoto dokumentu je shrnutí výsledků analýzy rizik a návrh doplňujících
bezpečnostních opatření jako podklad pro tvorbu bezpečnostní politiky informačního
systému.
8.1.1 Uživatelé (adresáti) dokumentu
Dokument „Analýza rizik pro digitální archiv NA“ je určen pro členy projektového týmu za ICZ
a Národní archiv ČR. Tento dokument není určen pro koncové uživatele informačních
systémů NA, kteří postupují podle bezpečnostní politiky, specifických provozních směrnic a
dalších obdobných dokumentů.
8.1.2

Definice pojmů

Aktivum (Asset) – cokoliv, co má hodnotu.
Důvěrnost (Confidentiality) – vlastnost, která je schopna zajistit ochranu informace (v
libovolné formě; nebo jiného aktiva) v okamžiku uložení, zpracování nebo přenosu před
organizací nebo osobou, která není oprávněna tuto informaci získat.
Integrita (Integrity) – vlastnost, která zajišťuje, že informace (nebo jiné aktivum) je správně a
úplně uložena nebo přenesena, že byla správně zpracována a nebyla pozměněna
neoprávněným způsobem. Tato vlastnost je také používána ve vztahu k systémům, kde
vyjadřuje, že systém nebyl pozměněn neoprávněným způsobem (je tím, čím zdá se být).
Dostupnost (Availability) – vlastnost která je schopna zajistit, že informace (nebo jiné
aktivum) je dostupná tomu, kdo je oprávněn jí získat v jím požadovaném místě a čase.
Nepopiratelnost (Nonrepudiation) – schopnost zajistit, ze původce informací nebo zprávy
nemůže později odmítnout svůj podíl na jejich/jejím vzniku.
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Hrozba (Threat) – potenciální příčina nechtěné události, která může mít za následek
poškození informací (nebo jiných aktiv) a/nebo celé organizace.
Zranitelnost (Vulnerability) – slabina systému, aktiv nebo jejich skupin, která může být
využitelná hrozbou.
Riziko (Risk) – možnost, že daná hrozba využije zranitelnosti systému nebo aktiv a způsobí
tak ztrátu, zničení nebo poškození chráněných aktiv (např. informací).
Opatření (Control) – technický, organizační nebo jiný způsob snížení rizika.

8.2

Použitá metodika

K analýze rizik DMS bylo použito metodiky ICZ odvozené od metodiky vypracované
organizací BITS1, která byla založena předními finančními institucemi v USA a je mozkovým
trustem pro finanční sektor se zaměřením na nové technologie, bezpečnost a způsoby řízení
rizik. Předností metodiky je to, že odpovídá mezinárodním standardům, jako jsou ISO/IEC
17799 a ISO/IEC 27001. Metodika umožňuje hodnocení stupně zabezpečení při existenci
stávajících opatření, snadnou kontrolu a je přehledná.
Zvolená metoda stejně jako většina ostatních prakticky používaných metod vyhodnocování
rizik je založena na následujících vztazích ovlivňujících bezpečnost informací:
• existují aktiva, která je nutné chránit, a každé aktivum má svou hodnotu,
• hrozby mohou využít zranitelností, což způsobuje rizika,
• zavedení protiopatření omezuje možnost působení hrozeb, čímž jsou odstraňovány
nebo alespoň omezovány existující slabiny,
• důsledky uplatnění rizik se hodnotí jako součet možných škod (nákladů na odstranění
důsledků), k nimž může jejich vlivem dojít na aktivech.
Jako jednotná báze pro provedení AR byl použit vhodně upravený nástroj, který je realizován
v prostředí Excelu.

1

http://www.bitsinfo.org
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8.3

Identifikace bezpečnostních požadavků

Externí bezpečnostní požadavky na DMS pocházejí z katalogu požadavků obsažených
v dokumentu „Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v
digitální podobě – katalog požadavků“.
Z těchto zdrojů byly identifikovány zejména následující požadavky:
• Zabezpečení integrity dávky předávaných dat - Předání celé dávky od původce musí
být zabezpečena tak, aby byla zajištěna neměnnost a autenticita dat.
• Zajištění důvěrnosti při přenosu dávky - Dávky přenášená mezi původcem a
Archivem musí být zajištěna proti neoprávněnému přístupu během přenosu.
• Ověření identity původce - Systém při předání dat ověří identitu původce.
• 3.1.1.5 Oprávnění původci - Systém musí přijímat data pouze od oprávněných
původců …
• Kontrola vstupních dat
• Systém provádí kontrolu vstupních dat od původce. Jsou prováděny následující
kontroly:¨
o Antivirová kontrola dokumentu
o Kontrola autenticity dokumentu
• Autentizace a autorizace při přístupu - Systém musí zajistit autentizaci a autorizaci
externího a programového přístupu.
• Zálohování a obnova - Systém musí obsahovat nástroje a postupy pro provedení
kompletní zálohy systému a obnovení kompletního systému ze zálohy.
• Požadavky na bezpečnost - Návrh musí obsahovat analýzu rizik vedoucích ke změně
či ztrátě dat, k neoprávněnému přístupu k nim apod., a navrhne způsob, jak tyto
negativní jevy zapříčiněné technologickým, metodickým či lidským faktorem zcela
vyloučit nebo případně minimalizovat.
Kompletní seznam externích požadavků na bezpečnost a jejich pokrytí je obsažen v příloze
1.

8.4

8.4.1

Ohodnocení aktiv
Hranice analýzy rizik

Do analýzy rizik jsou zahrnuta aktiva informačního systému zahrnujícího moduly Příjem
s karanténní zónou, Chráněné úložiště, Digitální archiv a Informační systém digitálního
archivu.
Analýza rizik dále analyzuje pouze bezpečnostní rizika spojená s obecnými hrozbami pro
bezpečnost informačních systémů (s přihlédnutím k charakteru aktiv). Tato analýza rizik
nezohledňuje rizika vyplývající z hrozeb specifických výhradně pro oblast archivnictví, která
nemají přímý dopad na vlastní informační systémy (jako je například hrozba zastarání
formátu dokumentu, ztráta části informace při migraci, …). Řešení těchto rizik (a s nimi
svázaných hrozeb) je cílem řešení zbylé části projektu, zejména v části popsané
v dokumentu Technologický projekt – dílčí zpráva č.1.
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8.4.2

Model a identifikace aktiv

Informace o aktivech byly získány z
• dokumentu „Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů
v digitální podobě: Technologický projekt – dílčí zpráva č.1“ z 3.10.2007,
• dokumentu „Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů
v digitální podobě: Hrubý nástin finančních a časových parametrů“ z 24.9.2007,
• jednání se zástupci zákazníka dne 4.9.2007 a
• informací poskytnutých PM projektu DMS, p. Miroslavem Tětekem.
V IS byly identifikovány následující typy aktiv:
• data (dokumenty, informace, logy, …)
o archiválie (archivované dokumenty),
o metadata archiválií,
o dokumenty v chráněném úložišti,
o metadata dokumentů v chráněném úložišti,
o osobní údaje uživatelů (badatelů),
o záznamy o přístupech k archiválii,
o záznamy o činnosti systému;
• základní nabízené služby informačních systémů
o Příjem s karanténní zónou (dále i PKZ)
 Příjem dokumentu od původce (přes síť nebo na médiu)
 Kontrola (virová, autenticity, struktury a metadat)
 Informování o výsledku kontroly
 Předání dokumentu do modulu CU nebo DA
o Chráněné úložiště
 Příjem dokumentu z modulu PKZ
 Zpřístupnění dokumentů (pouze pro čtení)
• původcům a
• portálu archivu
 Interní zpracování (kontroly, migrace na vstupu do ukládacího formátu,
doplnění informací, průběžné migrace)
 Servisní přístup
 Skartace
• vyřazení (likvidace) dokumentu
• předání do DA
o Digitální archiv
 Příjem dokumentů od PKZ a CU
 Interní zpracování (kontroly duplicit, migrace na vstupu do ukládacího
formátu, doplnění informací – vytvoření AIP, kontrola konzistence,
příprava migrace a vlastní migrace)
 Servisní přístup
 Příprava DIP
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IS Archivu
 Zpřístupnění archiválií (pouze pro čtení)
• badatelům,
• pracovníkům archivu,
• portálu archivu
 Evidence údajů o uživatelích (badatelích) a přístupů (vyžádaných DIP)
 Předání DIP
• HW a SW
o Příjem s karanténní zónou (dále i PKZ)
 Aplikační servery (HW, OS, SW)
 Datové servery (HW, OS, SW, data)
o Chráněné úložiště
 Aplikační servery (HW, OS, SW)
 Datové servery (HW, OS, SW – DB, FS)
 Zálohovací systém (HW, OS, knihovna)
o Digitální archiv
 Aplikační servery (HW, OS, SW)
 Datové servery (HW, OS, SW – DB, FS)
 Zálohovací systém (HW, OS, knihovna)
 UDO knihovna (HW, OS, SW, knihovna)
o IS Archivu
 Aplikační servery (HW, OS, SW)
• samostatná média
o pásky z páskových knihoven
o média z UDO knihoven
o

8.4.3

Ohodnocení aktiv

Při ohodnocení aktiv bylo zejména vycházeno z hodnoty informačních aktiv, tedy dokumentů
spravovaných systémem, jejichž hodnota byla ve většině případů vyšší než hodnota
ostatních aktiv (hardware, software, …) a proto určovala hodnotu těchto ostatních aktiv.
Tabulka hodnocení aktiv použitá pro AR je následující:
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Stupeň Název

Slovní
popis

1

Nízká

Velmi nízké
škody

2

Nízkástřední

Znatelné
škody

Zdraví a
osobní
bezpečnost
Může vést k
menší osobní
újmě jedné až
několika osob

Porušení
právních
norem
Žádné porušení
právních norem

Poškození
pověsti

Negativně
ovlivní
vztahy s
jinými částmi
organizace
Pravděpodobně Správní řízení,
Negativně
povede k menší občanskoprávní ovlivní
osobní újmě
soudní pře
vztahy s
několika osob
nebo trestní
jinými
stíhání vedoucí organizacemi
k pokutě nebo
nebo vztahy
škodě do
s veřejností,
300.000,-Kč
negativní
publicita
bude ale
spíše lokální
a nebude mít
dlouhé trvání

Provoz
organizace

Finanční
škoda

Zvládnutí

Způsobí
neefektivní
fungování
jedné části
organizace
Způsobí
neefektivní
fungování
organizace

Přímo nebo
nepřímo
povede ke
ztrátám až
100.000,- Kč
Přímo nebo
nepřímo
povede ke
ztrátám od
100.000,do 300.000,Kč včetně

Vyžaduje patrné
úsilí k
nápravě/zvládnutí.
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Stupeň Název

Slovní
popis

3

Střední

Významné
škody

4

Střední- Vážné
vysoká dopady

Zdraví a
osobní
bezpečnost
Může vést
k větší újmě
jedné nebo
několika osob

Porušení
právních
norem
Správní řízení,
občanskoprávní
soudní pře
nebo trestní
stíhání vedoucí
k pokutě nebo
škodě do
1.000.000,-Kč.

Poškození
pověsti

Negativně
ovlivní
vztahy
s jinými
organizacemi
nebo
veřejností
s následkem
určité
celostátní
negativní
publicity
Pravděpodobně Správní řízení,
Závažně
povede k větší
občanskoprávní ovlivní
újmě jedné
soudní pře
vztahy s
jinými
nebo několika
nebo trestní
osob
stíhání vedoucí organizacemi
k pokutě nebo
nebo
veřejností s
škodě do
10.000.000,- Kč následkem
nebo k trestu
všeobecné či
odnětí svobody nadnárodní
negativní
do 2 let.
publicity

Provoz
organizace

Finanční
škoda

Zvládnutí

Narušuje
řádné řízení a
fungováni
organizace

Přímo nebo
nepřímo
povede ke
ztrátám od
300.000,- do
3.000.000,Kč včetně

Vyžaduje
člověkotýdny
práce k
nápravě/zvládnutí.

Brání
provádění
důležitých
činností
organizace.
Zásadně
znevýhodňuje
organizaci při
jednáních
s partnery.

Přímo nebo
nepřímo
povede ke
ztrátám od 1
mil. Kč do
10 mil. Kč
včetně

Vyžaduje
člověkoměsíce
práce k
nápravě/zvládnutí.
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Stupeň Název

5

Vysoká

Slovní
popis

Zdraví a
osobní
bezpečnost
Katastrofální Může vést ke
dopad
ztrátě života
několika osob

Porušení
Poškození
právních
pověsti
norem
Správní řízení,
občanskoprávní
soudní pře
nebo trestní
stíhání vedoucí
k pokutě nebo
škodě nad
10.000 000,- Kč
nebo k trestu
odnětí svobody
nad 2 roky.

Provoz
organizace

Finanční
škoda

Zvládnutí

Zastavení
nebo
podstatné
narušení
základních
činností
organizace

Přímo nebo
nepřímo
povede ke
ztrátám
přesahujícím
10 mil. Kč

Prakticky
nemožné
napravit/zvládnout,
případně pouze za
cenu enormního
úsilí.

Tabulka 8-1 - Vodítka pro ohodnocení aktiv
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8.4.3.1

Informační aktiva a služby

U informačních aktiv typu archiválie v elektronické podobě bylo vycházeno z informací
poskytnutých pracovníky NA, kteří ohodnotili potenciální dopady pro jednotlivé scénáře.
Hodnota dalších informačních aktiv (např. dokumenty uložené ve chráněném úložišti) byla
odvozena od hodnoty archiválií.
Všechna informační aktiva jsou hodnocena z pohledu
o důvěrnosti,
o integrity,
o dostupnosti (sestává z času udávajícího akceptovatelnou dobu nedostupnosti aktiva
a hodnotu aktiva vyjadřující dopad po této době) a
o zničení.
Maximální akceptovatelná doba výpadku služeb nebo nedostupnosti aktiv, po kterou ještě
NA nevznikne významnější škoda je 24 hodin.
8.4.3.2

Fyzická a programová aktiva

Další aktiva, zejména fyzická (hardware atd.) a softwarová (programová), jsou hodnocena:
1. na základě ohodnocení jimi podporovaných (zpracovávaných, uložených,
přenášených, poskytovaných atd.) informačních aktiv a služeb;
2. podle nákladů nutných na náhradu aktiva v případě zničení (tj. ceny nového zařízení
apod.).
Pro další práce je uvažováno vyšší z obou ohodnocení. Vzhledem k hodnotě informačních
aktiv bylo ve většině případů použito ohodnocení podle 1.
8.4.3.3

Požadavky zákonů

Při určování hodnot informačních aktiv (archiválií) byly zohledněny požadavky zákonů na
archiválie nebo na informace, které mohou být v archiváliích obsaženy, a to včetně úrovně
potenciálních sankcí:
• Zákon č 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
o definuje povinnost mlčenlivosti (zaměstnancům archivů i archivů právnických
osob),
o ukládá povinnost řádně o archiválii pečovat,
o max. sankce pro organizaci 100 000 Kč (ale projednává sám NA, takže není
zohledněno),
o max. sankce pro fyzickou osobu 100 000 Kč.
• Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
• Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
o definuje osobní a osobní citlivé údaje,
o max. sankce pro organizaci 10.000.000.- Kč,
o max. sankce pro fyzickou osobu – peněžitý trest, nebo 3 (5) let odnětí
svobody.
Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -

Stav:

Výtisk: 001

ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05

Změna: 21.03.2008

Verze: 1.05

Stran:

388

190

Bezpečnost elektronických dokumentů

•

Zákon č. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
o definuje obchodní tajemství,
o max. sankce pro organizaci - náhrada škody,
o max. sankce pro fyzickou osobu v případě zneužití informace v nekalé soutěži
– peněžitý trest nebo max. 1 rok odnětí svobody.

Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -
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8.4.4

Seznam ohodnocených aktiv

8.4.4.1
Označení aktiva

Datová aktiva
Bezpečnostní
kritérium

Archiválie (archivované
dokumenty)

Hodnota

Důvěrnost

4
Střední-vysoká

Integrita

5
Vysoká

Dostupnost

2
Nízká-střední

Poznámka
(Rozpětí intervalů udávané u jednotlivých případů vychází
z odpovědí pracovníků archivu)
Porušení právních norem: 2-4
Porušení zákona může mít dopad ve formě pokuty (sankce) nebo
postihů pracovníků ve formě pokuty či trestu odnětí svobody.
Poškození pověsti: 2
Provoz organizace: 2
Finanční dopad: 1-4
Porušení právních norem: 2-3
Poškození pověsti: 4-5
Důvěra „klientů“ ve spolehlivost archivu řádně pečovat o svěřený
dokument je klíčová. Otřesení této důvěry by mohlo mít dopad na
hlavní činnost organizace. V případě, že se nepodaří dostatečně
objasnit okolnosti porušení integrity, se riziko poškození pověsti
(důvěryhodnosti) zvyšuje.
Provoz organizace: 2
Finanční dopad: 2-3
Porušení právních norem: 1
Poškození pověsti: 2 (zvyšuje se při častém opakování)
Provoz organizace: 2
Finanční dopad: -

Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -
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Označení aktiva

Metadata archiválií

Bezpečnostní
kritérium

Hodnota

Zničení

4
Střední-vysoká

Důvěrnost

3
Střední
4
Střední-vysoká
2
Nízká-střední
4
Střední-vysoká
4
Střední-vysoká
5
Vysoká

Integrita
Dostupnost
Zničení
Dokumenty v chráněném
úložišti

Důvěrnost
Integrita

Dostupnost
Zničení

Metadata dokumentů v
chráněném úložišti

Důvěrnost

2
Nízká-střední
4
Střední-vysoká
3
Střední

Poznámka
(Rozpětí intervalů udávané u jednotlivých případů vychází
z odpovědí pracovníků archivu)
Porušení právních norem: 2-3
Poškození pověsti: 4
Důvěra „klientů“ ve spolehlivost archivu řádně pečovat o svěřený
dokument je klíčová. Otřesení této důvěry by mohlo mít dopad na
hlavní činnost organizace.
Provoz organizace: 2
Finanční dopad: 2-3
Hodnota důvěrnosti metadat je nižší než u vlastní archiválie, neboť
obsahují pouze zlomek informací obsažených v archiváliích.
Jedná se o porušení integrity, které nemá dopad na vlastní archiválii
(např. metadata mimo AIP). Proto je hodnota nižší než u archiválie.
Metadata umožňují vyhledání archiválie. Stejná hodnota jako u
archiválie.
Jedná se o ztrátu informace, kterou nelze nahradit. Stejná hodnota
jako u archiválie.
Obdobné jako u archiválií. Pohybuje se na vyšší hranici hodnoty.
Obdobné jako u archiválií. V případě nedohledatelného poškození
integrity (dokumentů) je poškození pověsti obdobné, neboť externí
subjekty nebudou jasně rozlišovat jednotlivé IS systémy NA.
Obdobné jako u archiválií.
Obdobné jako u archiválií. V případě zničení dokumentů v CU je
poškození pověsti obdobné, neboť externí subjekty nebudou jasně
rozlišovat jednotlivé IS systémy NA.
Hodnota důvěrnosti metadat je nižší než u vlastního dokumentu
neboť obsahují pouze zlomek informací obsažených v dokumentu.
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Označení aktiva

Bezpečnostní
kritérium

Hodnota

Integrita

4
Střední-vysoká

Dostupnost

2
Nízká-střední
3
Střední
4
Střední-vysoká

Zničení
Informace o uživatelích
(obsahující osobní údaje
badatelů)

Důvěrnost

Integrita

4
Střední-vysoká

Dostupnost

2
Nízká-střední

Poznámka
(Rozpětí intervalů udávané u jednotlivých případů vychází
z odpovědí pracovníků archivu)
Jedná se o porušení integrity, které nemá dopad na vlastní
dokument. Proto je hodnota nižší než u dokumentu v chráněném
úložišti.
Metadata umožňují vyhledání dokumentu. Stejná hodnota jako u
dokumentu.
Informace je sice obtížné nahradit, ale je to možné (původce stále
existuje a může dodat nové informace).
Porušení právních norem: 4
Informace o uživatelích (např. Porušení zákona může mít dopad ve
formě pokuty (sankce) nebo postihů pracovníků ve formě pokuty či
trestu odnětí svobody.
Poškození pověsti: 2
Provoz organizace: 2
Finanční dopad: Porušení právních norem: 4
Změnou informací o uživatelích je možné dosáhnout změny jejich
přístupových práv a tedy i zpřístupnit dokumenty, které být přístupné
dané osobě neměly.
Poškození pověsti: 3
Provoz organizace: 3
Finanční dopad: 4
Změnou informací o uživatelích je možné dosáhnout změny jejich
přístupových práv a tedy i zpřístupnit dokumenty, které být přístupné
dané osobě neměly.
Stejná hodnota jako u dokumentu v archivu nebo v chráněném
úložišti.

Technologický projekt
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Označení aktiva

Záznamy o přístupech k
archiváliím

Bezpečnostní
kritérium

Hodnota

Zničení

3
Střední

Důvěrnost

1
Nízká

Integrita

3
Střední

Dostupnost

1
Nízká

Poznámka
(Rozpětí intervalů udávané u jednotlivých případů vychází
z odpovědí pracovníků archivu)
Porušení právních norem: 2
Nebudou dostupné podrobnější informace o osobách, k nimž se pojí
záznamy o činnosti v archivu.
Poškození pověsti: 3
Nebudou dostupné podrobnější informace o osobách, k nimž se pojí
záznamy o činnosti v archivu. Nutnost obnovy.
Provoz organizace: 3
Nebudou dostupné podrobnější informace o osobách, k nimž se pojí
záznamy o činnosti v archivu. Nutnost obnovy.
Finanční dopad: Porušení právních norem: Poškození pověsti: 1
Provoz organizace: 1
Finanční dopad: Porušení právních norem: 2
Nebudou dostupné informace o osobách, k nimž se pojí záznamy o
činnosti v archivu ani o operacích s jednotlivými dokumenty.
Poškození pověsti: 3
Provoz organizace: 2
Finanční dopad: Porušení právních norem: Poškození pověsti: 1
Provoz organizace: 1
Finanční dopad: -

Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -
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Označení aktiva

Záznamy o činnosti
systému

Bezpečnostní
kritérium

Hodnota

Zničení

3
Střední

Důvěrnost

1
Nízká

Integrita

2
Nízká-Střední

Dostupnost

2
Nízká-Střední

Zničení

2
Nízká-Střední

Poznámka
(Rozpětí intervalů udávané u jednotlivých případů vychází
z odpovědí pracovníků archivu)
Porušení právních norem: 2
Poškození pověsti: 3
Nebudou dostupné informace o osobách, k nimž se pojí záznamy o
činnosti v archivu ani o operacích s jednotlivými dokumenty.
Provoz organizace: 2
Finanční dopad: Porušení právních norem: Poškození pověsti: 1
Provoz organizace: 1
Finanční dopad: Porušení právních norem: Poškození pověsti: 2
Provoz organizace: 2
Finanční dopad: Porušení právních norem: Poškození pověsti: Provoz organizace: 2
Finanční dopad: Porušení právních norem: Poškození pověsti: 2
Provoz organizace: 2
Finanční dopad: -

Tabulka 8-2 - Primární datová aktiva

Z důvodu přehlednosti bude při dalším zpracování operováno u kritéria Dostupnost s hodnotou Zničení (hodnota kritéria dostupnost se uplatní u
ostatních aktiv).
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8.4.4.2 Služby
Ohodnocení dalších aktiv (jako například služby) vychází z hodnot primárních datových aktiv. U služeb není zohledňováno bezpečnostní
kritérium Zničení.
Označení aktiva
PKZ Příjem dokumentu od původce
PKZ Informování o výsledku kontroly
PKZ Předání dokumentu do modulu CU nebo DA
CU Příjem dokumentu od PKZ
CU Interní zpracování (migrace na vstupu)
CU Zpřístupnění dokumentu původcům
CU Zpřístupnění dokumentu portálu archivu
CU Servisní přístup
CU Skartace (vyřazení nebo předání do DA)
DA Příjem dokumentu od PKZ a CU

2

Důvěrnost
4
Střední-vysoká
1
Nízká
4
Střední-vysoká
4
Střední-vysoká
N/A

Integrita
5
Vysoká
4
Střední-vysoká
5
Vysoká
5
Vysoká
5
Vysoká
5
Vysoká
5
Vysoká
5
Vysoká
3
Střední2
5
Vysoká

4
Střední-vysoká
4
Střední-vysoká
4
Střední-vysoká
N/A
4
Střední-vysoká

Ve smyslu, že budou vyřazeny nebo předány do DA správné dokumenty. Netýká se obsahu jednotlivých dokumentů.
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Dostupnost
2
Nízká-střední
2
Nízká-střední
2
Nízká-střední
2
Nízká-střední
1
Nízká
2
Nízká-střední
2
Nízká-střední
1
Nízká
2
Nízká-střední
1
Nízká
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Označení aktiva
DA Interní zpracování (migrace, …)

Důvěrnost
N/A

DA Servisní přístup

4
Střední-vysoká
N/A

DA Příprava DIP
ISA Zpřístupnění archiválií
ISA Evidence údajů o žadatelích (badatelích) a
přístupů
ISA Předání DIP

Integrita
5
Vysoká
5
Vysoká
5
Vysoká
5
Vysoká
4
Střední-vysoká
5
Vysoká

4
Střední-vysoká
4
Střední-vysoká
4
Střední-vysoká

Tabulka 8-3 - Aktiva – služby
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Dostupnost
1
Nízká
1
Nízká
2
Nízká-střední
2
Nízká-střední
2
Nízká-střední
2
Nízká-střední
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8.4.4.3

HW a SW

Ohodnocení dalších aktiv (jako například HW a SW) vychází z hodnot primárních datových aktiv.
Označení aktiva
Důvěrnost
Integrita
PKZ Aplikační servery (HW, OS, SW)
4
5
Střední-vysoká
Vysoká
PKZ Datové servery (HW, OS, SW, data)
4
5
Střední-vysoká
Vysoká
CU Aplikační servery (HW, OS, SW)
4
5
Střední-vysoká
Vysoká
CU Datové servery (HW, OS, SW – DB/FS, data)
4
5
Střední-vysoká
Vysoká
CU Zálohovací systém (HW, OS, pásková knihovna)
4
5
Střední-vysoká
Vysoká
DA Aplikační servery (HW, OS, SW)
4
5
Střední-vysoká
Vysoká
DA Datové servery (HW, OS, SW – DB/FS, data)
4
5
Střední-vysoká
Vysoká
DA Zálohovací systém (HW, OS, pásková knihovna)
4
5
Střední-vysoká
Vysoká
DA UDO knihovna (HW, OS, SW, knihovna)
4
5
Střední-vysoká
Vysoká
ISA Aplikační servery (HW, OS, SW)
4
5
Střední-vysoká
Vysoká
Tabulka 8-4 - Aktiva – HW a SW
3

Aktivum samotné je opatřením proti ztrátě dostupnosti.

4

Aktivum samotné je opatřením proti ztrátě dostupnosti.
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Dostupnost
2
Nízká-střední
2
Nízká-střední
2
Nízká-střední
2
Nízká-střední
N/A 3
2
Nízká-střední
2
Nízká-střední
N/A 4
2
Nízká-střední
2
Nízká-střední

Zničení
2
Nízká-střední
2
Nízká-střední
2
Nízká-střední
2
Nízká-střední
3
Střední
2
Nízká-střední
2
Nízká-střední
3
Střední
3
Střední
2
Nízká-střední
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8.4.4.4

Média

Ohodnocení dalších aktiv (jako například média) vychází z hodnot primárních datových aktiv. Kritérium Zničení zohledňuje hodnotu vlastního
média (hodnota uložených aktiv v případě zničení je definována u těchto aktiv).
Označení aktiva
Pásky z páskových knihoven
Média z UDO knihoven

Důvěrnost
4
Střední-vysoká
4
Střední-vysoká

Integrita
5
Vysoká
5
Vysoká

Dostupnost
2
Nízká-střední
2
Nízká-střední

Zničení
1
Nízká
1
Nízká

Tabulka 8-5 - Média
Z důvodu přehlednosti bude při dalším zpracování operováno u kritéria Dostupnost s maximem hodnot Dostupnost a Zničení, což znamená
výhradně použití hodnot kritéria Dostupnost.
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8.4.5

Skupiny aktiv

Následně byla některá aktiva s obdobným charakterem (a hodnotou) sloučena do skupin aktiv. Pro danou skupinu aktiv platí v jednotlivých
oblastech vždy nejvyšší hodnota aktiv v této skupině zahrnutých.
Skupina aktiv

Obsahuje aktiva

Důvěrnost

Integrita

Archiválie

Archiválie (archivované dokumenty)
Metadata archiválií
Dokumenty v chráněném úložišti
Metadata dokumentů v chráněném
úložišti
Informace o uživatelích

4
Střední-vysoká
4
Střední-vysoká

5
Vysoká
5
Vysoká

Dostupnost/
Zničení
4
Střední-vysoká
4
Střední-vysoká

4
Střední-vysoká
1
Nízká
4
Střední-vysoká
4
Střední-vysoká

4
Střední-vysoká
3
Střední
5
Vysoká
5
Vysoká

3
Střední
3
Střední
2
Nízká-střední
2
Nízká-střední

N/A

5
Vysoká

1
Nízká

4
Střední-vysoká

5
Vysoká

2
Nízká-střední

Dokumenty v CU

Informace o uživatelích
Záznamy o provozu
Služba příjem dokumentu
Služba předávání dokumenty mezi
moduly

Služba interního zpracování

Služba off-line informování

Záznamy o přístupech k archiváliím
Záznamy o činnosti systému
PKZ Příjem dokumentu od původce
PKZ Předání dokumentu do modulu CU
nebo DA
CU Příjem dokumentu od PKZ
DA Příjem dokumentu od PKZ a CU
DA Příprava DIP
CU Interní zpracování (migrace na
vstupu)
DA Interní zpracování (migrace, …)
PKZ Informování o výsledku kontroly
ISA Předání DIP

Technologický projekt
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Skupina aktiv

Obsahuje aktiva

Důvěrnost

Integrita

Služba externího přístupu

CU Zpřístupnění dokumentu původcům
CU Zpřístupnění dokumentu portálu
archivu
ISA Zpřístupnění archiválií
CU Servisní přístup
DA Servisní přístup
ISA Evidence údajů o žadatelích
(badatelích) a přístupů
CU Skartace (vyřazení nebo předání do
DA)
PKZ Aplikační servery (HW, OS, SW)
PKZ Datové servery (HW, OS, SW, data)
CU Aplikační servery (HW, OS, SW)
CU Datové servery (HW, OS, SW –
DB/FS, data)
DA Aplikační servery (HW, OS, SW)
DA Datové servery (HW, OS, SW –
DB/FS, data) ISA Aplikační servery (HW,
OS, SW)
CU Zálohovací systém (HW, OS,
pásková knihovna) , DA Zálohovací
systém (HW, OS, pásková knihovna)
DA UDO knihovna (HW, OS, SW,
knihovna)
Pásky z páskových knihoven
Média z UDO knihoven

4
Střední-vysoká

5
Vysoká

Dostupnost/
Zničení
2
Nízká-střední

4
Střední-vysoká

5
Vysoká

2
Nízká-střední

N/A
4
Střední-vysoká

3
Střední
5
Vysoká

2
Nízká-střední
2
Nízká-střední

4
Střední-vysoká

5
Vysoká

3
Střední

4
Střední-vysoká
4
Střední-vysoká

5
Vysoká
5
Vysoká

3
Střední
2
Nízká-střední

Služba interního přístupu

Služba skartace
Aplikační a datové servery

Zálohovací systém

UDO knihovna
Média

Tabulka 8-6 – Skupiny aktiv
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8.5

Identifikace a ohodnocení hrozeb

Objeví-li se hrozba, jde o událost nebo okolnost, která může mít nežádoucí dopad na některá
aktiva.
8.5.1

Identifikace hrozeb

Pro jednotlivá aktiva byly identifikovány hrozby působící na tato aktiva a pro každou hrozbu
byly identifikovány zranitelnosti resp. scénáře uplatnění příslušné hrozby.
Byly zvažovány následující obecné hrozby:
Popis hrozby
DOS (z vnitřní sítě, z externí sítě)
hrozba prostředí (požár, zatopení
vodou, terorismus) 5
chyba obsluhy (např. špatné
důvěrnost
nastavení přístupových práv)
chyba údržby SW a HW (např.
důvěrnost
provedení neschválených a
neotestovaných změny v IS)
infiltrace komunikace (modifikace
přenášených zpráv)
infiltrace komunikace (odposlech) důvěrnost
krádež
důvěrnost
napadení škodlivým software
důvěrnost
(viry, trojský kůň)
narušení komunikace
nedodržení parametrů
důvěrnost
outsourcované služby
nedodržení zákonných nebo
smluvních požadavků (pokud se
důvěrnost
neuplatní prostřednictvím jiné
hrozby)
nedostatek personálu
důvěrnost
neoprávněný přístup k aktivu
důvěrnost
lokálně nebo z interní sítě
neoprávněný přístup k aktivu
z externí sítě – Internetu, síť
důvěrnost
zákazníka (přístup k datům,
službě, software,…)

5

Uplatnění hrozby
dostupnost
dostupnost
integrita

dostupnost

integrita

dostupnost

integrita
dostupnost
integrita

dostupnost
dostupnost

integrita

dostupnost

integrita

dostupnost

integrita

dostupnost

integrita

dostupnost

integrita

dostupnost

Do této hrozby je uvažována i hrozba působení elektromagnetického záření.
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Popis hrozby
odmítnutí odpovědnosti
porucha hardware
poškození média
poškození záznamů, logů
selhání operačního systému
nebo aplikačního software
úmyslné poškození
útok přes bezdrátovou síť - WiFI,
BT
výpadek infrastruktury (selhání
klimatizace, výpadek napájení)
zneužití práv (neoprávněná akce
obsluhy)
ztráta fyzického zařízení, média,
dokumentu
nedostatečná bezpečnostní
opatření

důvěrnost

Uplatnění hrozby
integrita
integrita
integrita
integrita

dostupnost
dostupnost
dostupnost
dostupnost
dostupnost
dostupnost

důvěrnost

integrita

dostupnost
dostupnost

důvěrnost

integrita

důvěrnost
důvěrnost

dostupnost
dostupnost

integrita

dostupnost

Tabulka 8-7 - Seznam obecných hrozeb

Seznam obecných hrozeb byl dále rozšířen o seznam hrozeb specifických pro prostředí NA
a připravovaného IS:
Popis hrozby
chyba migrace/konverze
nesprávné ověření autentizace
dokumentu (přiřazení
nesprávnému původci)
nedodržení ochranných lhůt

Uplatnění hrozby
integrita
dostupnost
důvěrnost
důvěrnost

Tabulka 8-8 - Seznam specifických hrozeb
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8.5.2

Ohodnocení hrozeb

Při hodnocení jednotlivých úrovní hrozeb byly u obecných hrozeb použity prakticky ověřené
úrovně a pro specifické hrozby byly použity úrovně definované na základě expertního
odhadu.
Úroveň hrozby je definována v 7–mi stupňové škále, jak je zřejmé z tabulky níže:
Hodnocení hrozby Výskyt bezpečnostní události spojené s
hrozbou se předpokládá v průměru
Zanedbatelná
1x za 3 roky
Velmi nízká
1x za rok
Nízká
1x za 4 měsíce
Střední
1x měsíčně
Vysoká
1x týdně
Velmi vysoká
1x denně
Kritická
5x denně a více
Tabulka 8-9 - Úrovně hrozeb stanovené na základě hodnocení četnosti
Seznam hrozeb pro jednotlivá aktiva a jejich hodnocení je uveden v příloze 3.

8.6

Ohodnocení zranitelností a stanovení rizik

Při stanovení rizik je vycházeno z
• hodnoty aktiva (viz kapitola 8.4.3),
• úrovně (pravděpodobnosti výskytu) hrozby (viz kapitola 8.5.2) a
• stupně implementace a úrovně účinnosti protiopatření.
8.6.1

Zjištění stupně účinnosti zavedení protiopatření a míry zranitelnosti

V použitém modelu je ve shodě s citovanou metodikou BITS zranitelnost aktiv chápána ve
vztahu ke stupni implementace příslušného protiopatření vůči dané hrozbě. Čím vyšší je
stupeň přijetí protiopatření vůči dané hrozbě, tím je aktivum vůči ní méně zranitelné.
V použitém modelu se přitom předpokládá, že při daném stavu přijetí protiopatření a
existující úrovni hrozeb je každá kategorie aktiv chráněna stejně. Bere se přitom do úvahy,
že v některých případech na danou kategorii aktiv hrozba nepůsobí vůbec. Typickým
příkladem může být hrozba „napadení škodlivým software“ a listinná aktiva nebo hrozba
neopatrná diskuse na veřejnosti a integrita či dostupnost aktiva.
Ohodnocení účinnosti zavedených protiopatření resp. zranitelnosti se definuje ve 4–bodové
stupnici:

Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -

Stav:

Výtisk: 001

ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05

Změna: 21.03.2008

Verze: 1.05

Stran:

388

205

Bezpečnost elektronických dokumentů

Stupeň zavedení
protiopatření
Žádné
Nízké
Střední
Vysoký

Číselné vyjádření pro stupeň
zavedení protiopatření
0
1
2
3

Zranitelnost
Vysoká
Střední
Nízká
Velmi nízká

Tabulka 8-10 - Úroveň zavedených opatření
Při identifikaci zavedených opatření bylo vycházeno ze stávajícího stavu neexistujícího
systému a stupeň zavedení protiopatření byl tedy nastaven na úroveň 0 – „Žádné“. Seznam
zavedených opatření je uveden v příloze 4.
8.6.2

Stanovení aktuálního rizika

Předpokládané dopady, které by uvažovaná hrozba měla v situaci, kdy by žádné
protiopatření nebylo přijato, se odráží přímo v hodnotě aktiva. K výpočtu míry rizika je nutno
kvantifikovat výsledný efekt dvou vstupních údajů:
•
•

dopadu, jaký by daná hrozba mohla mít, pokud by žádné protiopatření nebylo přijato
(hodnoty aktiva)
a účinnosti protiopatření přijatého vůči této hrozbě.

K tomu je zavedena tzv. transformační matice:
Dopad, pokud není nasazeno žádné opatření
1
2
3
4
5
0
Míra přijetí
protiopatření 1
2
3

2
1
1
0,0001

3
2
1
0,0001

4
3
1
0,0001

5
4
1
0,0001

6
5
2
0,0001

Tabulka 8-11 - Transformační matice
Výsledné riziko se stanoví jako součin pravděpodobnosti hrozby a výsledku vyhodnocení
dopadu a zranitelnosti (míry nasazení protiopatření) a takto získaný výsledek v rozmezí
stupnice 0 až 6 je přepočten na procentuální hodnotu, resp. na pětihodnotovou stupnici velmi
nízké - nízké - střední - vysoké - velmi vysoké. Převod z percentuální hodnoty na tuto
stupnici je prováděn podle následující tabulky:
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Úroveň rizika

Zkratka

Velmi vysoké
Vysoké
Střední
Nízké
Velmi nízké

VV
V
S
N
VN

Od (%)
včetně
10
1
0,1
0,01
0

Do (%)
100
10
1
0,1
0,01

Tabulka 8-12 - Stanovení rizika
Vzhledem ke skutečnosti, že informační systém DA je nově zaváděným systémem, byla
úroveň přijatých opatření stanovena na hodnotu, „Žádná“, neboť žádné opatření zatím
neexistují. Díky tomu stanovená rizika ilustrují nejvyšší možnou úroveň rizika pro danou
kombinaci aktivum–hrozba–zranitelnost.
Nejvyšší úroveň rizika dosahovala hodnoty „Velmi vysoká“. Zmíněné riziko je spojeno
s následující hrozbou a aktivy:
• napadení škodlivým software pro službu příjem dokumentu a
• napadení škodlivým software pro aplikační a datové servery.
Rizika se stanovenou úrovní „Vysoká“ už dosahovalo více hrozeb:
• odposlech komunikace pro služby příjem dokumentu, předávání dokumentu mezi
moduly, off-line informování z externího přístupu a interního přístupu;
• neoprávněný přístup k aktivu z externí sítě pro služby předávání dokumentu mezi
moduly, off-line informování z externího přístupu a interního přístupu.
Počty rizik dosahujících jednotlivých úrovní ilustruje následující tabulka:
Stanovená úroveň rizika
Velmi vysoké
Vysoké
Střední
Nízké
Velmi nízké

Počet rizik
2
9
50
32
1

Tabulka 8-13 - Přehled aktuálních úrovní rizik
Stanovená rizika jsou uvedena pro každou kombinaci aktivum/hrozba/zranitelnost v příloze 3
a jsou označená jako typ rizika – „Aktuální“.
8.6.3

Návrh dodatečných opatření a příslušné stanovení reziduálních rizik

Pro jednotlivá rizika (kombinace aktivum/hrozba/zranitelnost), která přesáhla úroveň rizika
„Velmi nízká“, byla navržena dodatečná opatření, která stávající úroveň rizika dále snižují.
Navržená opatření a výsledná úroveň reziduálního rizika po jejich implementaci mohou
sloužit jako podklad pro diskusi o zvládání rizik, zejména při rozhodování zda-li budou
stávající rizika akceptovaná zákazníkem nebo budou snížená prostřednictvím navržených
opatření.
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Nejvyšší úrovně reziduálního rizika pro navržený stupeň přijatých opatření nově dosahuje
hodnoty „Střední“. Zmíněné riziko je spojeno s hrozbami:
• narušení komunikace pro služby příjem dokumentu, předávání dokumentu mezi
moduly, off-line informování z externího přístupu a interního přístupu.
Počty rizik dosahujících jednotlivých úrovní ilustruje následující tabulka:
Stanovená úroveň rizika
Velmi vysoké
Vysoké
Střední
Nízké
Velmi nízké

Počet rizik
0
0
5
12
77

Tabulka 8-14 - Přehled úrovní rizik po aplikaci opatření
Seznam navržených opatření je uveden v kapitole 8.7. Stanovená rizika jsou uvedena pro
každou kombinaci aktivum/hrozba/zranitelnost v příloze 3 a jsou označená jako typ rizika –
„Zbytkové“.
8.6.4

Rizika řízení bezpečnosti

Rizika v oblasti řízení bezpečnosti nejsou, na rozdíl od ostatních rizik, přímo spojena
s konkrétními aktivy informačního systému (a nejsou proto uvedena v přiložené excel
tabulce), ale to neznamená, že nejsou o nic méně závažná.
Identifikovaná rizika z oblasti organizace bezpečnosti jsou spojená s hrozbou nedostatečná
bezpečnostní opatření (úroveň hrozby Střední – 1 měsíčně) a zranitelnostmi:
•
•

Nedostatečná kvalita implementace bezpečnostních opatření (Každé bezpečnostní
opatření má časem tendenci degradovat).
Úroveň opatření neodpovídající riziku (V průběhu času může dojít ke změně úrovně
hrozby nebo hodnoty aktiva. V tom případě nebudou existující opatření odpovídat
nové úrovni výsledného rizika).

Pro snížení rizik je nutné přijmout následující opatření:
•
•
•

4.1 Hodnocení bezpečnostních rizik,
A.15.2.2 Kontrola technické shody a
A.15.3.1 Opatření k auditu informačních systémů.
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Návrh protiopatření

8.7

Pro snížení stanovených rizik byla navržena nová opatření uvedená v této kapitole. Opatření
jsou rozdělena do oblastí podle ČSN ISO/IEC 27001 a navržená implementace opatření jsou
mapována na opatření podle uvedené normy. Při výběru opatření byla zvolena pouze ta,
která přímo snižují identifikované riziko. Mapování navržené implementace opatření na
identifikovaná a stanovaná rizika je uvedeno v příloze 4.
8.7.1

Organizace bezpečnosti

A.4.1 Hodnocení bezpečnostních rizik
•

V pravidelných intervalech (minimálně jednou za 2 roky) a po každé větší změně
informačního systému (změna architektury, zavedení nového komunikačního kanálu,
doplnění nové funkcionality, …) musí být provedena aktualizace analýzy rizik. Cílem
této analýzy je zjistit, zda-li existující bezpečnostní opatření jsou dostačující pro
pokrytí stanovených rizik.
8.7.2

Bezpečnost lidských zdrojů
8.7.2.1

Před vznikem pracovního vztahu

A.8.1.2 Prověřování
•

•

Všichni uchazeči o pozici s nadstandardními právy přístupu k IS (a uloženým datům),
zejména administrátoři a správci IS, musí být prověření. Jedná se zejména o ověření
rejstříku trestů a předchozího pracovního zařazení. Pracovníci musí mít bezpečnostní
prověrku z hlediska zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a
fyzické bezpečnosti minimálně na stejný stupeň, do kterého je zařazen objekt
s pracovištěm Národního archivu.
Prověřování externích subjektů (dodavatelé nebo jejich zaměstnanci) musí zajistit
úroveň prověření obdobnou úrovni interních zaměstnanců.

A.8.1.3 Podmínky výkonu pracovní činnosti
•
•

Všechny smlouvy se zaměstnanci nebo externími subjekty musí obsahovat
odpovědnost za bezpečnost informací a povinnost mlčenlivosti.
Smlouvy musí osahovat popis kroků, které budou následovat při nedodržení
bezpečnostních požadavků – disciplinární řízení.
8.7.2.2

Během pracovního vztahu

A.8.2.2 Informovanost, vzdělávání a školení v oblasti bezpečnosti informací
• Vytvoření dokumentace a metodik pro práci s IS (pro interní uživatele i externí
uživatele – původce).
• Vytvoření plánu školení práce se IS v závislosti na čase (nástup uživatele, pravidelné
intervaly), komplikovanosti a funkcionalitě rozhraní IS. Provádění školení podle plánu.
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A.8.2.3 Disciplinární řízení
• Musí existovat formalizované disciplinární řízení vůči pracovníkům, kteří se dopustili
narušení bezpečnosti.
• Případné postihy podle disciplinárního řízení musí být prezentovány (jako odstrašující
příklad).
8.7.2.3

Ukončení nebo změna pracovního vztahu

A.8.3.1 Odpovědnosti při ukončení pracovního vztahu
• Musí být definované procesy pro odebrání/změnu práv v případě ukončení nebo
změny pracovního vztahu; tyto procesy nesmí být závislé na osobě, které se změna
týká.
A.8.3.3 Odebrání přístupových práv
• Při ukončení nebo změně pracovního vztahu musí být příslušným stranám odejmuta
nebo pozměněna přístupová práva k IS a datům.
8.7.3

Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí
8.7.3.1

Zabezpečené oblasti

A.9.1.1 Fyzický bezpečnostní perimetr
• Prostory, kde jsou uloženy centrální komponenty IS a jeho další aktiva, musí být
ohraničeny uzavřeným a jasně definovaným perimetrem bez existence slabých,
snadno proniknutelných míst. Úroveň zabezpečení těchto prostor musí být obdobná
zabezpečení podle kategorie „D“ předpisu NBÚ (vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické
bezpečnosti a certifikaci technických prostředků).
• Prostory, kde jsou uloženy centrální komponenty IS a jeho aktiva, musí být vybaveny
EZS vyvedeným na pracoviště s dohledem 7x24.
A.9.1.2 Fyzické kontroly vstupu osob
• Přístup do oblastí, kde jsou uloženy centrální komponenty IS a jeho aktiva, musí být
chráněn elektronickým přístupovým systémem a možný pouze na základě
dvoufaktorové autentizace.
• Záznamy o přístupech musí být uchovány minimálně po dobu 6 měsíců.
• Datum a čas příchodu a odchodu návštěvníků musí být zaznamenán a návštěvníci
musí být pod stálým dohledem oprávněného pracovníka.
• Přístupová práva musí být kontrolována minimálně jednou za 6 měsíců. O této
kontrole musí být proveden záznam.
A.9.1.4 Ochrana před hrozbami vnějšku a prostředí
• Pracoviště s centrálními servery musí být umístěno mimo záplavové oblasti nebo
oblasti s vyšší pravděpodobností teroristického útoku.
• Umístění pracoviště s centrálními servery nesmí být vystaveno zaplavení (nutné
zvažovat vliv netěsnících/nezavřených oken, plochých střech, okapů, svbodů,
odpadů, rozvodů vody) nebo požáru (blízkost skladů hořlavého materiálu).
• Instalace EPS a detektorů vlhkosti vyvedených na pracoviště s dohledem 7x24.
• Vytvoření záložního pracoviště vzdáleného minimálně 50 km od primárního
pracoviště obsahujícího identické kopie uživatelských dat.
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Primární i záložní pracoviště musí být vybaveno samočinným hasícím systémem
šetrným k IT aktivům.
NA musí pravidelně kontrolovat stavební aktivity v nejbližším okolí a každou stavbu
hodnotit z pohledu vyzařování elektromagnetického pole. V případě stavby vyzařující
elektromagnetické pole vyšší intenzity (např. radary, vysílače) musí NA prověřit jeho
vliv na komponenty IS a případně podniknout nápravné kroky.
V blízkosti do 1 m od komponent IS nesmí být umístěno neznámé elektrické zařízení
neurčené pro provoz v IT prostředí (serverovny).
(Potenciální) Umístění jednoho logického celku celého systému DA obsahujícího
všechny archiválie včetně metadata (např. UDO knihovny v jedné lokalitě) do
faradayovy klece.

A.9.1.5 Práce v zabezpečených oblastech
• Opuštěné prostory, kde jsou uloženy centrální komponenty IS a jeho aktiva, musí být
fyzicky uzamčeny.
8.7.3.2

Bezpečnost zařízení

A.9.2.1 Umístění zařízení a jeho ochrana
• Centrální komponenty a další aktiva IS musí být umístěny v prostorách s ochranou
popsanou v části „Zabezpečené oblasti“.
• Ve všech prostorách obsahujících centrální komponenty IS musí být nasazena
ochrana proti blesku včetně ochranných filtrů proti blesku na vnějších komunikačních
linkách a elektrickém vedení.
A.9.2.2 Podpůrná zařízení
• Všechny centrální komponenty IS musí být napojeny na UPS a motorgenerátor musí
mít dobu náběhu menší než je doba provozu UPS. Motorgenerátor musí být
pravidelně kontrolován a v případě delšího používání musí být zajištěno zásobování
pohonnou hmotou.
• Klimatizace musí být redundantní, a musí být taktéž napojena na motorgenerátor.
• V prostorách s umístěnými komponentami IS musí být monitorována teplota a vlhkost
vzduchu, výstupy monitorování musí být pravidelně sledovány (např. přes centrální
monitorovací systém).
A.9.2.3 Bezpečnost kabelových rozvodů
• Přístup k ovládacím prvkům silových kabelových rozvodů musí být omezen na
oprávněné osoby.
• Aktivní prvky síťových rozvodů musí být umístěné v prostorách s ochranou popsanou
v části „Zabezpečené oblasti“.
• Síťové rozvody mezi centrálními komponentami IS musí být vedeny v prostorách pod
výhradní kontrolou pracovníků NA.
A.9.2.4 Údržba zařízení
• Komponenty IS musí být ve výrobcem (dodavatelem) předepsaných intervalech
kontrolovány (prováděna profylaxe).
• Pokud to zařízení umožňuje, musí být napojeno na centrální systém kontrolující jeho
správnou funkčnost, který na definované události proaktivně upozorňuje odpovědné
osoby.
• Opravy a servis zařízení mohou provádět pouze oprávněné osoby.
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A.9.2.5 Bezpečnost zařízení mimo prostory organizace
• Před přemístěním zařízení mimo chráněné prostory musí být z toho zařízení
odstraněny všechny citlivé informace (např. vyjmutím disků nebo jejich přemazáním).
V opačném případě musí být zařízení pod neustálým dohledem odpovědného
pracovníka NA (nebo jiné smluvní strany).
• Zařízení přemístěné mimo prostory organizace musí být pojištěno.
A.9.2.6 Bezpečná likvidace nebo opakované použití zařízení
• Před opětovným použitím zařízení IS mimo tento IS nebo před vyřazením zařízení
musí být toto zařízení uvedeno do stavu neobsahujícího žádná data ani konfigurační
informace. Pro výmaz dat musí být použit schválený způsobem zajišťujícím nevratné
smazání jejich obsahu.
A.9.2.7 Přemístění majetku
• Zařízení musí být přemístěno pouze se souhlasem oprávněné osoby; o tomto
přemístění musí být proveden záznam.
8.7.4

Řízení komunikací a řízení provozu
8.7.4.1

Provozní postupy a odpovědnosti

A.10.1.1 Dokumentace provozních postupů
• Veškeré provozní postupy musí být zdokumentovány, aby bylo možné provádět
zásahy i vyškoleným personálem bez podrobných znalostí IS.
A.10.1.2 Řízení změn
• Veškeré změny v IS musí být řízeny podle zdokumentovaných postupů.
• Veškeré změny v IS musí být testovány před jejich aplikací na cílový systém.
• Úpravy migračních postupů musí být před aplikací na cílový systém otestovány na
reprezentativním vzorku dokumentů.
• Součástí každé změny musí být připravený postup pro návrat do původního stavu
před změnou.
A.10.1.3 Oddělení povinností
• Pro role s privilegovaným přístupem k IS (role administrátorů OS, DB, …) musí být
použito oddělení přístupu – osoba v jedné privilegované roli nesmí zastávat jinou
privilegovanou roli.
A.10.1.4 Oddělení vývoje, testování a provozu
• Pro snížení rizika neoprávněného přístupu k provoznímu systému anebo jeho změn
musí být odděleny prostředky vývoje, testování a provozu.
8.7.4.2

Plánování a přejímání systémů

A.10.3.1 Řízení kapacit
• V pravidelných intervalech (min.jednou týdně) musí být kontrolovány kapacitní
možnosti jednotlivých komponent IS (diskový prostor, operační paměť, výkon
procesoru, …). V případě nedostatku musí být tato informace eskalována na osobu
odpovědnou za provoz technického vybavení IS.
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V pravidelných intervalech (min.jednou za půl roku) musí být vyhodnocen dostatek
pracovníků obsluhujících IS – administrátorů, operátorů i běžných uživatelů archivu.
V případě nedostatku musí být problém eskalován na osobu odpovědnou za celkový
provoz IS v rámci NA.
8.7.4.3

Ochrana proti škodlivým programům a mobilním kódům

A.10.4.1 Opatření na ochranu proti škodlivým programům
• Dokumenty přijímané od původců musí před dalším zpracováním projít kontrolou na
malware – jednou ihned po příjmu a jednou po definované době (min. však 14 dní).
Kontrola musí být prováděna dvěma nezávislými antivirovými produkty. Před
provedením druhé kontroly nesmí být tyto dokumenty uloženy v modulech CU a DA.
• Migrační nástroje musí být pravidelně sledovány na výskyt zranitelností, zejména
zranitelností vedoucích ke spuštění kódu. V případě výskytu takového zranitelnosti
musí být přijata opatření k zamezení působení příslušné hrozby (aplikace opravy,
workaroud, pozastavení migrace,…).
• Všechny stanice, ze kterých je přistupováno k IS na základě identifikace a
autentizace musí být vybaveny aktuálním software na detekci malware (min.
antivirový software a anti-spyware), který je pravidelně aktualizován a používán. Toto
ustanovení musí být součástí interních předpisů NA a součástí závazného
provozního řádu IS (nebo součástí smlouvy mezi NA o přístupu do IS).
• Centrální komponenty IS vystavené vyššímu riziku uplatnění malware (systémy
Windows) musí být vybaveny software na detekci malware, který je pravidelně
aktualizován a používán.
• Na centrální komponenty IS nesmí být přenášen libovolná data (na CD, USB, přes
síť), která neprošla kontrolou na malware. Pro kontrolu podle tohoto bodu musí být
použit jiný produkt, než který je na centrálních komponentách instalován.
A.10.4.2 Opatření na ochranu proti mobilním kódům
• Z centrálních komponent IS nesmí být přistupováno na zdroje v Internetu. Výjimkou je
přístup na servery dodavatelů instalovaného software pro stažení aktualizací a oprav.
8.7.4.4

Zálohování

A.10.5.1 Zálohování informací
• Zálohy informací musí existovat ve více kopiích tak, aby bylo možné obnovit stav do
definované doby z minulosti. Existující zálohy dále musí umožnit obnovení jednoho
definovaného datového objektu (SIP, AIP, …).
• Musí existovat plán zálohování, zálohování musí probíhat podle tohoto plánu. Plán
zálohování musí obsahovat tvorbu záloh dat i operačních systémů, aplikací a jejich
konfigurací.
• Musí probíhat pravidelná kontrola čitelnosti záloh. Tato kontrola musí probíhat jednou
měsíčně nad částí médií tak, aby jednou ročně byla všechna média alespoň jednou
zkontrolována. V případě, že bude zjištěna chyba při čtení, musí být přijata příslušná
opatření snižující riziko a tato opatření musí být dokumentována.
• Jednou za 3 měsíce musí proběhnout pravidelný test obnovy dat (systémů) ze záloh.
Výběr komponent IS k obnově musí být proveden tak, aby jednou ročně byla
vyzkoušena obnova každé komponenty IS.
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Jednou za 3 měsíce musí proběhnout kontrola přenosu dat mezi primárním a
záložním centrem, včetně úplnosti datového obsahu záložní lokality. V případě
nedostatku jiných nástrojů může tato kontrola proběhnout ve formě kontroly
náhodného vzorku dat, které měly být přeneseny mezi primární a záložní lokalitou
v době blízké vzniku zaznamenaných bezpečnostních incidentů nebo odstávky
systémů.
Jednotlivá zařízení musí být provozována v redundantní konfiguraci (hot-standby
/cluster, warm-standby) nebo musí být uzavřeny servisní smlouvy garantující jeho
opětovné zprovoznění do 24 hodin od vzniku bezpečnostního incidentu.
Disky a interní média obsahující data musí být provozována v redundantní
konfiguraci, která zajistí uchování informací i v případě výpadku min. 1 komponenty
(RAID1, …).
8.7.4.5

Správa bezpečnosti sítě

A.10.6.1 Síťová opatření
• Přístup k službám přístupným z externí sítě musí být chráněn firewallem a IPS s
možností re–konfigurace firewallu za účelem zabránění útoku.
• Připojení NA k Internetu musí být vedeno do obou dvou center.
• Aktivní prvky vnitřních sítí IS musí být zdvojené nebo musí být uzavřeny smlouvy o
podpoře umožňující jejich opravu a zprovoznění do 24 hodin od vzniku problému.
A.10.6.2 Bezpečnost síťových služeb
• Veškerá komunikace přes externí sítě musí být chráněna šifrováním doplněným o
kontrolu integrity přenášených dat (např. SSL, IPSec, …).
• Veškerá komunikace přes interní sítě musí být chráněna šifrováním doplněným o
kontrolu integrity přenášených dat (např. SSL, IPSec, …) nebo musí probíhat přes
vyhrazené sítě výhradně pod kontrolou NA.
• Komunikace mezi primárním a záložním centrem musí být šifrována.
8.7.4.6

Bezpečnost při zacházení s médii

A.10.7.1 Správa výměnných počítačových médií
• Média musí být evidována, o jejich vyřazení musí být veden záznam.
• Média musí být ukládaná souladu se specifikacemi výrobce; média musí být
ukládaná v zabezpečené místnosti podle kapitoly „Zabezpečené oblasti“.
• Při přemístění mimo zabezpečenou oblast musí být médium vymazáno předepsaným
způsobem nebo pod neustálým dohledem odpovědného pracovníka NA.
A.10.7.2 Likvidace médií
• Nepotřebná média, musí být před tím, než budou vyřazena, přemazána schváleným
způsobem zajišťujícím nevratné smazání jejich obsahu.
• V případě, když jsou média dále nepotřebná, musí být bezpečně a spolehlivě
zlikvidována.
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8.7.4.7

Výměna informací

A.10.8.2 Dohody o výměně informací a programů
• Musí být definovány způsoby předávání programového vybavení IS způsobem, který
zajistí jeho integritu a autenticitu.
8.7.4.8

Monitorování

A.10.10.1 Pořizování auditních záznamů
• Auditní záznamy, obsahující chybová hlášení a jiné bezpečnostně významné
události, musí být uchovány včetně informací o zdroji události, přesném čase atd. po
definovanou dobu (minimálně však 3 měsíce) za účelem následné kontroly
provedených operací a přístupů.
• Musí být pořizovány záznamy o přístupech do IS (předání dokumentu od původce,
prohlížení dokumentu/archiválie, tvorba DIP, …).
• Veškeré operace s archiválií musí být zaznamenány (přístupy, migrace, kontroly, …).
Tyto záznamy musí být uchovány po celou dobu existence IS.
A.10.10.2 Monitorování používání systému
• Vytvořené záznamy musí být pravidelně procházeny a analyzovány.
• Pokud to systém nebo aplikace umožňuje, musí být napojen na centrální systém
kontrolující jeho správnou funkčnost, který na definované události proaktivně pozoruje
odpovědné osoby.
A.10.10.3 Ochrana vytvořených záznamů
• Auditní záznamy musí být chráněny před modifikací a změnou řízením přístupu
a/nebo kontrolními součty (elektronickým podpisem).
A.10.10.4 Administrátorský a operátorský deník
• provedených administrátorských zásazích v IS (kontrola logů, změna nastavení, …),
přemístění zařízení, atd. musí být prováděny záznamy do administrátorského a
operátorského deníku.
A.10.10.5 Záznam selhání
• Chyby zaznamenané v auditních záznamech musí být prozkoumány a musí být
podniknuta příslušná opatření.
A.10.10.6 Synchronizace hodin
• Všechny komponenty IS musí být napojeny na zdroj jednotného času.
8.7.5

Řízení přístupu
8.7.5.1

Požadavky na řízení přístupu

A.11.1.1 Politika řízení přístupu
• Musí modulů IS. Politika přístupu musí být založena za rolích (doporučení používat
RBAC existovat jednotná politika přístupu definující kategorie uživatelů a jejich
přístupová práva v rámci jednotlivých kategorií).
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A.11.2.1 Registrace uživatele
• Pro jednotlivé kategorie uživatelů definované v politice přístupu musí existovat
postupy pro zavedení uživatele do IS včetně identifikace rolí, které tuto registraci
schvalují, i pro jeho zrušení.
A.11.2.4 Přezkoumání přístupových práv uživatelů
• Všechny účty s privilegovaným přístupem musí být evidovány mimo vlastní IS včetně
důvodů pro jejich vznik a dobu trvání.
• Pro všechny účty s privilegovaným přístupem (účty administrátorů, správců,
operátorů IS) musí být min jednou za 180 dní provedena jejich kontrola zahrnující
jejich výpis a porovnání s evidencí.
8.7.5.2

Odpovědnosti uživatelů

A.11.3.1 Používání hesel
• Hesla uživatelů musí mít definované vlastnosti (min. 10 znaků, kombinace malého,
velkého písmene a jiného znaku, změna 180 dnů).
• Hesla systémových účtů a procesů IS musí mít definované vlastnosti (min. 14 znaků,
kombinace malého, velkého písmene a jiného znaku).
• Hesla pro přístup k tokenu (PIN k čipové kartě) musí mít minimálně 8 znaků a musí
být měněna jednou za půl roku.
A.11.3.2 Neobsluhovaná uživatelská zařízení
• Musí existovat postihnutelná povinnost všech uživatelů při odhodu z pracoviště na
libovolnou dobu odhlásit se z aplikace (systému).
8.7.5.3

Řízení přístupu k síti

A.11.4.2 Autentizace uživatele pro externí připojení
• Neanonymní uživatel přistupující z externí sítě musí být autentizován před přístupem
do vnitřní sítě NA. Příchozí spojení musí být ukončena ve vyhrazené síti neosahující
systémy CU a DA.
A.11.4.5 Princip oddělení v sítích
• Služby IS musí být dostupné pouze z nezbytných sítí a systémů. Zejména nesmí být
interní služby dostupné z externích sítí. Toto oddělení musí být provedeno na síťové
úrovni minimálně pomocí filtrování komunikace pomocí aktivních prvků mezi sítěmi.
A.11.4.6 Řízení síťových spojení
• Anonymní přístup do IS musí být ukončen ve vyhrazené síti neosahující systémy CU
a DA a nesmí pracovat nad primárními kopiemi dat.
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8.7.6

Řízení přístupu k operačnímu systému (a aplikacím)

A.11.5.1 Bezpečné postupy přihlášení
• U mechanizmů identifikace a autentizace musí být použity následující principy:
o neposkytovat nápovědu během přihlašovacího postupu, která by pomohla
neoprávněnému uživateli;
o zkontrolovat platnost přihlašovacích informací jen v případě, že jsou vstupní
data kompletní s tím, že v případě chyby OS nesmí indikovat, která část dat je
správná, nebo chybná;
o při dokončení úspěšného přihlášení zobrazit informace o čase posledního
přihlášení a podrobnosti o posledních neúspěšných pokusech o přihlášení.
• V případě autentizace jménem a heslem musí být dále použity následující principy:
o omezit počet povolených neúspěšných přihlašovacích pokusů (max. 5
pokusů) a povolit další pokus o přihlášení až za definovanou dobu (min. 1
hodina);
o zaznamenávat neúspěšné pokusy přihlášení a informace o překročení
maximálního počtu pokusů o přihlášení;
o systém nesmí zobrazovat heslo při jeho zadávání;
o hesla musí být posílána přes síť zašifrovaná nebo jinak upravená (hash kód
hesla).
A.11.5.2 Identifikace a autentizace uživatelů
• Každý uživatel (každá kombinace uživatel a role) musí mít jednoznačný identifikátor,
který nesmí být sdílen mezi více uživateli nebo procesy.
• Uživatelé (osoby i procesy) musí být před přístupem k službám a datům IS
identifikováni a autentizováni.
• Autentizace uživatelů s právem číst musí být zajištěna buď kombinací jméno a heslo
nebo prostředky dvoufaktorové autentizace (např. čipovou kartou).
• Autentizace uživatelů s privilegovaným přístupem, právem zapisovat a měnit musí být
zajištěna prostředky dvoufaktorové autentizace (např. čipovou kartou).
A.11.5.3 Systém správy hesel
• Uživatel musí mít možnost změnit heslo.
• IS musí vynucovat kvalitu autentizačního prostředku (např. dobu změny hesla a jeho
složení).
• IS musí ukládat hesla v chráněné podobě.
A.11.5.5 Časové omezení relace
• Autentizované spojení uživatele, které není aktivní déle než 30 minut, musí být
přerušeno a nebo musí být vyžadovaná nová autentizace.
8.7.6.1

Řízení přístupu k aplikacím a informacím

A.11.6.1 Omezení přístupu k informacím
• Práva každého uživatele musí být maximálně omezena v souladu s jeho potřebou
znát a v souladu politikou přístupu.
• Osoby zastupující původce musí mít v rámci CU přístup pouze k dokumentům tohoto
původce.
• Omezení přístupu (a politika přístupu IS) musí být v souladu s pravidly přístupu
k archiváliím definovanými zákonem a vyhláškou (zejména se jedná o zamezení
přístupu k archiváliím po dobu ochranné lhůty pro jiné osoby než pracovníky archivu).
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8.7.7

Akvizice, vývoj a údržba informačních systémů
8.7.7.1

Správné zpracování v aplikacích

A.12.2.1 Validace vstupních dat
• Každá vstupující data musí být ověřena na jejich správnost (pokud je tato kontrola
možná).
• V případě citlivých nebo nevratných operací musí být vyžádáno speciální potvrzení
od uživatele.
• Maximum informací musí být doplňováno automaticky bez nutnosti zásahu uživatele.
• Autenticita dokumentu je ověřována pomocí kontroly elektronického podpisu na
předaném dokumentu.
A.12.2.2 Kontrola vnitřního zpracování
• Dokumenty a archiválie musí být opatřeny kontrolními součty (nebo elektronickým
podpisem) IS pro detekci změny tohoto dokumentu nebo příslušných metadata.
Kontrola těchto součtů (podpisů) musí probíhat v pravidelných intervalech, které musí
být kratší než doba pokrytá zálohováním.
• Pro detekci poškození informací vzniklého chybami při zpracování nebo úmyslnými
zásahy, musí být v IS pravidelně prováděny kontroly. Doba mezi provedením kontrol
musí být menší než období pokryté pravidelnými zálohami.
A.12.2.4 Validace výstupních dat
• Před předáním dokumentů musí být provedeny kontroly oprávněnosti požadavku.
8.7.7.2

Bezpečnost systémových souborů

A.12.4.1 Správa provozního programového vybavení
• V pravidelných intervalech musí být prováděna kontrola správné funkčnosti OS a
aplikací na provozních systémech (např. kontrolou logů).
• Musí existovat vytvořit pro zálohování, obnovu programového vybavení (a
konfigurace).
8.7.7.3

Bezpečnost procesů vývoje a podpory

A.12.5.3 Omezení změn programových balíků
• Změny v OS a aplikacích IS musí být omezeny na minimum. Provedené změny musí
mít pozitivní vliv na bezpečnost nebo funkcionalitu aplikace.
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8.7.7.4

Řízení technických zranitelností

A.12.6.1 Řízení, správa a kontrola technických zranitelností
• Musí být sledovány zranitelnosti komponent IS a zranitelnosti, které reálně může
využít hrozba, musí být opraveny.
• Minimálně jednou ročně musí být provedeny penetrační testy na veškerá rozhraní IS
otevřená do externí sítě (Internetu). Zpráva o provedení testu musí být předána
osobě celkově odpovědné za provoz IS. Nalezené zranitelnosti musí být odstraněny.
• Minimálně jednou za dva roky musí být provedeny penetrační testy na veškerá
rozhraní IS otevřená do interní sítě (kromě sítí vyhrazených pro provoz centrálních
komponent IS). Zpráva o provedení testu musí být předána osobě celkově
odpovědné za provoz IS. Nalezené zranitelnosti musí být odstraněny.
8.7.8

Zvládání bezpečnostních incidentů
8.7.8.1

Hlášení bezpečnostních událostí a slabin

A.13.1.1 Hlášení bezpečnostních událostí
• Musí existovat plán pro informování o bezpečnostních událostech (např. výpadek
systému, požár, výpadek klimatizace, DOS útok, detekce malware, …) a podle tohoto
plánu musí být postupováno.
• Komunikační kanály uvedené v plánu musí být nastaveny a odpovědnosti za řešení
incidentů musí být přiděleny příslušným rolím.
A.13.1.2 Hlášení bezpečnostních slabin
• Musí existovat plán pro informování o bezpečnostních slabinách (zranitelnostech).
8.7.8.2

Zvládání bezpečnostních incidentů a kroky k nápravě

A.13.2.1 Odpovědnosti a postupy
• Pro zajištění rychlé, účinné a systematické reakce na bezpečnostní incidenty musí
být definovány odpovědnosti a postupy pro jejich zvládání.
8.7.9

Řízení kontinuity činností organizace
8.7.9.1

Aspekty řízení kontinuity činností organizace z hlediska
bezpečnosti informací

A.14.1.2 Kontinuita činností organizace a hodnocení rizik
• Musí být vytvořeny plány pro zvládání událostí s dopadem na činnost organizace; tyto
plány musí zohledňovat pravděpodobnost události, dopad a možné následky.
A.14.1.3 Vytváření a implementace plánů kontinuity
• Pro udržení nebo obnovu provozních činností organizace po přerušení nebo selhání
IS a pro zajištění dostupnosti informací v požadovaném čase musí být vytvořeny a
zejména implementovány příslušné plány.
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A.14.1.4 Systém plánování kontinuity činností organizace
• Plány kontinuity musí obsahovat kontaktní údaje všech potřebných osoba včetně
dodavatelů a servisních organizací.
A.14.1.5 Testování, udržování a přezkoumávání plánů kontinuity
• Vytvořené plány pro zvládání událostí s dopadem na činnost organizace musí být
pravidelně testovány a aktualizovány (alespoň jednou za dva roky praktický test a
jednou za rok provést test „od stolu“).
8.7.10

Soulad s požadavky

8.7.10.1

Soulad s bezpečnostními politikami, normami a technická
shoda

A.15.2.2 Kontrola technické shody
• Konfigurace IS a správná funkčnost bezpečnostních opatření spojených s tímto IS
musí být v pravidelných intervalech (min. jednou za 6 měsíců) zkontrolována osobou,
která se nepodílí na provozu IS. O provedení kontroly musí být vytvořen písemný
záznam obsahující jméno kontrolující osoby, kontrolované skutečnosti a výsledky
kontroly.
• Součástí kontroly technické shody musí být i kontrola odstranění nálezů z minulé
kontroly.
• Záznam o kontrole technické shody musí být uložen u osoby celkově odpovědné za
provoz IS.
8.7.10.2

Hlediska auditu informačních systémů

A.15.3.1 Opatření k auditu informačních systémů
• V pravidelných intervalech (min. jednou ročně) musí být prováděn audit IS zahrnující
mj. i kontrolu účinnosti bezpečnostních opatření, činností uživatelů, spojených
záznamů a oprávněnosti této činnosti. Audit musí provádět interní nebo externí
auditor, v každém případě však osoba, která se nepodílí na provozu IS a ani není
součástí organizační složky odpovídající za provoz IS.
• provedení auditu musí být vytvořena auditní zpráva, která musí být uložena v úložišti
auditních zpráv NA ČR (podle speciálního předpisu) a nebo u osoby celkově
odpovědné za provoz IS.
8.7.11

Varianty zvládání rizik

Předmětem této kapitoly je návrh možných variant zvládání rizik pro každé identifikované
riziko. V úvahu přicházejí tyto varianty zvládání rizik:
1.
2.
3.
4.

aplikace vhodných opatření,
vědomé a objektivní akceptování rizik,
vyhnutí se riziku (např. ukončením příslušné rizikové činnosti – poskytování
služby apod.),
přenesení rizika na třetí strany (pojišťovna, dodavatel).
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Ze zadání a speciálního charakteru informačního systému vyplývá, že varianty vyhnutí se
existujícím rizikům (typicky zrušením IS) nebo jejich přenesení na třetí stranu není možné.
Proto u většiny identifikovaných rizik bude pravděpodobně probíhat výběr z variant:
• aplikace vhodných opatření,
• vědomé a objektivní akceptování rizik.
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9

ZPŘÍSTUPNĚNÍ ELEKTRONICKÉHO DOKUMENTU

Cílem této kapitoly je navrhnout způsob zpřístupnění dokumentů uložených v Chráněném
úložišti a Digitálním archivu. Návrh vychází ze standardu OAIS a požadavků stanovených
Národním archivem a stávající legislativou.

9.1

Přístup dle OAIS

Přístup je další ze základních funkčních komponent funkčního modelu OAIS. Přístup
reprezentuje rozhraní mezi archivem a badatelem nebo jiným uživatelem požadujícím
dokumenty uložené v archivu. Přístup primárně poskytuje uložené dokumenty uživatelské
komunitě. Řídí procesy a služby pro uživatele určené k dotazování, nalezení a poskytnutí
dokumentů uložených v archivním úložišti. Funkce Přístupu zahrnuje komunikaci s badateli –
sběr žádostí o dokumenty, koordinaci vyřizování žádostí, vytváření odpovědí (DIP –
informační balíček pro distribuci, seznamy, výsledky hledání, zprávy) a jejich doručování
badatelům. Přístup též zodpovídá za implementaci bezpečnostních opatření a řízení
přístupových práv k uloženému obsahu.
Přístup v modelu OAIS blíže nespecifikuje strukturu poskytovaného obsahu ani způsob
poskytování obsahu.
Funkcionalita Přístupu je znázorněna na následujícím obrázku:

Obrázek 9-1 – Funkcionalita Přístupu podle OAIS
Legenda:
• Další entity ve vztahu k Přístupu:
o CONSUMER – BADATEL
o Data Management – Správa dat
o Archival Storage – Archivní úložiště
o Administration – Administrace
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•

Funkční části Přístupu:
o Co-ordinate Access Activities – Řízení přístupu
o Generate DIP – Generování DIP
o Deliver Response – Doručování odpovědi

•

Komunikace:
o Query Request – Dotaz
o Report Request – Žádost o zprávu
o Orders – Objednávka
o Assistance Requst – Žádost o pomoc
o Result set – Výsledek dotazu
o Report – Zpráva
o DIP (Dissemination Information Package) – informační balíček k doručení
o Assistance – Asistence, pomocné informace
o Dissemination Request – Požadavek na vytvoření DIP
o AIP Request – Požadavek na poskytnutí AIP
o Description info – Popisné informace
o AIP – Archivní balíček
o Notice – Upozornění, avízo
o Billing info – Informace pro vyúčtování

•

Funkce Řízení přístupu (Co-ordinate Access Activities) – poskytuje uživatelské
rozhraní k uloženému obsahu archivu. Rozhraní může být přístupné jako služba online prostřednictvím sítě nebo může být též implementována jako off-line (např. na
základě výběru z katalogu a poslání nebo podání žádosti).
Jsou rozlišovány tři kategorie uživatelských požadavků:
o

dotazy (query requests), které jsou zpracovávány Správou dat a okamžitě je
vracen výsledek dotazu a zobrazen uživateli;

o

žádosti o zprávu (report requests), které mohou obsahovat řadu dotazů a
mohou zahrnovat specifické formátování výsledku (zprávy) pro doručení;

o

žádosti nebo objednávky (orders), pro jejichž vyřízení je nutné získat data a
uložený obsah ze subsystémů Správy dat a Archivního úložiště a vytvořit
formální DIP pro on-line nebo off-line doručení
Další speciální typy požadavků jsou povoleny, ale nejsou blíže specifikovány.
Tato funkce bude určovat, jestli obsah je přístupný, zajistí autorizovaný
přístup, zjistí dostupnost požadovaných údajů a upozorní badatele, zda byl
jeho požadavek akceptován nebo odmítnut (s možností odhadnout cenu za
službu a případně umožnit badateli požadavek zrušit). Následuje požadavek
do Správy dat nebo požadavek na funkci Generování DIP za účelem
vytvoření DIP. Tato funkce také poskytuje badatelům služby zahrnující
informace o stavu žádosti a další podporu badatelům (pomoc s řešením
odpovědí na jejich požadavky).
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•

Funkce Generování DIP (Generate DIP) přijímá žádosti o distribuci, získává AIP
z Archivního úložiště a přesouvá kopii dat na místo pro další zpracování. Tato funkce
též posílá dotaz do Správy dat pro získání popisných údajů potřebných pro vytvoření
DIP. Tato funkce nakonec umístí kompletní DIP na místo pro vypravení a upozorní
Řízení přístupu o připraveném balíčku.

•

Funkce Doručování (Deliver Response) zajišťuje on-line i off-line doručování výsledků
žádostí (DIP, výsledky hledání, zprávy aj.) badatelům. Pro on-line doručování je
akceptována odpověď přímo funkcí Řízení přístupu (Co-ordinate Access), která
v reálném čase připraví data a zajistí jejich distribuci a případně prezentaci badateli
prostřednictvím používaného komunikačního kanálu. Funkce Doručování identifikuje
určeného příjemce, zjistí požadovaný způsob odeslání, předá odpověď k vypravení a
podporuje proces vypravení on-line kanálem. V případě off-line doručení obdrží
požadavek od funkce Řízení přístup, připraví balíček pro vypravení a odešle jej.
Pokud je sledováno doručení, je tato informace předána zpět Řízení přístupu a
informace pro vyúčtování jsou zaslány Administraci.

9.2

Legislativní východiska

Zpřístupnění dokumentů musí zohledňovat a respektovat pravidla daná zákonem č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a to především Díl „Nahlížení do archiválií,
vystavování archiválií a pořizování výpisů, opisů a kopií“ pro návrh zpřístupnění dokumentů
digitálního archivu a §68 pro návrh zpřístupnění dokumentů digitální spisovny.
Při návrhu bude zohledněno:
•
•
•
•

do archiválií uložených v archivech lze nahlížet jen na základě žádosti) a za dodržení
podmínek stanovených zákonem a badatelským řádem archivu),
nahlížení bude do kopií archiválií určených k uživatelské práci ve formátu
používaném pro zpřístupnění,
nahlížení do originálů bude možné jen na základě podmínek stanovených zákonem,
k nahlížení jsou přístupné archiválie starší 30 let, není-li zákonem stanoveno jinak
(např. veřejně přístupné archiválie).

9.3

Návrh přístupu

Systém digitálního archivu musí zabezpečovat přístup k dokumentům uložených
v Chráněném úložišti a Digitálním archivu. Způsob a omezení přístupu bude k uvedeným
úložištím odlišný, což je dáno povahou uložených dokumentů. V Chráněném úložišti jsou
dočasně uloženy převážně dokumenty původcům, u kterých nebylo provedeno skartační
řízení, a dokumenty z digitalizace archiválií. V Digitálním archivu jsou uloženy archiválie před
nebo po archivním zpracování.
K dokumentům původců uloženým v Chráněném úložišti navrhujeme zajistit on-line přístup
jasně definované skupině uživatelů (především pracovníci spisovny původce) a vytvořit
aplikační rozhraní pro zajištění komunikace mezi systémy spisové služby původce a
Chráněným úložištěm. Tento přístup umožní rychlé vyhledání dokumentu při respektování
přístupových práv a nahlížení na dokument a jeho vybraná metadata a případnou modifikaci
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vybraných dat. S ohledem na potřeby on-line přístupu bude nutné volit vhodné uložení
elektronických dokumentů. V případě, kdy Chráněné úložiště bude využívat větší počet
původců, můžeme očekávat potenciálně velký objem dat. Pro tento případ bude nutné řešit
hierarchii ukládání postavenou na potencionální potřebě používání dokumentů (např. podle
doby uložení, četnosti přístupu nebo podle spisových znaků dokumentů) a některé
dokumenty odkládat na off-line média (pozn. technologický projekt tuto variantu dále neřeší,
pouze upozorňuje na možnou komplikaci). V tomto případě on-line přístup umožní vyhledání
dokumentů např. podle popisů a umožní si vyžádat elektronický obsah a doplňující
metadata.
K digitalizovaným archiváliím uloženým v Chráněném úložišti navrhujeme zajistit on-line
přístup prostřednictvím externího systému např. portálu. Digitalizované archiválie označené
jako veřejně přístupné by byly z Chráněného úložiště ve formě DIP předávány do externího
systému, který by řešil jejich zpřístupnění veřejnosti, evidenci a autorizaci badatelů a
případné zpoplatňování služeb. Případné změny např. po migraci nebo po vyřazení
dokumentu, které budou provedeny v Chráněném úložišti, by byly zasílány změnové
informace do externího systému pro aktualizaci dat.
Přístup k archiváliím uloženým v Digitálním archivu doporučujeme realizovat na dvou
úrovních. První úroveň bude poskytovat informace o uložených archiváliích a jejich popisech
s případným náhledem široké veřejnosti. Tato úroveň může být realizována např. stávajícími
archivačními systémy nebo internetovým přístupem jako portál archivu. Jednalo by se o
nezávislý systém, který by obsahoval informace poskytnuté z Digitálního archivu dávkově
nebo při určitých událostech (od přijetí dokumentu a po uplynutí ochranných lhůt). Přihlášený
uživatel popř. nepřihlášený (veřejný přístup) bude mít možnost vyhledávat informace
v archivu podle různých hledisek. Po zadání dotazu, systém příslušné informace vyhledá a
zobrazí uživateli seznam nalezených dokumentů. Uživatel bude mít dále možnost
prohlédnout si podrobnosti u nalezených dokumentů (metadata) a zobrazit (prezentovat) i
obsah dokumentu. Obsah dokumentů se bude zobrazovat v podobě předpřipravených
náhledů (preview) přímo v aplikaci. Pokud bude mít badatel zájem o další, podrobnější
zkoumání nalezených dokumentů, bude mít možnost přímo v aplikaci si je vyžádat.
Druhá úroveň je vlastní systém Digitálního archivu, který by zajišťoval přípravu a distribuci
informačních balíčků do podoby balíčku DIP (Dissemination Information Package). V tomto
systému bude pracovat pouze omezená skupina uživatelů. Žádosti o poskytnutí detailních
informací (včetně vyžádání originálního formátu) by byly předávány části přístupu Digitálního
archivu. Žádostem bude vyhověno pouze na základě splněných pravidel (zákonných a
interních směrnic), které budou implementovány do systému. Primárně budou poskytovány
pouze kopie ve formátu, který bude určen pro zpřístupnění. Předávání informací mezi první a
druhou úrovní pro zajištění vyšší bezpečnosti může probíhat off-line, tzn. vymezeným
kanálem budou dávkově předávány žádosti o poskytnutí archiválie a vyřízené žádosti ve
formě DIP (i v případě zamítnutí bude DIP obsahovat minimálně úvodní zprávu s důvody
neposkytnutí informace).
Koncept zpřístupnění uložených dokumentů ukazuje následující obrázek.
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Obrázek 9-2 – Přístup k uloženým informacím

9.3.1

Role přístupu

Každý uživatel přistupující k informacím o uložených dokumentech musí být zaregistrován
v systému řízení přístupu, zařazen do určité skupiny uživatelů (např. Badatelé, Původci) a
musí mu být přiřazena role určující úroveň přístupových práv k uloženým informacím a
funkcím systému. Výjimku tvoří veřejný přístup, který by však měl být zajišťován externím
systém a který umožní uživatelům vyhledávat ve zveřejněných informacích (např. katalogu
archiválií apod.).
Pro přístup k obsahu uložených informacích navrhujeme základní rozdělení na následující
základní role. Pro přístup k Digitálnímu archivu má role PUVODCE stejná oprávnění jako
BADATEL:
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role

číst
metadata*

BADATEL
PUVODCE
ARCHIVAR
SPRAVCE

číst digitální
objekty*

X
X
X
X

editovat
metadata**

X
X
X
X

editovat
digitální
objekty***

(X)
X
X

odstraňovat****

X
X

X

Tabulka 9-1 – Tabulka rolí
*

možnost číst metadata a digitální objekty může být ovlivněna ještě dalšími faktory
spojenými s dokumentem např. stavem zpracování, stavem zpřístupnění, omezením
přístupu (např. duševní vlastnictví). Pokud to bude vhodné, může být omezena množina
metadata poskytovaným archivem (např. BADATEL může zobrazit pouze vybraná popisná
metadata, zatímco ARCHIVAR může zobrazit veškerá popisná a ukládací metadata.

**

možnost editovat metadata může být omezena pro jednotlivé role na jinou množinu údajů,
které mohou editovat. Editace může být rozdělena podle další faktorů např. souvislosti
dokumentu s původcem (PUVODCE může editovat pouze metadata svých dokumentů) nebo
rozdělením správy uložených dokumentů mezi jednotlivými archiváři (každý ARCHIVAR
může editovat metadata pouze u určené množiny dokumentů patřících pod jeho správu)

***

editace uložených digitálních objektů probíhá vždy na základě definovaných procesů
(migrace), které oprávněná role může spustit. Původní digitální objekty nejsou modifikovány
vytváří se pouze nové změněné s vazbou na původní digitální objekt.

****

odstraňování uložených informací probíhá vždy na základě definovaných procesů
(skartační řízení, mimořádná skartace apod.). O odstranění je veden záznam o vyřazení
dokumentu.
9.3.2

Archivní zpracování

Elektronické archiválie uložené v Digitálním archivu prochází archivním zpracováním.
Archivní zpracování elektronických dokumentů bude představovat archivní klasifikaci,
upřesnění a doplnění popisných metadat (doplnění evidence) uložených AIP a vytváření
evidenčních pomůcek. Archivní zpracování významnou měrou napomáhá při vyhledávání
archiválií a porozumění jejich obsahu.
Archivní klasifikace je důležitá pro předmětné roztřídění elektronických dokumentů a slouží
pro základní orientaci ve velkém množství uložených archiválií. Pokud by v budoucnu došlo
ke sjednocení spisových plánů jednotlivých původců, alespoň na základě základních skupin,
bylo by možné tuto činnost do značné míry automatizovat.
Upřesnění a doplnění popisných metadat umožňuje badatelům (včetně samotných archivářů)
přesnější vyhledávání a získávání archiválií i bez toho, že je nutné prohlížet digitální obsah.
Přesnější popisy umožňují lépe odhadnout co je obsaženo ve vlastních digitálních objektech.
Předpokládáme, že základní popis elektronických dokumentů bude předáván již od původců,
jelikož v řadě případů budou elektronické dokumenty uloženy a popsány metadaty
původcem ještě před předání archivu. Případně je možné doplnění údajů v Chráněném
úložišti před přesunem do Digitálního archivu.
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Evidenční pomůcky je vhodné vytvářet automatizovaně na základě údajů uložených
v systému. Bude nutné navrhnout a implementovat jednotlivé sestavy a definovat okamžiky
generování a stanovení omezujících kritérií (rozsahu). Vhodné bude připravit jednak tiskovou
podobu pro nezávislé použití, jako elektronický výstup např. ve formátu PDF, tak i datové
věty pro použití např. v dalších systémech určených pro vyhledávání elektronických
dokumentů.
Provádění archivního zpracování by mělo být v kompetenci archivářů podle jejich
působnosti. Ačkoli je Digitální archiv navržen jako centrální systém, jednotlivé archivy a jejich
pracovníci provádějící archivní zpracování musí mít přístup k funkcím systému Digitálního
archivu pro archivní zpracování. Toto navrhujeme řešit službami přístupu a začleněním
příslušných pracovníků do skupiny ARCHIVAR. Služby přístupu mohou být poskytovány
vytvořením centrálního přístupového systému pro archiváře, který by implementoval služby
přístupu (toto může být implementačně jednodušší, jelikož se vytvoří jeden systém, který
bude pokrývat všechny archivy) nebo z informačního systému příslušného archivu
(rozšířením a implementací rozhraní přístupu do používaného informačního systému) nebo.
Základními službami pro archivní zpracování se rozumí:
• autorizace pracovníka
• vyhledání a poskytnutí metadat o AIP podle přístupových práv
• vyhledání a poskytnutí AIP ve formě DIP (viz níže) podle přístupových práv
• změna omezené skupiny popisných metadat
• generování sestav podle přístupových práv
9.3.3

Poskytování archiválií původcům

Navrhujeme, aby žádosti o poskytnutí archiválie uložené v Digitálním archivu byly vyřizovány
prostřednictvím archivu, který má fond v působnosti. Podobně jako se postupuje u
poskytování fyzických (papírových) archiválií. Archivy by měly zajištěn přístup k digitálnímu
archivu a jeho prostřednictvím by žádosti vyřizovaly.
9.3.4

Struktura DIP

Balíček určený badateli bude obsahovat přehledovou zprávu, metadata popisující vyžádané
dokumenty a vlastní digitální obsah s připojenými informacemi pro jejich interpretaci, pokud
takové budou existovat. Přehledová zpráva pro člověka v čitelné podobě např. ve formátu
HTML zahrnuje:
• popis vyřízení žádosti s uvedením, které vyžádané dokumenty jsou součástí balíku a
které nebyly poskytnuty s uvedením důvodu neposkytnutí
• seznam dokumentů s odkazy na související metadata a digitální objekty
Struktura DIP je znázorněna na následujícím obrázku.
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class Logická struktura DIP

DIP

Record
1

Popisná_metadata

1..*

1

1

1
1

1
Přehledová zpráva

1..*
Podoba
Primárně: Náhled
Podle volby:
Originál
Migrovaná verze 1
...
Migrovaná verze n

1

1..*
Digitální_obj ekt
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0..*

Obrázek 9-3 – Logický model DIP
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10
10.1

LEGISLATIVNÍ ÚPRAVY
Cíle legislativních úprav

Cílem dokumentu je provést analýzy zákonů a vyhlášek vztahujících se k provozu a
zavedení Národního digitálního archivu, současně připravit právní úpravu (na úrovni
věcného záměru), která uchovávání elektronických dokumentů právně upraví.
Dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů nelze zajistit čistě technologickou cestou.
Migrace dokumentů změní jejich binární zápis a hash dokumentů nebude již nikdy shodný s
dokumentem původním. Případný elektronický podpis/značka/časové razítko tedy bude
souhlasit s dokumentem, který je nečitelný. Z tohoto i dalších důvodů je nutné právně upravit
problematiku dlouhodobého uchovávání elektronických dokumentů na úrovni zákona, ať již
samostatného nebo v rámci stávajícího zákona o archívnictví a spisové službě. Taková nová
právní úprava by měla upravit zejména následující instituty:
•
•
•
•
•

Koncepci provádění archívních činností pro dokumenty a datové záznamy v digitální
formě,
důvěryhodnost prostředí Národního digitálního archivu,
postupy provádění migrace a právní souvztažnost originálního a migrovaného
dokumentu, pokud budou specifické pro Národní digitální archív,
stanovení povinnosti původci, vytvářet, resp. uchovávat archiválie v elektronické
podobě v předepsaném formátu,
závazek původce, předávat dokumenty do Národního digitálního archivu.

K tomu, aby se tento cíl mohl realizovat ve formě fungující legislativy, je zapotřebí
legislativně upravit následující základní instituty digitálního prostředí, které zatím v českém
právu upraveny nejsou: písemnost, originál dokumentu a autentický dokument, tedy
dokument, který má shodnou právní sílu jako originál. Dále je nutné upravit konverzi
dokumentů z jedné formy do druhé, z formy papírové do datové formy a nazpátek a z jedné
datové formy do druhé datové formy.
Tato obecná úprava by nejspíš z pohledu systémového měla být upravena v připravovaném
zákoně o elektronizaci některých procesních úkonů (tzv. EGA). Touto problematikou se
podrobně zabývá závěrečná zpráva projektu výzkumu a vývoje s názvem „Dlouhodobé
uchovávání elektronických dokumentů se zaručeným elektronickým podpisem, kód projektu
YA 512006002. Závěrečná zpráva obsahuje návrhy konkrétních legislativních úprav výše
uvedených obecných právních institutů.
Digitální archívnictví směřuje u archivovaných dokumentů k zachování právní síly
originálních dokumentů. Tohoto cíle je možné dosáhnout pouze tehdy, pokud právo na
obecné úrovni upraví, jaké jsou zákonné podmínky tohoto „zachování právní síly“, tedy
autenticity datové zprávy, resp. dokumentu. Kromě dokumentů, u nichž se podaří autenticitu
zachovat a které tedy by měly mít stejnou právní sílu jako originální dokumenty, se budou
archivovat také datové zprávy, resp. dokumenty, u nichž autenticitu nebude možné z různých
příčin zachovat (např. nebude známá osoba, která příslušný dokument vytvořila).
Původci a Národní archív budou muset, jak v období před archivací, tak v období archivace,
konvertovat, často opakovaně, dokumenty z jedné formy do jiné, nebo v rámci jedné formy,
s cílem zachování autenticity. Proto je nutné konverzi upravit v zákoně, a to opět na obecné
úrovni, nejen specificky pro účely Národního digitálního archívu.
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10.2

Stávající legislativní podmínky a normy

Do analýzy právních předpisů byly zahrnuty tyto zákony a vyhlášky, které upravují práci s
elektronickými dokumenty:
• zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
o vyhláška č. 326/2006 Sb., o atestačním řízení pro elektronické nástroje,
o vyhláška č. 329/2006 Sb., kterou
se
stanoví bližší požadavky na
elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při
zadávání veřejných zakázek,
• zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění
pozdějších předpisů,
• zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění
pozdějších předpisů,
o vyhlášky č. 52/2007 Sb., č. 53/2007 Sb., č. 469/2006 Sb., č. 528/2006 Sb., č.
529/20006 Sb., č. 530/2006 Sb.,
• zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů,
o vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách,
o nařízení vlády č. 495/2004 Sb., k provedení zákona o elektronickém podpisu,
o rozhodnutí Ústavního soudu č. ÚS 319/05
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
• zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
• zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví,
o vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
o vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
• zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
• zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Současná obecná analýza úkonů v oblasti veřejné správy a jejich zákonné definice jsou
uvedeny v kapitole Obecné analýza úkonů.
Pro přípravu nové právní úpravy digitálního archívnictví jsou současně důležité právě
probíhající legislativní práce na přípravě souvisejících zákonů, zejména následujících:
•
•
•

zákona o elektronizaci některých procesních úkonů (EGA),
zákona o centrálních registrech a
novely zákona o elektronických komunikacích ve vztahu k implementaci Směrnice č.
2006/24 (tzv. data retention).
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10.3

Předpokládané oblasti úprav

Národní digitální archiv nelze provozovat bez následujících legislativních úprav:
• obecná úprava základních institutů digitálního prostředí a konverze datových zpráv
z jedné formy/formátu do druhé;
• úprava koncepce a průběhu elektronické archivace (separátně od archivace
dokumentů v listinné formě),
• konkrétní úprava procesů například při migraci formou prováděcích právních
předpisů,
• úprava sjednocení formátů předávaných původcům a následně odevzdávaných
původci do archivu, a
• úprava elektronické spisové služby, včetně digitální spisovny.
Návrh věcného záměru zákona k provedení výše uvedených oblastí je umístěn v
samostatném dokumentu pro přehlednost textu. Problematika odrážky upravující sjednocení
formátů je v rámci analýzy uvedena v příloze č. 2. Součástí analýzy jsou též návrhy na
implementaci výsledků analýzy do práva ČR.

10.4

Stručné shrnutí a rizika

V rámci analýzy právních předpisů byly identifikovány právní normy, které se vztahují k
problematice elektronického workflow dokumentů ve státní i komerční sféře. Byl připraven
věcný návrh zákona zahrnující návrh základních potřeb vzhledem k dlouhodobému
uchovávání elektronických dokumentů. Věcný návrh obsahuje procesy činnosti Národního
digitálního archivu, podmínky důvěryhodnosti uložených dokumentů, způsob a dokumentaci
migrace, způsob předávání dokumentů původci, povinnost původců uchovávat elektronické
dokumenty apod. Součástí návrhu jsou změny současného zákona o archivnictví, ze kterého
je nutné vyjmout pasáže kolidující s věcným záměrem nového zákona. Je nutné podotknout,
že všechny instituty současného zákona o archivnictví jsou zachovány včetně ustanovení
týkající se spisové služby, definice dokumentů, jejich označování, dělení apod. Všechny
stávající instituty jsou pro všechny dokumenty (listinné i elektronické) totožné a není důvod je
upravovat zvlášť.
Problematika sjednocení formátů (vstupujících a vytvářených u původce) může být upravena
pouze pro veřejnou správu. Současně je nutné u soukromoprávních původců upravit
minimální rozsah povinností ve vztahu k vybraným typům dokumentů, které budou nebo se
mohou stát archiváliemi. Takovou minimální povinností bude uchovávat vybrané typy
dokumentů, vzniklých pouze v digitální formě v předepsaném formátu, pokud jejich
předepsaný formát nestanoví zvláštní právní předpis, podle kterého příslušný pouze
elektronický dokument vznikl.
Analýza sjednocení formátů včetně návrhu úpravy dalších zákonů je proto ponechána v
příloze č. 2 tohoto dokumentu. Je ponecháno na rozhodnutí objednatele věcného návrhu
zákona, zda tuto oblast přiřadí do věcného návrhu či nikoliv.
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Vzhledem roztříštěnosti právních úprav elektronické komunikace vzniká mnoho zpravidla
podzákonných předpisů zabývající se problematikou jednoho registru, rejstříku apod. (viz
analýza "Další elektronické úkony"). Vyhlášky stanovují způsob a formát předávání dat do
jednoho rejstříku, registru nebo informačního systému. Pokud by se do budoucna
pokračovalo v nastoleném trendu, byl by těchto podzákonných předpisů stovky. Z toho
důvodu je nutné pravidla předávání údajů stanovit například provozním řádem registru nebo
rejstříku, protože při předání jiným způsobem stejně nedojde k jejich zpracování. V zákoně
následně stačí uvést "se předávají v souladu s provozním řádem" a vše je právně ošetřeno.
Tyto normy není třeba upravovat, pokud budou povinnosti ohledně archivace a používání
jednotných formátů podle přílohy č. 2 implementováno do českého právního řádu zákonem,
dílčí podzákonné předpisy budou upraveny jejich gestory do souladu se zákonem.
10.5

Obecná analýza úkonů

Písemné právní úkony
České právo upravuje písemnou formu právních úkonů v § 40 odst. 4 občanského zákoníku.
Podle tohoto ustanovení je písemná forma zachována, „je-li právní úkon učiněn telegraficky,
dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu
a určení osoby, která právní úkon učinila.“
Uzavírání smluv na dálku
Stanoví opět zákon č. 40/1964 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů v hlavě
páté (zj. § 51a, § 53 a § 53a). U těchto ustanovení lze k uzavření smlouvy použít též
elektronická pošta. Vzhledem ke kontextu ustanovení, kdy k uzavření smlouvy lze využít fax,
telefon, televizi nebo Internet není nutnou součástí smlouvy uzavřené elektronickou poštou
elektronický podpis. § 53 odst. 2 upozorňuje na nutný výslovný souhlas spotřebitele při
automatickém rozesílání elektronické pošty, přičemž toto ustanovení je duplicitní se
zákonem č. 480/2004 Sb. Podle § 53a odst. 1 musí být spotřebiteli sděleno, zda je smlouva
po svém uzavření dodavatelem archivována, přístupná a další informace nutné k jasnému
vymezení činností dodavatele se smlouvou. Toto ustanovení zajišťuje archivaci u smlouvy
dodavatelem, není v kolizi se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví. Doba archivace
smlouvy u dodavatele je zpravidla do 10 let (z důvodů například finanční kontroly) a pokud
se smlouva v mezidobí stává nečitelnou, nemusí ji dodavatel archivovat. § 53a odst. 3
stanovuje dodavateli povinnost poskytovat spotřebiteli obchodní podmínky ve formě
umožňující archivaci a reprodukci. Toto ustanovení lze srovnat například s ustanovením § 8
odst. 8 vyhlášky č. 646/2004 Sb., kde je požadován takový formát uložení dokumentů, aby
byl dokument vždy čitelný. V rámci návrhu zákona bude toto ustanovení navrženo k úpravě.
Konverze dokumentů
České právo v jednom případě upravuje možnost převodu původních písemných dokumentů
do elektronické formy a jejich dlouhodobou archivaci v elektronické formě. Jedná se o zákon
č. 235/2004 Sb. o DPH. V ustanovení § 27 zákona o DPH je uvedeno, že: „Daňový doklad v
písemné formě lze převést do elektronické podoby a uchovávat pouze v této podobě, pokud
metoda použitá pro převod a uchování zaručuje věrohodnost původu, neporušitelnost
obsahu daňového dokladu a jeho čitelnost a pokud je daňový doklad převedený do
elektronické podoby opatřen zaručeným elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu nebo označen elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném
systémovém certifikátu osoby odpovědné za jeho převod.“ Této úpravě neodpovídá
ustanovení § 5 odst. 1 vyhlášky č. 646/2004 Sb., požadující archivaci dokumentů se
skartačním znakem A na trvanlivém papíře.
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Elektronické podpisy
Český zákon č. 227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je na úrovni srovnatelné s
vyspělými evropskými státy. Oproti některým evropským harmonizačním úpravám podle [74]
český zákon zavádí kvalifikovaný systémový certifikát a na něm založenou elektronickou
značku. Technologicky jde o obdobu elektronického podpisu. Právně nemusí být systémový
certifikát svázán s fyzickou osobou, nýbrž pouze s právnickou osobou. Tato úprava
umožňuje automatizované využívání elektronické značky.
Bohužel řada jiných zákonů není konsistentní se zákonem o elektronickém podpisu. Zákon o
elektronickém podpisu v § 11 upravuje požadavky na elektronické podpisy používané v
oblasti orgánů veřejné moci takto: „V oblasti orgánů veřejné moci je možné za účelem
podpisu používat pouze zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané
akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (dále jen „uznávaný elektronický podpis“)“.
To platí i pro výkon veřejné moci vůči fyzickým a právnickým osobám.
Elektronické doručování a podání
Je důležité, aby existovala jasná a konsistentní úprava elektronického doručování a
podávání, bez něhož je elektronická komunikace s veřejným sektorem nemožná.
Charakteristickým rysem současné tuzemské úpravy je však nesystematičnost a
různorodost.
Doručování
Zákon o správě daní a poplatků (ZSDP), upravuje doručování na elektronickou adresu v §
17a. U běžného doručování ZSDP neupravuje okamžik doručení. U elektronického
doručování do vlastních rukou považuje tento zákon písemnost za doručenou v okamžiku,
kdy převzetí doručované písemnosti potvrdí adresát zprávou opatřenou zaručeným
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu (tzv. elektronická
doručenka). ZSDP neupravuje fikci doručení elektronickou cestou.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů upravuje elektronické
doručení v § 19 odst. 3. Toto ustanovení je obdobné k ustanovení § 45f občanského
soudního řádu. Ustanovení § 45f umožňuje provádět elektronické doručování, jestliže
adresát o tuto formu soud požádal nebo s ní vyslovil souhlas. Za doručenou se považuje
taková zpráva, která je elektronicky podepsanou zprávou potvrzena do tří dnů od jejího
doručení. Zde je analogie se správním řádem.
Podání
Stejně jako u doručování, české právo obsahuje řadu zvláštních přístupů k úpravě
elektronických podání vůči správním orgánům. ZSDP obsahuje prakticky totožnou úpravu
okamžiku přijetí podání jako okamžiku doručení; podání je přijato dnem, vyznačeným na
potvrzení o přijetí generovaném technickým zařízením správce daně.
Nový správní řád v § 37 uvádí, že podání je učiněno dnem, kdy příslušnému orgánu došlo.
Co to však znamená pro elektronická podání? Ve světě existuje několik výkladů toho, kdy
elektronická zpráva "dojde" svému adresátovi – právě proto je třeba být v zákonné úpravě
přesnější.
Významné rozhodnutí Ústavního soudu č. ÚS 319/05 potvrdilo, že české právo umožňuje
provádět soudní podání pouze elektronicky, jestliže je k podání uznávaný elektronický podpis
dle §11 odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.
Elektronická fakturace
V českém právu je úprava elektronické fakturace obsažena zejména v zákoně č. 235/2004
Sb., v aktuálním znění, o DPH. Z ustanovení § 26 odst. 4 vyplývá, že daňové doklady mohou
být se souhlasem osoby …. vystaveny pouze v elektronické formě, avšak musí pak být
opatřeny zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo
Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -

Stav:

Výtisk: 001

ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05

Změna: 21.03.2008

Verze: 1.05

Stran:

388

234

Legislativní úpravy
elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu …. nebo pokud
je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového dokladu elektronickou
výměnou informací (EDI) … Ustanovení § 27 odst. 3 a 4 pak upravuje možnost a podmínky
uchování daňových dokladů v elektronické formě v zahraničí.
V případě použití EDI tedy není výslovně nutné opatřit daňový doklad elektronickým
podpisem pokud by byla věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu zaručena jinak (např.
potvrzováním přijetí a obsahu zpráv, kontrolními součty, identifikačními nástroji aj.).
Dle českého práva je možné všechny typy daňových dokladů vystavovat elektronicky avšak
se souhlasem osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, s výjimkou „dokladu o použití“, kdy
souhlasu není třeba. V některých případech je nutná spolupráce s výstavcem dokladu
v jiném členském státě za účelem splnění tamějších předpisů. Rovněž v případě daňových
dokladů při dovozu a vývozu je třeba souhlasu celního orgánu. Je možné využít ale i tzv.
„self-billing,“ jde o případ, kdy plátce zplnomocní k vystavování daňových dokladů svým
jménem třetí osobu podle § 26 odst. 3 zákona o DPH.
České právo upravuje rovněž povinnosti týkající se zúčtovávání elektronických daňových
dokladů zejména v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a ve
výše uvedeném zákoně o DPH. Například, jednou z povinností v účetnictví je vést účetní
doklady jako průkazné účetní záznamy. Každou skutečnost týkající se vedení účetnictví je
nutno zaznamenávat výhradně jen účetními záznamy podle § 4 odst. 10 zákona o účetnictví.
Průkaznost jako jeden z požadavků kladených na účetnictví jako celek (tedy včetně
průkazných účetních záznamů a účetních dokladů) je tvořena řadou dílčích povinností
upravených v zákoně o účetnictví (např. § 8 odst. 1 a 4, § 33, § 33a, § 34). Součástí těchto
povinností je také např. odsouhlasení obsahu účetního dokladu po věcné a formální stránce
osobou odpovědnou za účetní případ a osobou odpovědnou za jeho zaúčtování (§ 11 odst. 1
písm. f zákona o účetnictví). Důkazem odsouhlasení je i tzv. podpisový záznam
odpovědných osob (§ 33a odst. 1d zákona o účetnictví).
Podpisový záznam může mít rovněž formu elektronického podpisu nebo jiného technického
záznamu (§ 33a odst. 3-9 zákona o účetnictví). Zákon o účetnictví sice nevyžaduje výslovně
použití zaručených elektronických podpisů jako podpisových záznamů, nicméně z důvodu
prokazatelnosti, že záznam příslušná osoba učinila, je aplikace zaručených elektronických
podpisů, případně značek velice žádoucí pro splnění zákonných podmínek průkaznosti. Zde
je velmi významná role účetní jednotky a jejího vnitřního kontrolního systému ve stanovení
oprávněnosti, povinnosti a odpovědnosti jednotlivých osob za podpisový záznam ve vztahu
k obsahu příslušného účetního záznamu. Jaký způsob zvolí je na uvážení účetní jednotky
(písemná nebo technická forma). Podrobnosti aplikace podpisových záznamů nebo
identifikačních záznamů musí stanovit vnitřní předpis. Podpisovými záznamy lze označovat
účetní doklady i hromadně např. jednou za určitou dobu nebo jednotlivě.
Další povinností je čitelnost účetních (daňových) dokladů (§ 33 odst. 2 písm. b), § 33 odst. 6
zákona o účetnictví). Povinnost čitelnosti neznamená, že by účetní doklad musel být vždy
v čitelné formě, ale že musí být ve formě, která příslušné účetní jednotce - držiteli dokladu
umožňuje jej převést do čitelné formy. Účetní jednotky tedy musí disponovat prostředky,
které toto převedení umožňují.
Úprava archivačních povinností, způsob a délka archivace účetních dokladů, je poměrně
roztříštěna vzhledem k tomu, že účetní doklady slouží jako doklad k doložení rozličných
povinností právnických a fyzických osob vyplývajících např. ze zákona o DPH, o dani
z příjmu, o účetnictví či o pojistném na sociální zabezpečení.
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Obecná úprava týkající se nakládání s účetními doklady je obsažena v zákoně o účetnictví,
který stanovuje, že účetní jednotky jsou povinny uschovávat účetní záznamy pro účely
vedení účetnictví. Za účetní záznam jsou přitom pokládána veškerá data, která jsou
záznamem veškerých skutečností týkajících se vedení účetnictví (§ 4 odst. 10 zákona o
účetnictví), tedy účetní doklady. Účetní jednotky jsou navíc povinny zabezpečit jejich ochranu
(včetně jejich obsahu, nosičů informací, technických prostředků)

Elektronický podpis, elektronická značka, časové razítko
Pokud bude dokument předáván orgánu veřejné správy přes elektronickou podatelnu,
proces zpracování je zajištěn v souladu s vyhláškou č. 496/2004 Sb., o elektronických
podatelnách. Výsledkem procesu uvedeného ve vyhlášce je dokument, který zpracovává
orgán veřejné správy a který:
• je evidován včetně okamžiku jeho přijetí elektronickou podatelnou,
• je označen identifikátorem elektronické podatelny (obdoba podacího razítka),
• je ověřen ohledně připojení uznávaného elektronického podpisu nebo uznávané
elektronické značky, případně připojeného kvalifikovaného časového razítka, pokud
zvláštní právní předpis stanoví povinnost připojit jej k datové zprávě,
• je ověřen na platnost připojeného zaručeného elektronického podpisu a jeho
kvalifikovaného certifikátu (zda nebyl zneplatněn (§ 5 odst. 2 zákona o elektronickém
podpisu) nebo elektronické značky, na platnost jejího kvalifikovaného systémového
certifikátu (zda nebyla zneplatněna (§ 5a odst. 3 zákona o elektronickém podpisu)),
případně zda je připojené kvalifikované časové razítko platné.
V případě neplatnosti elektronického podpisu/značky je ověřeno, zda není připojeno
kvalifikované časové razítko, a zda nebyl dokument podepsán v době platnosti
elektronického podpisu nebo značky (po čase uvedeném v kvalifikovaném časovém razítku).
Z pohledu NDA jsou výše uvedené úkony a záznamy (metadata) kompletní a postačují k
přijetí dokumentu do NDA. Dokument opatřený záznamy z elektronické podatelny je z
pohledu autentizačních metadat finální.
Skutečnost, že se v českém právním řádu vyskytují různé požadavky na elektronický podpis
(zaručené elektronické podpisy, zaručené elektronické podpisy založené na kvalifikovaném
certifikátu, zaručené elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu vydaném
akreditovaným poskytovatelem), je mnohdy způsobena záměrně. Například v zákoně č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jsou vyžadovány podpisy, vytvořené na základě
kvalifikovaných certifikátů, z toho důvodu, aby byla zachována rovná hospodářská soutěž
napříč EU. Požadavek na certifikáty vydané akreditovanými poskytovateli (podle § 9 zákona
o elektronickém podpisu) by bylo možno naplnit pouze u českých poskytovatelů a tím by byly
zahraniční komerční subjekty znevýhodněny v rámci veřejné soutěže.
Elektronické veřejné zakázky
Realizace výběrových řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., může probíhat čistě
elektronickou formou při dodržení vyhlášek č. 326/2006 Sb., a 329/2006 Sb. Při realizaci
veřejné zakázky elektronicky mohou být používány pouze elektronické nástroje a prostředky
atestované Ministerstvem vnitra za účelem jejich obecné dostupnosti a slučitelnosti s běžně
užívanými informačními a komunikačními technologiemi. Atestace znamená, že jsou
ověřeny vlastnosti programu, který posléze garantuje určitou funkcionalitu.
V průběhu atestace elektronického prostředku nebo nástroje musí být naplněny
podmínky, které jsou uvedeny v § 149 zákona a vyhlášce č. 329/2006 Sb. Způsob doložení
splnění jejich požadavků pro potřeby atestace stanovuje vyhláška č. 326/2006 Sb. Ve své
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podstatě jsou zákonné požadavky zaměřeny více na prostředí provozu elektronického
nástroje než na nástroj samotný. Správné použití aplikace zajišťuje pro příjem dokumentace
fyzickou i personální bezpečnost provozu. To znamená, že zařízení určené k provozu této
aplikace musí být v místnosti nebo objektu, který je zabezpečen proti neoprávněnému vstupu
a mají do něho přístup pouze osoby, které jsou k tomu oprávněny.
K atestaci elektronického nástroje je dokládána pouze jeho dokumentace. Nástroj samotný
při atestaci není posuzován. Atestace rozeznává dva typy elektronických nástrojů. Pro
jednoduchost je nazvěme "jednoduché" a "složité".
"Jednoduché" elektronické nástroje podle § 149 odst. 2 jsou všechny elektronické
nástroje kromě nástrojů pro přenos, příjem nebo jinou manipulaci s nabídkami. Tyto nástroje
ve své podstatě nejsou velkým nebezpečím, protože to nejvíce "utajované" a z hlediska
dodavatele to nejcennější je právě nabídka. Zákonnými požadavky na jednoduché
elektronické nástroje jsou pouze požadavky obecné dostupnosti a slučitelnosti s běžně
užívanými informačními a komunikačními technologiemi. Tyto požadavky se prokazují
technickou dokumentací nástroje. Vzhledem k tomu, že z technického hlediska je velmi
obtížné určit, jak takovýto obecný požadavek naplnit nebo naopak nenaplnit, je atestace v
tomto případě pouhou formalitou. Výše poplatku za atestaci tohoto nástroje činí 100,-Kč.
"Složité" elektronické nástroje jsou takové, které provádí přenos, příjem nebo jinak
manipulují s nabídkami podle § 149 odst. 6 zákona. Vzhledem k tomu, že ochrana nabídek je
značně důležitější činností než například distribuce zadávací dokumentace, jsou na tyto
nástroje a prostředí, kde jsou nástroje provozovány, kladeny náročnější požadavky (§ 149
odst. 6 a vyhláška č. 329/2006 Sb.).
Splnění těchto požadavků se pro potřeby atestace elektronického nástroje dokládá:
• certifikátem managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle normy BS 7799-2 Systém managementu bezpečnosti informací - Specifikace s návodem pro použití
nebo zahraničního ekvivalentu této normy, vzhledem k nynější nové verzi ISO 27001
doufejme bude příslušná vyhláška brzy novelizována,
• kalibračním listem měřidla času (případně technickou dokumentací, pokud je
využívána synchronizace operačního systému s výstupem kalibrovaného měřidla),
• technickou dokumentací elektronického nástroje pro všechny ostatní zákonné
požadavky.
Technická dokumentace je posouzena Ministerstvem vnitra a je vydán atest elektronického
nástroje. Tento nástroj následně může zajišťovat jakoukoliv část elektronické veřejné
zakázky.
Další elektronické úkony
Elektronickými úkony se zabývají také některé další právní předpisy, které jsou specifické
pouze pro malý okruh svých uživatelů. Jedná se zpravidla o předávání informací do
databází, nebo do informačních systémů konkrétních institucí zpravidla prostřednictvím
webových formulářů. Mnohdy jsou tyto informace pouze krátkodobého charakteru. Proto tyto
právní předpisy zmiňujeme pouze okrajově uvedením jejich čísla a názvu. Jedná se o:
• vyhláška č. 562/2006 Sb., o digitalizaci obchodního rejstříku (tady ještě pozor)
• vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů ČNB,
• vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s
cennými papíry,
• vyhláška č. 3/2007 Sb., o celostátním dopravním informačním systémů,
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•
•
•

vyhláška č. 275/2004 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních
pojišťoven,
vyhláška č. 552/2004 Sb., o předávání osobních a dalších údajů do Národního
zdravotnického systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů,
vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České
republiky.

10.6

Sjednocení formátů

V návrhu architektury Národního digitálního archivu bylo uvedeno, že počet formátů, které
budou do archivu předávány musí být konečný (příprava migrace, sledování podpory formátu
apod.). Pokud má být výstup předaný do archivu v konkrétním formátu, je nutné stanovit tyto
formáty již na vstupu k původcům. Všechny elektronické dokumenty, které se dostanou k
původci se stávají součástí spisu a pokud nebudou standardizovány, nelze zaručit, že výstup
od původce bude v podporovaném formátu. Tato kapitola navrhuje legislativní úpravy, které
stanoví, že k původci se dostanou pouze dokumenty stanoveného formátu.
Vstup dokumentů k orgánu veřejné správy je možné demonstrovat na následujícím obrázku:

Obrázek 10-1 – Vstup dokumentů k orgánu veřejné správy
Původci přijímají dokumenty od komerčních subjektů, občanů, jiných orgánů veřejné správy,
EU, NATO apod. Všechny tyto dokumenty se mohou stát součástí spisů, které budou
následně předány do archivu. Je nutné (z hlediska omezeného počtu formátů) zajistit
všechny potenciální vstupy pro orgán veřejné správy.
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Pro výše uvedené potřeby navrhujeme úpravy těchto předpisů:
• § 3 odst. 1 písm. e) Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., k provedení zákona o
elektronickém podpisu, rozšířit o seznam podporovaných formátů. Tento bude
odpovídat seznamu formátů zveřejněných ve standardu NDA, případně bude
stanovena pouze jeho část podle technologických možností elektronické podatelny
orgánu veřejné správy (tímto způsobem je ošetřen vstup dokumentů na elektronickou
podatelny),
• § 14 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, upravit v
tom smyslu, že žádost podle zmíněného zákona se vždy doručuje na elektronickou
podatelnu orgánu veřejné správy, přičemž tato žádost včetně jejích příloh musí
respektovat "archivní" formáty zveřejněné podle standardu NDA (tímto způsobem je
ošetřen vstup dokumentů podle zákona o svobodném přístupu k informacím - dnes
velká část příchozích elektronických žádostí vůči orgánům veřejné správy),
• § 37 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, upravit tak, že kromě daných
požadavků musí elektronické podání a jeho přílohy respektovat standard NDA (tímto
způsobem je ošetřen vstup v rámci správních řízení),
• § 17 a § 18 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doplnit v tom smyslu, že veškeré
digitální záznamy musí být uloženy ve formátech, které odpovídají standardu NDA
(tak jsou ošetřeny obecně další vstupy, respektive fakt, že spisy lze naplnit
elektronickými dokumenty, které odpovídají definovaným formátům),
• § 149 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, doplnit o odstavec 9, kde
musí být jasně vymezeno, že elektronické dokumenty vznikající při realizaci
veřejných zakázek včetně dokumentů dokumentujících elektronickou aukci podle §
96 musí být ukládány ve formátech odpovídajících standardu NDA.
• § 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je možné doplnit o
formulaci tak, aby formát daňového dokladu v elektronické podobě odpovídal
standardu NDA. Současně je možné odstranit ze shodného ustanovení část týkající
se EDI, případně doplnit ustanovení v tom smyslu, že dokumenty EDI nemohou být
archivovány s metadaty zaručujícími jejich autenticitu. Nejedná se totiž o shodný
případ jako u elektronického podpisu viz níže. Popsanou úpravu je nutné zvážit ve
smyslu omezování podnikatelského prostředí nad nezbytnou úroveň. Touto úpravou
budou vytvářeny dodatečné náklady podnikatelských subjektů a zbytečná zátěž na
jejich administrativu.
Je nutné podotknout, že elektronická forma dokumentů je stanovena mnoha dalšími právními
předpisy. Jedná se přitom o dokumenty, které jsou archiváliemi podle přílohy č. 2 zákona o
archivnictví. Příkladem jsou třídní výkazy, katalogy, katalogové listy, protokoly a další
písemnosti, které jsou archiváliemi podle přílohy č. 2 písm. p) k zákonu č. 499/2004 Sb., o
archivnictví. Přitom tyto dokumenty například podle § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon nebo přílohy č. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a
školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských
zařízení a ze školní matriky. Podle § 28 odst. 6) školského zákona mohou a na mnoha
školách jsou tyto dokumenty vedeny elektronicky. Provést úpravy zákonů, které připouští
elektronickou formu, je vzhledem k jejich rychlé proměnlivosti téměř neřešitelné. Proto bude
problematika formátů podle standardu NDA upravena zákonem o archivaci elektronických
dokumentů. Ten stanoví, že orgány veřejné správy při tvorbě elektronického dokumentu
použijí pouze takové formáty, které budou stanoveny standardem NDA jako vhodné pro
archivaci.
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10.7

10.7.1

Věcný záměr zákona o "archivaci elektronických
dokumentů"

Závěrečná zpráva o hodnocení regulace v ústřední státní zprávě

Na základě směrnice pro hodnocení regulace v ústřední státní správě (RIA) byla
vypracována závěrečná zpráva, která obsahuje tyto závěry z hodnocení.
Řešeným problémem je odlišnost archivace dokumentů v elektronické a listinné podobě.
Zatímco dokumenty v listinné podobě je možno uložit bez dalších opatření (kromě vytvoření
stabilního prostřední z hlediska teploty a vlhkosti), dokumenty v elektronické podobě takto
uložit nelze. Pokud by byly uloženy v rámci stávající regulace (zákon č. 499/2004 Sb. o
archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů), je jejich uložení zbytečné. Po
relativně krátké době (jednotky až desítky let) jsou nečitelné formáty uložených dokumentů a
média, na kterých jsou uloženy nejsou podporovány. Takto uložené dokumenty, které jsou
běžnou součástí archivů (děrné pásky, štítky, 10" diskety aj.) jsou dnes nečitelné a jejich
další využití velmi problematické. Z toho důvod je nutné archivaci elektronických dokumentů
regulovat samostatně, buď v rámci stávajícího zákona (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů) nebo v rámci nového zákona.
Navrhovaná regulace bude mít dopad na orgány veřejné správy a soukromoprávní původce
elektronických dokumentů, které jsou dnes předmětem archivace. V rámci přípravy regulace
není vhodné provádět samoregulaci nebo spoluregulaci, vzhledem k další využitelnosti
elektronických dokumentů zejména státní správou je nutné problematiku upravit tvrdou státní
regulací. Tato forma regulace je využita z důvodu velkých potencionálních rizik nečitelnosti
elektronických dokumentů například jako důkazního materiálu při soudních řízeních.
Při hodnocení nákladů jsou zvažovány náklady na realizaci Národního digitálního archivu ve
výši xxx (viz kapitola Finanční rámec) a každoroční náklady na provoz v odhadované výši
yyy (viz kapitola Finanční rámec) pro veřejnou správu. Náklady pro podnikatelské subjekty
oproti stávající regulaci značně klesnou, vzhledem k tomu, že všechny procesy předání
elektronických dokumentů bude možno provádět dálkovým způsobem.
Variantami řešení jsou příprava zcela nového zákona o archivaci elektronických dokumentů,
včetně úprav současné regulace a vyjmutí elektronických dokumentů ze současné regulace.
Druhou variantou je zapracování archivace elektronických dokumentů do stávající regulace.
Rozhodnutí o optimální variantě může padnout v průběhu prvních etap legislativního
procesu.
Pro samotnou přípravu legislativních textů doporučujeme vytvořit úzkou pracovní skupinu
(nejvýše 5 osob), která by koordinovala širší skupinu odborníků. Je důležité, aby členy
skupiny byly nejen právníci-legislativci, ale rovněž odborníci na moderní technologické právo
a dále odborníci pracující v sektoru archivnictví a technologičtí experti.
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10.7.2

Návrh věcného řešení – základní koncepce

Návrh věcného řešení je v souladu s mezinárodními smlouvami a se závazky vyplývajícími
pro Českou republiku z jejího členství v Evropské Unii. Návrh respektuje směrnice a
doporučení evropské rady a komise týkající se elektronické komunikace (směrnici EU č.
1999/93/ES, směrnici EU č. 2000/31/ES, směrnici EU č. 2001/115/ES), dále Supply of
configurations for electronic document management (EDM)- Official Journal C 080 ,
01/04/1995 P. 0015 - 0015 a Electronic-document-management installation and maintenance
Notice of supply contracts Open procedures - Official Journal C 165 , 01/07/1995 P. 0018 0019. Archivace elektronických dokumentů není však v rámci práva EU upravena. Věcné
řešení dále respektuje mezinárodní normy (ETSI 101 733, ETSI 101 903, ISO/TR
15801:2004, ISO 15489-1:2001, ISO/IEC 17799 aj.).
Věcné řešení upravuje ustanovení týkající se postupu archivace elektronických dokumentů a
také procesní a technické požadavky na bezpečné a důvěryhodné prostředí Národního
digitálního archivu.
Archivace elektronických dokumentů bude prováděna na jednom centrálním místě pro celou
ČR – v Národním archivu. Národní archiv se tak stane provozovatelem systému Národního
digitálního archivu.
Systém Národního digitálního archivu by měl splňovat jednak speciální podmínky, týkající se
bezpečného prostředí Národního digitálního archivu, obsažené v prováděcí vyhlášce k
zákonu, jednak obecné povinnosti platné pro každý akreditovaný systém, který bude moci
provádět konverzi či migraci datových zpráv a dokumentů se zachováním autenticity – tyto
obecné podmínky by měl obsahovat prováděcí předpis k zákonu, který upraví obecně
podmínky konverze a autenticity dokumentů – např. zákon EGA - viz Legislativní přehled.
Splnění obecných a speciálních podmínek by se ověřovalo povinnou akreditací nebo
certifikací, kterou by provádělo ministerstvo vnitra.
To znamená, že Národní archiv by měl mít povinnost získat akreditaci ministerstvem vnitra
jednak pro provádění migrací/konverzí dokumentů se zachováním právní síly těchto
dokumentů (ověření splnění obecných podmínek), jednak by ministerstvo vnitra mělo
Národní archiv certifikovat jako Národní digitální archiv – zde by ministerstvo ověřovalo, zda
Národní archiv splňuje spexiální podmínky stanovené pro systém Národního digitálního
archivu. Výše uvedená koncepce tedy předpokládá jednak změny zákona o archivnictví,
jednak právní úpravu obecných institutů digitálního prostředí – viz Legislativní přehled.
Z titulu své funkce provozovatele systému Národního digitálního archivu by měl být Národní
archiv na základě zákona o archivnictví zodpovědný za stanovení rozhraní a komunikačních
pravidel pro elektronickou komunikaci mezi Národním archivem a subjekty, které budou mít
přístup do systému Národního digitálního archívu – např. jiné archivy, původci aj., a dále za
dodržování těchto komunikačních pravidel příslušnými subjekty Jak je uvedeno
v Legislativním přehledu, tato komunikační pravidla a specifikace rozhraní, na jejichž základě
budou příslušné subjekty přistupovat do Národního digitálního archivu, nemusí mít formu
prováděcí vyhlášky, ale např. provozního řádu, uživatelského manuálu aj. Pokud nebudou
stanovená komunikační pravidla a rozhraní ze strany přistupujícího subjektu splněna,
Národní archiv by měl mít ze zákona povinnost přístup k Národnímu digitálnímu archivu
odmítnout.
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Od rozhraní a komunikačních pravidel je třeba odlišit formáty dokumentů, zasílaných do
Národního digitálního archivu původci – jak je uvedeno v Legislativním přehledu, povinnost
uchovávat dokumenty v předepsaných formátech, umožňujících dlouhodobou archivaci, by
měla být obsažena v zákonu o archívnictví a specifikace předepsaných formátů potom
v prováděcí vyhlášce, vydávané ministerstvem vnitra.
V jiných ohledech by se nic nemělo měnit na stávajícím uspořádání archivnictví. Oblastní
archivy by měly i nadále být odpovědné za celou předarchivní péči ve vztahu k jim
příslušným původcům, včetně výběru archiválií aj.
Doporučujeme zachovat stávající rozsah původců, kteří povinně předávají své písemnosti do
Národního archivu, a nerozšiřovat povinnosti soukromých subjektů, s výjimkou povinnosti
předávat písemnosti do Národního digitálního archivu v předepsaném formátu a dodržovat
předepsaná komunikační pravidla, ovšem pouze tehdy, pokud povinnost takového předání
dokumentů vznikne.
Navíc doporučujeme v zákoně o archívnictví upravit, že soukromé subjekty, které by
vykonávaly určité činnosti v zastoupení orgánů veřejné správy (např. na základě
veřejnoprávních smluv), by měly stejné povinnosti ve vztahu k archivaci dokumentů, jako by
se jednalo o orgány veřejné správy.
10.7.3

Návrh věcného řešení – úprava digitálního archivnictví

Ve své podstatě nová ustanovení funkčně substituují ustanovení § 1-20 zákona č. 499/2004
Sb. Věcný návrh obsahuje následující postup archivace:
1. původce elektronických dokumentů uchovává dokumenty označené skartačním
znakem A, S nebo V v elektronické podobě do doby provedení skartačního řízení,
2. pokud by byla ohrožena čitelnost těchto dokumentů, požádá původce archiv o
zařazení těchto dokumentů do skartačního řízení dříve, než po uplynutí jejich
skartační lhůty,
3. elektronické dokumenty vzniklé z činnosti původce a vybrané za archiválie v rámci
skartačního řízení jsou předány do Národního digitálního archivu,
4. předání může být uskutečněno na nosiči dat, zasláním pomocí elektronické pošty na
adresu, kterou NDA zveřejní na svých webových stránkách nebo automatizovaně s
využitím elektronické služby NDA,
5. podrobnosti automatizovaného předání zveřejní NDA na svých webových stránkách,
6. při předání musí všechny dokumenty obsahovat metadata, kterými je vždy určení
původce, případně další potřebná metadata,
7. po předání dokumentů NDA odešle na elektronickou adresu původce (případně do
datové schránky) skartační protokol,
8. skartační protokol NDA elektronicky podepíše/označí a opatří kvalifikovaným
časovým razítkem,
9. původce je po obdržení skartačního protokolu oprávněn elektronické dokumenty
uložené ve spisovně zničit,
10. NDA předané dokumenty opatří archivními metadaty a provede jejich archivaci,
11. výběr elektronických dokumentů v rámci skartačního řízení může provést též
pracovník oblastního nebo okresního archivu,
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12. pracovník okresního nebo oblastního archivu vždy po provedení výběru archiválií
upozorní NDA elektronicky podepsanou zprávou, zaslanou na elektronickou poštovní
adresu uvedenou na webových stránkách NDA, na provedenou skutečnost a ke
zprávě přiloží návrh skartačního protokolu,
13. do archiválií v elektronické podobě, které se netýkají utajovaných skutečností a
žijících fyzických osob předaných do NDA lze nahlížet v souladu s badatelským
řádem; k nahlížení do NDA slouží informační systém, který je přístupný na webových
stránkách NDA; badatelský řád vydá NDA,
14. výpisy z NDA jsou poskytovány na žádost, součástí výpisu jsou metadata vztahující
se ke konkrétnímu dokumentu, výpis je elektronicky podepsán nebo označen
pověřeným pracovníkem NDA,
15. informační systém NDA není informačním systémem veřejné správy.
Další součástí věcného řešení obsahují technické a procesní požadavky na bezpečné a
důvěryhodné prostředí Národního digitálního archivu v tomto rozsahu
1. prostředí NDA je důvěryhodné při splnění všech požadavků stanovených tímto
zákonem,
2. důvěryhodnost prostředí NDA je dokládána provedením bezpečnostního auditu
případně platnou certifikací zavedení systému managementu bezpečnost
informací podle ČSN/ISO 27001; audit, případně certifikace, musí být vzhledem k
NDA provedena nezávislou třetí stranou (případně je možní stanovit, aby
bezpečnost byla ověřena NBÚ v souladu s tímto zákonem),
3. důvěryhodný systém NDA zajišťuje
a. příjem elektronických dokumentů od původců,
b. uložení elektronických dokumentů,
c. zpřístupnění dokumentů (které nejsou vyhodnoceny jako citlivé)
badatelům,
d. zpřístupnění všech dokumentů oprávněným orgánům veřejné správy,
4. důvěryhodný systém NDA obsahuje tři dílčí systémy zajišťující činnosti podle
bodu 3, jedná se o Chráněné úložiště, Digitální archiv a Informační systém pro
badatele,
5. dílčí systémy jsou mezi sebou propojeny tak, aby tvořily důvěryhodný systém a
minimalizovaly rizika plynoucí z analýzy rizik,
6. bezpečnost důvěryhodného systému archivu je tvořena personálním, objektovým,
administrativním zabezpečením a bezpečností informačních a komunikačních
technologií,
7. bližší požadavky na bezpečnost důvěryhodného systému archivu stanoví
prováděcí právní předpis, uplatnění stanovených požadavků na žádost ministra
prověří a potvrdí Národní bezpečnostní úřad,
8. důvěryhodný systém archivu je navržen tak, aby umožnil migraci sama sebe v
případě této potřeby,
9. požadavky na důvěryhodný systém archivu podle bodu 8 stanoví prováděcí
právní předpis,
10. Digitální archiv zajišťuje čitelnost uložených elektronických dokumentů migrací,
11. na dokumenty migrované v Digitálním archivu, v souladu s tímto zákonem je
pohlíženo jako na dokumenty totožné s originálním dokumentem, pokud je možné
zachovat autenticitu dokumentů; kromě autentických dokumentů mohou být
v NDA archivovány rovněž digitální dokumenty, u nichž tento požadavek splnit
nelze a které budou mít odlišný bezpečnostní režim,
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12. bližší požadavky na provádění migrace stanoví obecná zákonná úprava a s ní
související prováděcí právní předpis – viz Legislativní přehled,
13. Informační systém pro badatele umožňuje badatelům volně přistupovat k určeným
dokumentům; pro zajištění bezpečnosti jsou dokumenty v Informačním systému
pro badatele uloženy duplicitně vzhledem k Digitálnímu archivu,
14. Informační systém pro badatele obsahuje pouze dokumenty, které nejsou citlivé
vzhledem k původcům a nemohou nijak ohrozit zájmy České republiky,
15. Výběr dokumentů pro Informační systém pro badatele zajišťuje NDA ve své
působnosti,
16. Digitální archiv vydává standard NDA (nebo vyhlášku), který určuje seznam
formátů, které bude možno v NDA uložit,
17. aktuální verze standardu NDA je zveřejněna na webových stránkách NDA,
18. původci při vzniku elektronických dokumentů vždy respektují standard NDA a
produkují dokumenty pouze v podporovaných formátech,
19. doplňovat a měnit standard NDA může ministerstvo (MVČR).
10.7.4

Návrh věcného řešení – úprava digitální spisové služby

Stávající úprava spisové služby v zákoně o archívnictví prakticky vůbec nepočítá se
spisovým řádem dokumentů v digitální formě. Hlavním záměrem legislativních úprav tedy
musí být zakotvit úpravu spisové služby jako obecnou úpravu, zahrnující spisovou službu
dokumentů ve všech formách, včetně digitální formy. Dobrým východiskem k takto
obecné úpravě je materiál zpracovaný panem M. Kuntem s názvem „Principy legislativy
s ohledem na elektronické úřadování a digitální archiv“ z 20.9. 2007.
Na obecnou úpravu spisové služby musí navazovat úprava provozních otázek digitální
spisovny, a to v prováděcím předpise. Podrobné podmínky, které navrhuje pan JUDr. V.
Babička ve svém materiálu z 14.10. 2007 ve vztahu k digitálním spisovnám, jsou příliš
technické povahy na to, aby byly obsaženy v zákoně. Jejich místo je v prováděcích
vyhláškách. Nicméně, materiál pana JUDr. Babičky může sloužit jako vhodné východisko
při přípravě příslušného prováděcího předpisu, upravujícícho digitální spisovny.
Konečně, při přípravě novelizace ustanovení o spisové službě je zapotřebí upravit
mechanismus, který by umožnil dát do souladu různá stávající spisová pravidla, vydaná
v rámci různých rezortů (např. Ministerstva spravedlnosti), která nejsou v souladu se
zákonem o archivnictví a neprovádějí ustanovení jiného zvláštního zákona.

10.7.5

Způsob promítnutí navrhovaného řešení do právního řádu

10.7.5.1

Změna a zrušení stávajících právních předpisů

V rámci současného zákona o archivnictví se navrhuje zachovat proces archivace pro
listinné dokumenty, dále se navrhuje zachovat ustanovení týkající se spisové služby včetně
ustanovení prováděcích právních předpisů. Vzhledem k dostatečné obecnosti institutů a
paragrafů stávajícího zákona se navrhuje upravit pouze některé instituty zákona o
archivnictví, které jsou výše uvedeny. Dále jsou uvedeny pouze vybrané návrhy na
legislativní úpravy s tím, že se odkazuje na materiály, vzniklé jednak na poradě metodiků
v květnu 2007, dále pak na pracovní dokumernt s názvem „Principy úpravy legislativy
s ohledem na elektronické úřadování a digitální archiv, zpracovaný panem V. Kuntem, ze
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dne 20.9. 2007, (viz příloha č. 5) a konečně na materiál zpracovaný panem JUDr. V.
Babičkou v říjnu 2007 (viz příloha č. 6) . Tyto materiály obsahují podrobné návrhy na úpravy
zákona o archivnictví.
Vybrané návrhy na změny zákona o archivnictví:
• § 2 písm. d) upravit následovně: " dokumentem každý písemný, obrazový, zvukový,
nebo jiný záznam, v podobě analogové, který vznikl z činnosti původce,
• § 17 odst. 1 doplnit:...technických nosičích "analogových" dat nebo ......
• § 46 doplnit o písm. m), kde se stanoví, že NA provozuje NDA a zajišťuje centrální
správu elektronických dokumentů a obrazových, zvukových nebo jiných záznamů v
digitální podobě podle zvláštního právního předpisu (nový zákon o archivaci el.
dokumentů),
• § 51, 52, 54, 55, 56, 57 upravit ve smyslu, že archivy vznikající podle těchto
ustanovení nespravují digitální elektronické dokumenty,
• § 64 odst. 1 doplnit o případ elektronického příjmu dokumentů s odkazem na zvláštní
právní předpis (vyhláška č. 496/2004 Sb.).
Změny vyhlášky č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby:
• § 5 odst. 1 odstranit pro jeho současnou neplatnost, a rozpor s § 26 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
• § 8 odst. 1, věta druhá odstranit nesmyslný odkaz na ustanovení, které problematiku
neřeší,
• § 8 odst. 8 odstranit pro jeho nerealizovatelnost a nesplnitelnost.
Změny vyhlášky č. 645/2004 Sb., k provádění některých ustanovení zákona o archivnictví a
spisové službě
• beze změn.
Změny zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
• § 53a odst. 3 doplnit následovně. "V případě obchodních podmínek v elektronické
formě ve formátu stanoveném ve standardu NDA." Případně ustanovení vypustit.
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10.7.5.2

Základní představa o obsahu právních norem určených k provedení
navrhovaného věcného řešení.

Vyhláška podle bodu 12 věcného záměru
Upozorňujeme na to, že migrace, resp. konverze dokumentů by měla být upravena obecně a
nikoliv pouze pro účely NDA. Podrobné podmínky migrace/konverze tedy stanoví prováděcí
předpis k zákonu, obsahujícímu obecnou úpravu. Níže proto uvádíme jen základní principy.
Migrace dokumentů provedená v Digitálním archivu je důvěryhodná, pokud je provedená
•
vhodným technickým nástrojem, který zajistí shodnost obsahu původního
dokumentu s dokumentem migrovaným,
•
za přítomnosti pracovníků jmenovaných ředitelem NDA pro tuto činnost,
•
a dokumentovaná zápisem z provedení migrace, který je podepsán
stanoveným počtem přítomných oprávněných pracovníků, tento zápis
obsahuje vždy
o seznam migrovaných dokumentů,
o záznam o úspěšném provedení migrace,
o jména osob provádějících migraci,
o datum migrace,
o způsob jednoznačného spojení migrovaného dokumentu na
dokument původní a
o přenesení informací (zejména týkající se autenticity dokumentu)
z metadat dokumentu původního do metadat migrovaného
dokumentu.
•
tak, že původní dokumenty (migrované dokumenty) zůstávají v archivu
uloženy a jsou jednoznačně spojeny s dokumenty migrovanými,
•
tak, že u nových dokumentů jsou metadata, ve kterých je uveden původ
tohoto dokumentu a také autentizační prvky, které byly na tomto dokumentu
použity, včetně záznamu o jejich platnosti v době podepsání, případně
označení e-značkou.
V případě opakované migrace je originálem již nejméně jednou migrovaný dokument. Při
migraci se postupuje obdobně jako u migrace prvotní. Migrovaný dokument je následně
spojen nejen s originálem již migrovaným, ale také s originálem prvotním.
Vyhláška podle bodu 7 věcného záměru
Objektová bezpečnost důvěryhodného systému archivu je zajišťována v souladu s výsledky
analýzy rizik, nejméně však v rozsahu
1. zabezpečení prostor Informačního systému pro badatele, které je prováděno
a. evidencí všech vstupujících osob,
b. ostrahou prostor,
2. zabezpečení vstupu do prostor Digitálního archivu, které je prováděno
a. autentizací vstupujících za pomoci silného kódu nebo biometrických údajů,
b. EZS,
c. protipožárním zařízením,
d. nepřetržitou ostrahou prostor.
Personální bezpečnost důvěryhodného systému archivu je zajišťována v souladu s výsledky
analýzy rizik, nejméně způsobem, že
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1. do prostor Digitálního archivu mají přístup pouze pracovníci určeni ředitelem
NDA,
2. do prostor Informačního systému pro badatele mají přístup všichni občané ČR
při předložení platného občanského průkazu,
3. do prostor Chráněného úložiště mají přístup určení pracovníci NDA.
Bezpečnost Informačních a komunikačních technologií důvěryhodného systému archivu je
zajišťována v souladu s výsledky analýzy rizik, vždy však nejméně v následujícím rozsahu:
1. bezpečnostní dokumentace informačního systému v rozsahu
a. projektová bezpečnostní dokumentace (bezpečnostní politika,
analýza rizik, návrh bezpečnosti, dokumentace testů
bezpečnosti),
b. provozní bezpečnostní dokumentace (bezpečnostní směrnice
pro bezpečnostního správce, bezpečnostní směrnice pro činnost
správců informačního systému, bezpečnostní směrnice),
c. bezpečnostní politiky (například podle § 5 vyhlášky č. 523/2005
Sb.)
2. jednoznačné identifikace a autentizace uživatele, bezpečnostního správce
nebo správce informačního systému, které musí předcházet všem jejich
dalším aktivitám v informačním systému a musí zajistit ochranu důvěrnosti a
integrity autentizační informace ,
3. volitelného řízení přístupu k objektům informačního systému na základě
rozlišování a správy přístupových práv uživatele, bezpečnostního správce
nebo správce informačního systému a jejich identity nebo jejich členství ve
skupině uživatelů, bezpečnostních správců nebo správců informačního
systému,
4. nepřetržitého zaznamenávání událostí, které mohou ovlivnit bezpečnost
informačního systému do auditních záznamů a zabezpečení auditních
záznamů před neautorizovaným přístupem, zejména modifikací nebo
zničením,
5. možnosti zkoumání auditních záznamů a stanovení odpovědnosti jednotlivého
uživatele, bezpečnostního správce nebo správce informačního systému,
6. ochrany důvěrnosti dat během přenosu mezi zdrojem a cílem.
7.
Podrobnosti výše uvedených bodů je možné aplikovat podobně jako vyhláška č. 523/2005
Sb.
Administrativní bezpečnost je zajišťována v souladu s výsledky analýzy rizik, vždy však
nejméně v následujícím rozsahu:
1. dokumentování činností v rámci personální a objektové bezpečnosti a
bezpečnosti informačních a komunikačních technologií,
2. vedení pomocných administrativních pomůcek, do kterých se zapisuje
předávání, převzetí a žádosti o výdej a vrácení dokumentů,
3. další činnosti plynoucí z výše uvedených činností a spadající do oblasti
administrativní bezpečnosti.
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Legislativní úpravy
Vyhláška podle bodu 9 věcného záměru
Architektura důvěryhodného systému archivu je projektována a systém následně vybudován
tak, aby byl schopen v případě potřeby naplnit následující požadavky:
1. důvěryhodný systém je schopen svého rozšiřování – tj. stabilní růst výkonu a kapacity
datových úložišť,
2. důvěryhodný systém je vybudován na základě různých technologií (jak pro uložení
informací, tak pro jejich zpracovávání, zpřístupňování apod.) musí být vhodným
způsobem integrovány,
3. důvěryhodný systém není přímo svázán s žádným operačním systémem nebo
databází a je možno jej provozovat i na jiném operačním systému bez nutnosti jeho
zásadní změny,
4. důvěryhodný systém nemá vazby na žádný specifický hardware, jeho ovládání výstupy a v vstupy prostřednictvím periferií jsou zprostředkovávány operačním
systémem,
5. důvěryhodný systém je tvořen modulárně tak, aby nebyl jednotnou aplikací, která by
nabyla schopná rychlých změn,
6. NDA vlastní zdrojový kód všech částí důvěryhodného systému a je oprávněn předat
tento kód různým potenciálním dodavatelům,
7. zdrojový kód důvěryhodného systému je strukturovaný a doplněn dokumentací nebo
komentáři tak, aby nedovoloval dvojí výklad, případně nejasnosti ohledně jednotlivých
řádek tohoto kódu,
8. důvěryhodný systém je pro potřeby migrace dokumentován,
9. součástí dokumentace je plán činností při migraci, který obsahuje všechny nutné
změny systému a konfigurace operačního systému tak, aby mohl být systém rychle
migrován a opětovně provozován.

10.7.5.3

zhodnocení věcného záměru s ústavním pořádkem

Navrhovaný věcný záměr, změny zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a
představa o obsahu právních norem k provedení věcného záměru jsou v souladu s ústavním
pořádkem České republiky.
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11
11.1

AUTENTICITA ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ
Pojem autenticita

Pojem autenticity není ustálený a může mít řadu významů v závislosti na komunitě, která
pojem používá, a podle vztahu k různým entitám např. uživatel, proces, systém, informace
apod. Obecně se pod pojmem autenticita (authenticity) chápe autentičnost, hodnověrnost,
pravost nebo původnost. Autenticita je vlastnost zajišťující, že identita subjektu nebo zdroje
je taková, za jakou je prohlašována.
Pouze pro zajímavost uvádíme z průzkumu různých chápání pojmu autenticity (Zdroj.
Understanding “Authenticity” in Records Management: A Survey of Practitioners and Users;
Eun G. Park; Dept. of Information Studies, University of California at Los Angeles):
• pravost zdroje (Autority of source)– autenticita spojená s autoritou zdroje a kontextu ;
záruka, že vytvořený záznam pohází od osoby, která jej vytvořila,
• originalita/pravost – autenticitou se rozumí, že se jedná o originál, nefalšovaný a ne
padělek,
• neměnnost/nezměnitelnost (Unalterability/unchangebility) – autenticita je spojená
s ujištěním, že nebyly provedeny žádné změny
• platnost/hodnověrnost (Validity/reliability) – autenticitou se rozumí platnost nebo
hodnověrnost (věrohodný, spolehlivý)
• záruka správnosti (Accuracy assurance) – autenticita spojená se zárukou správnosti
nebo přesnosti – dodržení předepsaných pravidel (standardů),
• záruka kvality (Duality assurence) – autenticita je spojena se zárukou kvality,
• ověřování (Verifikation) – autenticitou se rozumí, že je prověřen nebo prokázaný;
souvisí s pravostí zdroje.
11.1.1

Definice autenticity

Pokud se zaměříme na definici pojmu autenticity elektronického dokumentu můžeme nalézt
několik důležitých definic. Časté chápání autenticity jako neporušenosti podstatných znaků
dokumentu, které musí být zachovány je použito ve Směrnice pro uchovávání digitálních
záznamů UNESCO“autenticita zahrnuje koncept identity, tj. být kompletní a bezchybný ve
všech základních aspektech. Z faktu, že materiál je v zásadě kompletní a bezchybný
vyplývá, že “sdělení” nebo “účel”, pro který byl materiál vytvořen nebo vybrán, aby něco
vyjádřil (sdělil), se nezměnily(koncept integrity), i když některé detaily materiálu mohou být
změněny“.
Autenticitu elektronického dokumentu obsahuje norma ISO 15489 Records Management na
kterou používá i specifikace MoReq2. V normě ISO 15489 se používá pojem „směrodatný
dokument (authoritative record)“ jako dokument mající charakteristiky:
• autenticity (authenticity) – pro dokument
o může být prokázáno, že je tím o čem se domníváme, že je (dokument neztratil
smysl, význam),
o může být prokázáno, že byl vytvořen nebo odeslán danou osobou,
o může být prokázáno, že byl vytvořen nebo odeslán v daný čas,
• hodnověrnosti (reliability) – na dokument se můžeme spolehnout, neboť jeho obsah je
důvěryhodný, jelikož úplně a přesně vyjadřuje transakce, aktivity nebo fakta, která
popisuje
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• integrity (integrity) – dokument je kompletní a nezměněný,
• použitelnosti (usability) – dokument může být dohledán, získán, prezentován a
interpretován (je čitelný)
Jak vysvětluje ISO 15489, snahou všech systémů správy záznamů by mělo být zajistit, že
uložené záznamy jsou směrodatné. Požadavky v MoReq2 jsou navrženy tak, aby bylo
zajištěno, že záznamy uložené v systémech ERMS v souladu s MoReq2 jsou směrodatné.
Zaručení výše uvedených charakteristik pro uložený obsah musí být základem pro budování
digitálního archivu.
11.1.2

Hrozby ztráty autenticity

Autenticita může být ohrožena:
• ohrožením identity. Ztráta jistoty o tom jak je objekt odlišován od ostatních objektů.
Toto může nastat jako výsledek změn v identifikaci objektů, změny identifikátorů,
nebo porušení vazeb dokumentujících vztah mezi různými verzemi a kopiemi.
• ohrožením integrity. Změny obsahu objektu mohou poškodit autenticitu. Většinou se
jedná o ohrožení změnou na úrovni dat.
Povaha digitálních materiálů a řízení uchování a přístupu přináší svá úskalí:
• digitální materiál může být jednoduše změněn, ať záměrně či nikoliv
• provedené změny nemusí být zjevné
• proces řízení uchovávání téměř vždy vyžaduje provádění změn – přenos dat
z jednoho systému do druhého, z jednoho nosiče (média) na druhý, přidávání a
úpravy metadat, vytváření kopií s novými jmény souborů, změny prostředků pro
prezentaci obsahu jako technologické změny a mnoho dalších.
Uvedeným hrozbám je nutné v systému digitálního archivu předcházet a navrhnout řešení,
které by ohrožení znemožňovalo nebo alespoň minimalizovalo.
11.1.3

Právní význam autenticity

U fyzických dokumentů se autenticita dokumentů opírá o fyzické vlastnosti dokumentu a je
podpořena dalšími prvky stvrzující autenticitu dokumentu např.:
• podpis a jeho grafologická analýza
• symboly prokazující pravost – pečeť (úřední razítko), vodoznaky, hlavičky, časové
údaje, metadata
• dodržování informační bezpečnostní politiky, směrnic, pokynů a procedur
• pravost zdroje, srovnání s jinými zdroji (kopiemi nebo jinými zdroji).
Z povahy elektronických dokumentů se nelze při prokazovaní autenticity elektronického
dokumentu opírat o fyzické vlastnosti a o výklad originálu dokumentu jako média, v němž
byla určitá informace poprvé vyjádřena.
Jak je uvedeno v kapitole Legislativní úpravy je nutné upravit používání pojmu „originál“ tak,
aby mohly být zrovnoprávněny fyzické a elektronické dokumenty. Je nutné provést takové
legislativní úpravy, aby vytvořeno právní prostředí umožňující jednoznačněji prokazovat
autenticitu elektronického dokumentu, podporující autoritu digitálního archivu a provádění
technických konverzí dokumentu za účely udržení čitelnosti dokumentu.
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Ve výzkumné zprávě „Dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů se zaručeným
elektronickým podpisem“ jsou navrženy úpravy pojmů a principů vycházející z moderních
mezinárodních právních úprav, které by významně napomohly postavení elektronického
dokumentu v běžném používání v elektronické komunikaci a archivaci:
1. Pojem písemné formy:
• Písemná forma je definována pouze dvěma podmínkami, a sice čitelností a
reprodukovatelností, bez ohledu na to, zda jde o písemnost na papíře nebo např.
uloženou v paměti počítače;
• Žádné jiné podmínky nejsou pro písemnou formu v moderních úpravách včetně práva
EU požadovány, včetně např. podmínky, aby pro zachování písemné formy bylo
nutné určit osobu, která příslušný právní úkon učinila (viz § 40(4) občanského
zákoníku).
2. Pojem originálu dokumentu
• Tam, kde právo požaduje předložení originálu dokumentu, tento požadavek je splněn
dokumentem v elektronické formě, pokud:
- je
zachována
integrita
dokumentu
ve
srovnání s dokumentem
v původní/originální formě; a
- dokument je převoditelný do čitelné, resp. smyslově vnímatelné formy.
• Takový dokument bývá označován za autentický dokument.
• Integrita dokumentu je chápána tak, že informace obsažené v dokumentu zůstaly
nezměněny a jsou úplné, nehledě na připojení k dokumentu příslušných ověření nebo
certifikátů nebo nehledě na změny nezbytné pro účely komunikace, archivování a
nebo prezentace autentického dokumentu.
• Zachování integrity dokumentu je třeba posuzovat s přihlédnutím k účelu originálního
dokumentu a ke všem souvisejícím okolnostem.
• Možnost předložení autentických dokumentů namísto originálů se obvykle nevztahuje
na vymezené typy zvláštních dokumentů, zejména na listinné cenné papíry.
3. Úprava transformace dokumentů z originální formy do elektronické formy pro účely
dlouhodobé archivace pouze elektronických dokumentů
• Tam, kde právo požaduje archivaci dokumentů, tento požadavek je splněn archivací
dokumentů v elektronické formě, pokud:
- informace obsažená v dokumentu je čitelná, resp. smyslově vnímatelná;
- dokument v elektronické formě je archivován ve formě, v níž byl dokument
pořízen, odeslán nebo doručen nebo ve formě, která prokazatelně zachovala
integritu pořízené, odeslané nebo doručené informace obsažené
v dokumentu; a
- je možné určit původce a adresáta dokumentu a datum a čas, kdy byl odeslán
nebo doručen.
• Splnění výše uvedených požadavků je možné prokázat prostřednictvím třetí stranynapř. poskytovatele archivačních služeb.
• Některé státy si vymiňují povinnou akreditaci systémů pro transformaci dokumentů
pro účely jejich dlouhodobé archivace za účelem ověření, že tyto systémy splňují
výše uvedené podmínky. Jiné státy nechávají splnění těchto podmínek na posouzení
soudu.
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11.2

11.2.1

Podpora autenticity elektronického dokumentu
Volba strategie pro udržení autenticity ED

Dokumenty můžeme zařadit do dvou skupin. První skupina zahrnuje dokumenty, jejichž
existence započala vytvořením dokumentu. Tyto dokumenty jsou považovány za autentické,
protože jsou jejich prvotní instancí. Druhá skupina zahrnuje ty dokumenty, u kterých proběhly
nějaké změny a proto tedy nemůžeme říci, že existovaly jako prvně vytvořené; tyto
dokumenty jsou považovány za autentické protože sám tvůrce s nimi zachází při běžné práci
(v běžných činnostech a odvolávkách) tak jako by autentické byly. Avšak autenticita
dokumentů je ohrožována kdykoli jsou přenášeny z místa na místo (např. při rozesílání, mezi
systémy nebo aplikacemi) nebo během doby (např. při ukládání nebo když použitý hardware
nebo software pro uložení, procesy nebo komunikační kanály jsou upravovány nebo
měněny). Protože běžně u původce k takovým změnám dochází dokumenty od původců
zařazujeme do druhé skupiny.
Je nutné si uvědomit, že autenticita dokumentu a možnost pozdějšího hodnocení autenticity
dokumentu je v první řadě závislé na evidenci dokumentu a znaků potvrzujících identitu a
integritu dokumentu. Již při vzniku a evidenci dokumentu u původce dokumentu je nutné
zohlednit budoucí potřebu prokázání autenticity dokumentu. Během správy elektronických
dokumentů u původce je nutné zajistit pomocí technologických a organizačních opatření, aby
nedocházelo ke ztrátě autenticity dokumentu, tzn. nedošlo ke ztrátě identity a integrity
dokumentů nebo alespoň byla minimalizována rizika změn po dobu správy. Dokumenty
přebírané archivem jsou považovány za autentické a to na takové úrovni, která je v okamžiku
přebírání dokumentu od původce. Při přesunu dokumentů od původce do správy archivu je
nutné zajišťovat kontinuální garanci identity a integrity dokumentu.
Pro zachování co nejvyšší úrovně autenticity elektronického dokumentu je nutné volit
takovou celkovou strategii uchovávání dokumentů v digitálním archivu, aby přijaté
dokumenty byly udržovány v nezměnitelné podobě a chráněny proti úmyslným nebo
náhodným změnám všech složek dokumentu zajišťujících jeho autenticitu po celou dobu
jejich životního cyklu v digitálním archivu.
Bohužel ne vždy lze zachovat plnou autenticitu při zastarávání formátu elektronického
dokumentu a popř. součástí dokumentu jako např. elektronického podpisu při použití
migrační strategie. Při migraci je např. okamžitě znehodnocen elektronický podpis. Je proto
nutné uvážlivě volit migrační metody a formáty pro migraci elektronických dokumentů a
zvážit ztrátu autenticity při zachování životnosti elektronického dokumentu. Z tohoto důvodu
navrhujeme vždy uchovávat původní elektronický dokument a při migraci vytvořit nový objekt
elektronického dokumentu odvolávající se na původní dokument a dokument ze kterého
migrovaný objekt vznikl.
Pro dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů se zaručeným elektronickým podpisem
a udržování autenticity takovýchto dokumentů v technologickém projektu vycházíme s
mezinárodních doporučení a výsledků projektové studie „Dlouhodobé uchovávání
elektronických dokumentů se zaručeným elektronickým podpisem“ (řešené v rámci
výzkumného projektu VAV-ZVZ-0306 Ministerstva informatiky ČR).
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11.2.2

Podpora autenticity elektronických dokumentů

Pro podporu autenticity elektronických dokumentů je nutné, aby byly identifikovány,
zaznamenány a udržovány nejdůležitějších informace o elektronickém dokumentu
dokládající jeho autenticitu. Jedná se především o bezprostřední souvislosti s jeho
vytvořením, manipulacemi, ochranou uložení, přístupu provedených změnách, údržby
integrity apod.
Problematikou autenticity elektronických dokumentů se podrobně zabýval i mezinárodní
projekt InterPARES [INt]. Výsledkem projektu bylo stanovení požadavků na hodnocení a
správou autenticity elektronických dokumentů. Projekt též srovnává specifikaci požadavků
s normami a standardy zaměřené na správu dokumentů – ISO 15489 Records Management,
DoD 5015.2 a MoReq. Při návrhu metadat doporučujeme zohlednit požadavky definované v
projektu a dokumentovat informace k zajišťování autenticity:

Požadavek

Upřesnění

Implementace v technologickém
projektu

A Podpora prohlášení autenticity dokumentu
A.1 Atributy dokumentu a popis jeho vazeb – atributy popisující identitu a integritu
A.1.a Identita dokumentu
A.1.a.i Jména osob
fyzické nebo
obsaženo v popisných datech a historii
podílejících se na vytvoření
právnické
zpracování, musí být již součástí SIP;
dokumentu
osoby mající
element AGENT určitého typu
podíl tvorbě
dokumentu jako
autor, původce,
odesílatel,
adresát
A.1.a.ii Název akce nebo
obsaženo v popisných datech; elementy
záležitosti, které se týká
NAME, DESCRIPTION a
DESCRIPTIVE KEYWORDS
A.1.a.iii Datum
důležité časové obsaženo v popisných datech:
údaje týkající se element DATE daného typu události
dokumentu,
a historii zpracování v uchovávacích
archivace a
datech v sekci digiprovMD premis:event
přesunů
atributy EVENTTYPE a
EVENTDATETIME(od původce, pokud
bude uvedeno v SIP a v rámci zpracování
digitálního archivu):
A.1.a.iv Archivní vazby
například
Jednoznačná identifikace dokumentu
klasifikační kód, v archivu – element IDENTIFIER.
identifikace
Udržování vazeb na jednotlivé objekty (viz
souboru do
Správa dat) úložiště a archivu jako je
kterého patří
soubor, třída klasifikačního schématu –
element RELATIONSHIP.
Klasifikace podle původce (element
CLASSIFICATION) a klasifikace Národního
archivu (element CLASSIFICATION_NA).
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Požadavek

Upřesnění

Implementace v technologickém
projektu
Pro každý dokument tvořený záznamy
(elektronickými soubory) jsou udržovány
informace o vazbách jednotlivých záznamů
a jejich typem (např. je-li to příloha)
Sekce structMap konstrukce balíčků.

útvar nebo
úředník, který je
kompetentní
provádět akce s
dokumentem
útvar formálně
zodpovědný za
dokument

Správu provádí Národní archiv, respektive
oprávnění pracovníci. Dokument je
začleněn podle klasifikace Národního
archivu z čehož mohou plynout oprávnění
k jednotlivým oblastem klasifikace.
V elementu AGENT typu „PUVODCE“ je
vyznačen původce dokumentu. Po dobu
uložení v chráněném úložišti před
ukončením skartačního řízení je formální
zodpovědnost na straně původce. Národní
archiv v tomto případě zajišťuje pouze
dohodnutou správu dokumentů.
K přijatým dokumentům jsou připojovány
doplňující informace především z potřeby
manipulace s dokumentem jedná se o
vytvoření nebo doplnění technických
metadat (sekce amdSec), přiřazení
jednoznačné identifikace, klasifikace podle
schématu NA, vytváření a změna vazeb na
další dokumenty v rámci archivního
zpracování.
Při použití uchovávacích metod
provádějících migraci elektronického
dokumentu, musí být proveden záznam o
provedené migraci. Sekce digiprovMD
premis:event. Záznam musí obsahovat:
• identifikátor události
• typ události
• datum a čas události
• detaily události
• výstupní informace – pokud bude
nutné vytvořit rozsáhlejší popis
migrace, tak se připojí jako
samostatný dokument s odkazem
• vazba na Agenta – osoba nebo
systém, který provedl modifikaci
• vazba na objekt – vazba na
modifikovaný objekt, a případně i
popis migrace
K uloženým údajům bude umožněn přístup
pouze autorizovaným uživatelům a na
základě přiřazených rolí.
Podle rolí mohou uživatelé zobrazovat,

A.1.a.v Údaj o přílohách

A.1.b Integrita dokumentu
A.1.b.i Název útvaru, který
s dokumenty nakládá

A.1.b.ii Název útvaru
s primární zodpovědností
(pokud je různý od
předchozího)

A.1.b.iii Označení typu
popisů přidávaných
k dokumentu

A.1.b.iv Označení
technických modifikací

A2 Přístupová práva

definice a
efektivní
implementace
přístupových
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Autenticita elektronických dokumentů
Požadavek

Upřesnění
práv pro
zakládání,
modifikaci,
anotaci a
zničení
dokumentů

A3 Ochranné procedury:
Ztráta a poškození
dokumentu

stanovení a
implementace
procedur pro
prevenci,
detekci a
opravu
poškození

A4 Ochranné procedury:
Média a technologie

stanovení a
implementace
procedur pro
trvalé zajištění
identity a
integrity i přes
stárnutím medií

Implementace v technologickém
projektu
měnit uložený obsah. S každým objektem
jsou spojeny přístupová práva a jejich
úroveň. Možnosti úprav ovlivňují další
atributy dokumentu např. stav, omezení
přístupu a bezpečnostní kategorie
elementy SECURITY_CATEGORY,
ACCESS_STATUS, USAGE_CONDITION
Některé změny např. přesuny, modifikace
nebo zničení dokumentu se dějí pouze
v rámci definovaných procesů a jasných
pravidel spuštěných privilegovaným
uživatelem.
Podrobnější informace jsou uvedeny
v kapitolách Správa dat a Přístup.
Základní použité principy ochrany před
ztrátou a poškozením:
• nastavení přístupových práv a jejich
aplikaci, omezení přístupu k datům a
omezení fyzického přístupu k uloženým
médiím a hardware,
• zničení dokumentů je možné pouze na
základě definovaných procesů,
• modifikace důležitých údajů jsou
evidovány včetně původních údajů,
• zdvojení úložišť digitálního archivu a
vytváření záloh na jiný typ médií než je
primární uložení,
• vytváření kontrolních součtů
dokumentů (dostatečně silný hash) a
jejich periodická kontrola a případné
obnovení ze záloh,
• ponechání originální podoby přijatého
dokumentů,
• kontrola validity struktury a formátů na
příjmu, kontroly proti škodlivému kódu,
• kontrolní mechanismy pro ukládání a
verifikace bezchybného uložení,
• evidence přístupů a pokusů o narušení,
• stavebně-technická opatření.
Další podrobnosti jsou uvedeny
v kapitolách Bezpečnost dat a uložení
dokumentů.
Základní použité principy ochrany před
ztrátou a poškozením dokumentu stárnutím
médií (více podrobností je uvedeno
v kapitole Ukládání ED:
• pravidelná kontrola stavu médií
(přednostně je použití médií u kterých
lze stanovit životnost a kontrolovat
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Autenticita elektronických dokumentů
Požadavek

Upřesnění
a technologické
změny

A5 Podniková forma
dokumentace

stanovení forma
dokumentu
spojeného
s každou
procedurou buď
vzhledem k
požadavkům
legislativy nebo
vlastním

A6 Prokazování autenticity
dokumentů

má-li být
prokazována
právní
autenticita, pak
je nutné
zaznamenat
organizaci,
která
autentifikační
pravidla
vytvořila,
specifická
pravidla
autentifikace a
kdo ji bude
provádět)

A7 Identifikace „spolehlivého
dokumentu“ - originálu

existuje-li více
kopií téhož
dokumentu, je
nutné stanovit

Implementace v technologickém
projektu
stav)
• vytvoření vhodných podmínek a
zabezpečení uložení médií.
Základní použité principy ochrany před
ztrátou a poškozením změnou technologií:
• vytvoření sebepopisující struktury AIP
pro snadnější migraci,
• používat standardní, otevřené a
rozšířené technologie s dlouhodobou
podporou,
• sledovat technologický vývoj a včas
reagovat na předpokládané změny,
• využívat komponenty s otevřeným a
popsaným rozhraním, které je možné
v budoucnu nahradit modernějšími
komponentami
Forma dokumentu je přejímána od
původce. Jednotlivé typy je možné
odlišovat elementem RECORD_TYPE.
Jednotná forma musí být stanovena pro:
• informační balíčky SIP, DIP a AIP,
• potvrzující nebo zamítající zprávy,
• protokoly o vyřazení
• další stanovené výstupy včetně
potvrzení o původu s uvedením
provedených činností s dokumentem
Příjem dokumentů používá autentizaci
původce dokumentů, které mají být přijaty.
Předpokládá se použití kvalifikovaných
systémových certifikátů pro podepisování
dávky.
Pokud dokumenty mají připojeny
autentizační prvky, budou ukládány spolu
s dokumentem.
Pro rozšíření o potřeby pro udržování
elektronického podpisu bude nutné
umožnit ukládání časových razítek a
certifikátů pro informační balíčky nebo
jejich skupiny ověřování autenticity.
V současnosti není legislativně ošetřeno a
proto řešení bude ovlivněno případnými
legislativními změnami.
Struktura informačního balíčku umožňuje
definovat jednotlivé vztahy digitálních
objektů. Ve struktuře AIP je přímo
vyznačen původní dokument a jeho verze.
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Autenticita elektronických dokumentů
Požadavek

Upřesnění
proceduru pro
identifikaci
originálu

Implementace v technologickém
projektu
Podobně je strukturován i DIP poskytovaný
Digitálním archivem.

A8 Odstraňování a přenos
relevantní dokumentace

Související dokumentace, pokud se
nejedná o globální zdroj je součástí
informačního balíčku a tedy veškeré
přenosy, rušení a poskytování obsahu se
dějí spolu s dokumentem.
B Podpora vytváření autentických kopií dokumentů
B1 Kontrola přesunu, správy
a reprodukce

Neporušenost
správy
dokumentů,
zabezpečení a
kontrola
procedur,
obsah
dokumentu a
žádná
podstatná
přidaná
vlastnost nebyla
pozměněny při
reprodukci

B.2 Dokumentace procesu
reprodukce a jeho dopady

Digitální archiv poskytuje nástroje pro
řízení procesů příjmu, uložení a
poskytování obsahu. Procesy jsou
popsané v kapitole Životní cyklus
elektronického dokumentu.
Kladen je důraz na zachování autenticity a
integrity elektronického dokumentu od
přebírání od původce až po poskytnutí
obsahu badatelům a po vyřazení.

Poskytovány jsou vždy kopie uložených
dokumentů. Problematika poskytování
elektronických dokumentů a navržený
koncept je popsán v kapitole Přístup.
Metadata poskytují strukturu pro archivní
popis.
Služby Digitálního archivu (především
subsystém přístupu) poskytují nástroje pro
archivní zpracování.

B.3 Archivní popisy

Tabulka 11-1 - Požadavky definované k zajišťování autenticity

11.3

Zajišťování autenticity ED v digitálním archivu

Tato kapitola stručně shrnuje základní principy pro udržení autenticity elektronického
dokumentu v digitálním archivu. Podrobněji je dílčí problematika popisována v odkazovaných
kapitolách. Nicméně při přípravě detailního návrhu digitálního archivu bude vhodné
navrhnout řešení takovým způsobem, aby bylo možné jej dále rozšiřovat o další
bezpečnostní prvky a procedury pro zajišťování vyšší úrovně bezpečnosti a podpoře
autenticity.
Navrhujeme pro budování digitálního archivu umožnit pro přijaté elektronické dokumenty
stanovovat úroveň zajišťování jejich autenticity tak, aby byla efektivně zaručována autenticity
určitých skupin dokumentů. Z počátku se jedná o tři skupiny dokumentů a to:
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•
•
•

dokumenty bez autentizačních prvků (elektronický podpis, elektronická značka)
dokumenty s autentizačními prvky
dokumenty s autentizačními prvky s jejich udržováním

Rozdělením dokumentů do těchto kategorií bude zajištěno účelné využití vynaložených
prostředků. Dokumenty, u nichž prolomení autenticity může někomu přinést nějakou výhodu,
je nutné chránit více než dokumenty, kde tomu tak není. V takovém případě by bylo nutné
dále dělit dokumenty např. podle bezpečnostní třídy a pro každou třídu provést adekvátní
systémová opatření. Tento projekt odlišuje pouze výše uvedené skupiny a další dělení
neprovádí, nicméně např. v modelu metadat je s takovým dělením počítáno.
Pro dokumenty uložené do Digitálního archivu se nepředpokládá udržování zaručeného
elektronického podpisu. Připojený elektronický podpis bude pouze uložen, ale nebude
podporováno udržování jeho platnosti pro právní účely. Důvěryhodnost bude zajištěna na
úrovni interních procedurách zajišťujících autenticitu el. dokumentu. Tento stav je
předpokládán i v budoucnu. Důvodem je neúměrný nárůst nákladů se zavedením udržování
elektronického podpisu s ohledem na jeho potřebu v době archivace. Předpokládá se
potřeba prokazatelnosti elektronického podpisu během doby uložení dokumentu u původce,
později, po skartačním řízení se domníváme, že budou postačovat jiné prostředky pro
zajištění autenticity elektronického dokumentu.
Jiná situace může být u dokumentů ukládaných do Chráněného úložiště, kde mohou nastat
potřeby zajistit uchování zaručeného elektronického podpisu po dobu uložení elektronického
dokumentu ve spisovně. Podpora uložení zaručeného elektronického podpisu komplikuje a
prodražuje celé řešení nejen po technické stránce, ale také klade vyšší čas na přípravu
legislativní a organizační přípravy a zbytečně by zbrzdil realizaci projektu digitálního archivu.
11.3.1

Základní principy pracoviště digitálního archivu pro podporu
autenticity ED

Pro všechny elektronické dokumenty převzaté a uložené v systému Digitálního archivu
budou vytvořeny minimálně takové podmínky, které systém zajistí jako celek. Společnými
opatřeními je zajištění důvěryhodnosti archivu jako takového bez rozdílu o jakou kategorii se
bude jednat. Důvěryhodnost digitálního archivu bude postavena na vybudování dostatečných
podmínek pro zajištění identity a integrity elektronického dokumentu v neomezeném čase.
Jedná se o soustavu organizačně-technických opatření a procedur zajišťující důvěryhodnost
archivu (jednotlivé oblasti jsou zmiňovány v kapitole 11.5 Důvěryhodnost samotného
archivu).
Následující rekapitulace zdůrazňuje některá opatření pro zajištění důvěryhodnosti
elektronického dokumentu. Tato opatření a jejich principy jsou blíže popisovány
v jednotlivých kapitolách technologického projektu:
• zajištění identity ED
o převzetí a uložení údajů o autorovi, popř. odesílateli dokumentu a všech
zjistitelných osobách a systémech, které se na vzniku nebo změnách
dokumentu podíleli; převzetí a uložení autentizační prvků, které prokazují
souvislost se subjektem (např. elektronický podpis)
o převzetí a uložení podstatných časových údajů jako vytvoření, poslání,
modifikace dokumentu; včetně autentizačních prvků prokazující časové
souvislosti (časové razítko)
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převzetí a uložení původní identifikace dokumentu, přiřazení jednotného
globálního identifikátoru neměnného po zbytek životního cyklu dokumentu
v digitálním archivu
o povolení vstupu pouze vybraných formátů a je prováděna jejich validace
zajištění integrity ED
o jednoznačná identifikace a uložení původce dokumentu
o zajištění neměnnosti předávaných dokumentů od původce do digitálního
archivu – každá dávka a digitální objekt má kontrolní součet generovaný
dostatečně silným algoritmem, porušené dávky nebo digitální objekty nejsou
přijaty
o uchování původních digitálních objektů a jejich vazeb
o zapouzdření AIP – AIP je ukládán v úložišti v archivním souboru obsahujícím
všechny digitální objekty od originálu, náhledu, migrované verze a případné
doplňující el. soubory a související metadata a historii provedených akcí; toto
zároveň napomáhá snadnější rekonstrukci AIP nebo přenos do jiného
systému
o nejsou povoleny změny podstatných údajů a objektů
 při změnách (např. při migraci) vytváření nových digitálních objektů a
ukládání popisů změn a jejich vazby na původní objekty
 při změnách metadat jsou ukládány historické údaje
o kontrola integrity – pravidelná kontrola a řešení kontrolních součtů (hash)
o odstraňování objektů je pouze na základě jasně definovaných procesů a
oprávnění (např. proces skartace), s tím že tyto činnosti jsou zaznamenány
o při poskytování dokumentů jsou vytvářeny kopie a tyto jsou předávány
uživatelům
zajištění použitelnosti ED
o sledování a implementace uchovávacích strategií – primárně zvolena migrace
formátů spolu se standardizací předávaných formátů, jako podpůrná strategie
je zvolena emulace pro „nemigrovatelné“ dokumenty
bezpečnostní opatření (podrobněji viz kapitola Bezpečnost dat)
o bezpečnost lidských zdrojů
o fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí - zabezpečené oblasti, bezpečnost
zařízení
o řízení komunikací a řízení provozu
 provozní postupy a odpovědnosti
 plánování a přejímání systémů
 ochrana proti škodlivým programům a mobilním kódům
 zálohování
 správa bezpečnosti sítě
 bezpečnost při zacházení s médii
 výměna informací
 monitorování
o řízení přístupu
 požadavky na řízení přístupu
 odpovědnosti uživatelů
 řízení přístupu k síti
 řízení přístupu k operačnímu systému (a aplikacím)
 řízení přístupu k aplikacím a informacím
o akvizice, vývoj a údržba informačních systémů
 správné zpracování v aplikacích
 bezpečnost systémových souborů
 bezpečnost procesů vývoje a podpory
o

•

•

•
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o

o

o

 řízení technických zranitelností
zvládání bezpečnostních incidentů
 hlášení bezpečnostních událostí a slabin
 zvládání bezpečnostních incidentů a kroky k nápravě
řízení kontinuity činností organizace
 aspekty řízení kontinuity činností organizace z hlediska bezpečnosti
informací
soulad s požadavky
 hlediska auditu informačních systémů

11.3.2

Zvyšování důvěryhodnosti ED

Vyšší stupně zabezpečení neporušenosti digitálních objektů lze zvyšovat dalšími technikami,
pokud to budou okolnosti vyžadovat. Např. použitím techniky souvislých řad dokumentů, kde
souvislost řady je jištěna technikou linkovaných hashů, kotvících každý dokument
k dokumentu předcházejícímu a následujícímu. Takovýchto řad lze vytvořit i více.
Vyššího stupně lze dosáhnout zřízením vlastní časové autority (např. HW modulem časové
autority) pro generovaných časových razítek, jejichž platnost je automatizovaně
prodlužována tak, aby platnosti jednotlivých razítek se překrývala a tvořila tak souvislý
časový interval. Variantou je použití akreditované časové autority, což však představuje
zvýšené provozní náklady za platbu časového razítka. Obě techniky lze kombinovat, např.
linkované hashe podepřené časovými razítky v kritických okamžicích (back up-restore,
migrace, přesun dokumentů apod.). Každou z těchto technik by spravoval jiný bezpečnostní
administrátor. (většina útoků na uložené informace v archivech, bankách a finančních
institucích je vedeno zevnitř).
Podle stanovených pravidel by se periodicky nebo při změnách (např. při migraci ED,
autentizačních prvků) prováděla kontrola časových razítek a případná aktualizace,
zajišťovaly se fixní informace - vytvoření hash dokumentů, popř. hash linků a prováděla
kontrola integrity dokumentu a uložení.
Realizace takovéhoto modelu předpokládá kvalifikovanou obsluhu, seznámenou s principy
autentizačních prvků a obsluhy a správu nástrojů pro ověřování a udržování autentizačních
prvků. Pro vlastní realizaci bude nutné pořízení nástrojů pro ověření autenticity a její
průběžné udržování (např. otiskování časovým razítkem s využitím HW nebo externích
časových autorit, výpočet a zaznamenání hash dokumentu). Systém správy dat musí
zajišťovat integritu uložených dat a musí být zajištěna bezpečnost uložení dat a fyzických
nosičů na požadované úrovni.

11.4

Archivace ED se zaručeným el. podpisem VAV-ZVZ

Při návrhu konkrétního elektronického archivu je potřeba rozhodnout, zda bude také sloužit i
pro vkládání ED, kde má být uchován zaručený elektronický podpis. Zda tedy půjde o
úschovu ED, které mají být později použity zejména z hlediska nepopiratelnosti a kde je pro
tento důkaz zaručený elektronický podpis nezbytný (nebo je vyžadován příslušnou
legislativou). V návrhu takovéhoto elektronického archivu se nelze vyhnout zásadnímu
problému při archivaci, kdy autentizace dokumentu je vázána na podpisová schémata
použitá pro vytvoření zaručeného elektronického podpisu. V takovém případě je integrita
dokumentu zajišťována až na úrovni hodnot jednotlivých bitů přijatého dokumentu.
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Pokud je potřeba provést transformaci dokumentu (například převod z jednoho formátu na
jiný) nelze toto provést bez narušení takto fixované integrity dokumentu. Dalším významným
problémem je „stárnutí“ použitých algoritmů pro použité podpisové schéma. Může se stát, že
po několika letech se najdou metody nebo bude dostatečná výpočetní kapacita, aby bylo
možné z veřejného klíče odvodit soukromý klíč a tím narušit vyžadovaný princip
nepopiratelnosti. Otázky spojené s úschovou takovýchto dokumentů vyžadují velmi
specifický přístup a není zde ještě dokončen vývoj norem, případně obecná shoda na
správném přístupu.
Tedy například rozšíření o LTAN technologie a postupy mohou být vhodná pro zvýšení
důvěryhodnosti uložení pro třídu dokumentů se zaručeným digitálním podpisem, ale musí být
implementovány do prostředí již důvěryhodného archivu, sami o sobě totiž nezaručí
dlouhodobé uchování dokumentů.
V řadě praktických situací se lze setkat s problémem jak uložit bezpečným způsobem
elektronické dokumenty na nějakou často neurčitou dobu. Jedná se např. o digitální smlouvy,
daňová přiznání, faktury nebo elektronické rodné listy. Zde jde nejen o to je uchovávat, ale
také je důležité prokázat, že tyto dokumenty existovaly v určitém čase v minulosti a že od té
doby nebyly pozměněny.
V průběhu času však může docházet k tomu, že průkazní hodnota elektronických podpisů či
časových razítek klesá či dokonce mizí a to z řady příčin:
- již není dostupná příslušná informace o zneplatnění (přestala pracovat odpovídající CA
či protokol OCSP);
- nejsou dostupné certifikáty, které jsou zapotřebí pro verifikaci elektronického podpisu;
- certifikát asociovaný s elektronickým podpisem vypršel či byl odvolán;
- vývoj kryptografických či výpočetních technik již pokročil tak, že lze vnutit dokumenty či
podpisy nebo spočítat utajované soukromé klíče.
Abychom se těmto problémům vyhnuli, je vhodné navrhnout protokol jak uchovávat spolu s
dokumenty i příslušné průkazní záznamy (certifikáty, CRL, odpovědi OCSP a časové
značky), periodicky obnovovat potřebné záznamy a přidávat další nezbytné informace například nové časové značky používající silnější algoritmus.
Požadavky na rozšíření digitálního úložiště (zde se především jedná o subsystém
Chráněného úložiště) o dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů se zaručeným
elektronickým podpisem vychází z materiálu pracovní skupiny LTANS a jimi vytvořeného
materiálu Požadavky na službu dlouhodobé archivace (Long-term Archive Service
Requirements). Doporučujeme sledovat i další výzkum této skupiny a souvisejících prací.
11.4.1

Požadavky na službu dlouhodobé archivace (Long-term Archive
Service Requirements)

Cílem dokumentu Požadavky na službu dlouhodobé archivace jakožto jednoho z úvodních
materiálů pracovní skupiny LTANS je specifikovat technické požadavky, které souvisí s
poskytováním služby dlouhodobé archivace podporující možnosti ubezpečovat se (a
prokazovat) existenci a nenarušenost dat, speciálně digitálně podepsaných dat.

Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -

Stav:

Výtisk: 001

ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05

Změna: 21.03.2008

Verze: 1.05

Stran:

388

261

Autenticita elektronických dokumentů
Služba dlouhodobé archivace je navržena tak, aby řešila podstatné části problémů
zmíněných v úvodu k této části. Archivované datové objekty budou ukládány na dlouhá resp.
nedefinovaná časová období a bude použita celá řada prostředků, které budou garantovat
dostupnost těchto dat (plány obnovy, redundatní ukládání, havarijní plánování).
Služba poskytuje materiál nezbytný k prokazování existence a nenarušenosti dat a to jak ve
vztahu k uživatelům, tak i ve vztahu k jurisdikci. Poskytuje prostředky pro uchování
průkazních záznamů pro podepsané archivované datové objekty. Neřeší však všechny
myslitelné problémy související s dlouhodobou verifikací elektronických podpisů - např.
neposkytuje prostředky pro ověření podpisů, které jsou přímo součástí archivovaných
datových objektů. Toto provádí ověřovací služby v rámci PKI jako SCVP či DVCS.
Neposkytuje také prostředky, jak zahrnout ověřovací data do datových objektů. To zase by
mělo být prováděno dle jiných specifikací (např. dle RFC 3029 a s ohledem na formát
dokumentu).
Naopak služba dlouhodobé archivace poskytuje prostředky pro nepopiratelnost v dlouhém
časovém období prostřednictvím periodického vytváření časových razítek.
Základní funkce služby dlouhodobé archivace jsou realizovány v několika instancích:

Obrázek 11-1 – Základní etapy životního cyklu dokumentu
Uživatel převádí datové objekty, které by měly být archivovány důvěryhodnou archivní
autoritou (Trusted Archive Authority - TAA) a používá k tomu aplikace dle svého výběru.
Prostřednictvím protokolu služby dlouhodobé archivace a specifikací formátu dat balíku
archivu pak uživatel může požadovat uložené datové objekty a asociované průkazní
záznamy. TAA uloží dokumenty a získá k nim nezbytná ověřovací data (speciálně časová
razítka prostřednictvím protokolu pro časová razítka – RFC 3161, resp. prostřednictvím
jiných protokolů jako SCVP získá další ověřovací data). TAA může poskytovat služby TSA
(autority časových značek), je zde však nezbytné určité rozlišení. Jako TAA může sloužit
server uvnitř počítačové sítě organizace, který využívá lokální archivní servery nebo i vnější
služby dosažitelné prostřednictvím Internetu.
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11.4.1.1

Funkční a kvalitativní požadavky na službu dlouhodobé archivace

Služba dlouhodobé archivace musí poskytovat následující základní funkce:
o
o
o

o
o
o
o

o
o

přijímat datové objekty či skupiny datových objektů pro jejich uchovávání;
ukládat převzaté datové objekty pro dané časové období;
vytvářet, ukládat a provozovat průkazní záznamy (např. prostřednictvím
periodického získávání časových razítek) pro datové objekty, které byly převzaty
pro uchování;
sbírat a ukládat další ověřovací data nezbytná pro ověření průkazních záznamů;
poskytovat balíky archivu obsahující archivovaná data, průkazní záznamy či oboje;
poskytovat služby podle politiky dlouhodobé archivace;
být schopna poskytovat archivní balíky i v případě, že se technologie pro ukládání
či technologie pro zpracování změnily během života archivovaného datového
objektu;
být schopna poskytovat informace, že datový objekt existoval v určité době jako
alternativu v situacích, kdy uživatel není schopen interpretovat průkazní záznamy;
fungovat podle archivační politiky, která jako minimum stanoví kvalitu časových
razítek a podmínky pro jejich obnovu, atd.

Služba dlouhodobé archivace musí být schopna efektivní činnosti i pro obrovská množství
archivovaných datových objektů. Je proto třeba minimalizovat příslušné objemy činností
(počty časových razítek, přístupy k archivovaných datovým objektům atd.).
11.4.1.2

Požadavky na strukturu archivovaných dat

Datová struktura balíku archivu má obsahovat archivovaný datový objekt a průkazní záznam.
Struktura průkazního záznamu by měla mít následující vlastnosti:
o musí být umožněno zahrnutí všech časových značek, které jsou nezbytné pro
ověření existence archivovaného datového objektu;
o struktura časového razítka by měla umožnit efektivní poskytnutí důkazů mnoha
archivovaných datových objektů;
o mělo by být umožněno poskytnutí důkazů pro skupiny archivovaných datových
objektů;
o pokud jsou předloženy k archivaci skupiny datových objektů, musí důkaz
nepopiratelnosti být dostupný i odděleně pro každý archivovaný datový objekt;
o odstranění některých archivovaných datových objektů nesmí vést k rizikům při
důkazech pro jiná archivovaná data;
o musí být možné vytvořit časová razítka bez nutnosti přístupu k samotným
archivovaným datovým objektům. Takováto nezbytnost přístupu k archivovaným
datovým objektům může vzniknout pouze v případě, že jsou narušeny bezpečnostní
vlastnosti použitého hašovacího algoritmu;
o všechny v čase použité hašovací algoritmy musí být identifikovány (v jednom místě)
tak, aby bylo umožněno jednorázové ověřování;
o další požadavky se týkají vytváření balíků obsahujících průkazní záznamy,
zašifrovaných archivních datových objektů resp. zařazení dalších informací.
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11.4.1.3

Požadavky vzhledem k protokolu pro interakci se službou dlouhodobé
archivace

Tento odstavec dokumentu zvažuje nároky, které by měl splňovat protokol pro komunikaci se
službou dlouhodobé archivace. Protokol musí logicky zabezpečit základní funkce služby jako
jsou předkládání datových objektů k archivaci, přístup k balíkům archivu, odstraňování dat
resp. průkazních záznamů z archivu. Musí také vyhovět některým bezpečnostním nárokům a
umožnit i práci s průkazními záznamy, které vytvořila jiná TAA.

11.5

Důvěryhodnost samotného archivu

Budování Digitálního archivu jako základu pro archivaci elektronických dokumentů
s celorepublikovou působností by měl být sám o sobě důvěryhodnou institucí, které bude
uchovávat a ochraňovat velké množství digitálních archiválií od původců z České republiky.
Je vhodné, aby budování bylo cíleně v souladu se světovými trendy a doporučeními pro
vytvoření důvěryhodného archivu. Důvěryhodností archivu se např. zabývá organizace RLG
(The Research Libraries Group, Inc.) a je popsána ve zprávě Trusted Digital Repositories6.
Mezinárodní certifikace Národního archivu by zvýšila důvěryhodnost instituce jako takové,
proto je vhodné výhledově připravit systém digitálního archivu a Národní archiv tak, aby byl
připraven na certifikaci důvěryhodného archivu.
Základními principy uváděné ve zprávě jsou:
• Veřejná deklarace přijetí zodpovědnosti za dlouhodobé uložení ED a jejich
zpřístupnění a to nejen původcům, ale i veřejnosti
• Prokázat organizační schopnost zajistit dlouhodobou životnost jak úložiště, tak
každého jednotlivého dokumentu
• Prokázat dostatečné finanční krytí těchto úkolů nejen v přítomnosti, ale dlouhodobě
• Navrhnout systém pro správu úložiště v souladu s obecně platnými standardy v
zájmu zaručení trvalého uložení a zpřístupnění
• Stanovit měřitelnou metodiku hodnocení důvěryhodnosti
• Prokázat, že vlastní a ovládá technologie nutné k dosažení výše deklarovaných cílů
Požadavky na důvěryhodný archiv jsou specifikovány v dokumentu An Audit Checklist for the
Certification of Trusted Digital Repositories7 připravený organizacemi RLG a NARA (v
současné době připravené pro komentování veřejností). Kritéria jsou rozdělena do
následujících oblastí:
• Organizace
 Řízení organizace je schopno zajistit přežití a plnění strategických cílů, za všech
okolností
 Vhodná organizační struktura a personální zajištění
 Jasná a srozumitelná dokumentace všech použitých procedur a postupů
 Finanční stabilita
 Kontrakty, licence, odpovědnost

6

Trusted Digital Repositories : Attributes and Responsibilities (RLG,OCLC, 2002), http://www.rlg.org/

7

An Audit Checklist for the Certification of Trusted Digital Repositories : Draft for public comment (RLG, NARA,
2005), http://www.rlg.org/
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•

•

•
•

Funkce, postupy, metody pro všechny fáze životního cyklu
 Příjem/získávání obsahu
 Archivace a správa uložených informací
 Plánování ochrany: migrace a další strategie
 Správa dat
 Řízení přístupových práv
Cílová skupina uživatelů a využitelnost informací
 Jednoznačně definovaná cílová skupina uživatelů a její požadavky
 Popisná metadata odpovídající potřebám cílové skupiny uživatelů
 Způsob a možnosti využití (obsah, doba odezvy, licence a smlouvy, dostupnost
dat, kontrola dodržování podmínek)
 Srozumitelnost výstupů pro cílovou skupinu uživatelů
Technologie, technická infrastruktura
 Spolehlivost systému jako celku
 Vhodná technologie – HW, SW
Zabezpečení ochrany v krizových situacích
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POPIS ETAP

Celý projekt budování Digitálního archivu jsme rozdělili na 3 fáze. Každá fáze se pak člení na
jednotlivé etapy. Navrhovaný postup je naznačen na následujícím obrázku a jednotlivé etapy
s uvedením důležitých činností jsou ve struktuře životního cyklu.

Obrázek 12-1 - Životní cyklus projektu

12.1

Fáze příprava

První – přípravná fáze má za úkol vybrat dodavatele. V této fázi by mělo být připraveno,
vypsáno a ukončeno výběrové řízení na dodavatele řešení celého archivu. Myslíme, že pro
takto velký projekt je vhodné vybrat i dodavatele projektového dozoru, jakožto nezávislého
kontrolního orgánu. Projektový dozor bude mít za úkol jak průběžné sledování nákladů,
výsledků a kvality řešení, ale také závěrečný „audit“ výsledného řešení.
Přípravná fáze končí výběrem dodavatelů a podpisem smluv s nimi. Zároveň v této fázi je
možno zahájit schvalování legislativních změn, které budou mít za úkol zakotvit pozici
digitálního archivu a pravidla pro jeho plnění do platné legislativy.
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Obrázek 12-2 - Etapy fáze příprava
Etapa
Etapa 1.1

Etapa 1.1.1

Etapa 1.1.2

Etapa 1.2

Etapa 1.2.1

Etapa 1.2.2

Popis
Příprava výběrového řízení
V rámci této etapy bude vytvořena zadávací dokumentace pro příslušná
výběrová řízení a stanovena závazná kritéria pro vyhodnocení nabídek.
Zadání VŘ na dodavatele technologie řešení
V rámci této etapy budou definovány požadavky a vytvořena zadávací
dokumentace pro Výběrové řízení na dodavatele Národního digitálního
archivu. Zadávací dokumentace vychází z principů a požadavků
definovaných v rámci Technologického projektu pracoviště pro dlouhodobé
ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě.
Zadání VŘ na projektový dohled
V rámci této etapy budou definovány požadavky a vytvořena zadávací
dokumentace pro Výběrové řízení na Projektový dohled na realizaci
Národního digitálního archivu.
Realizace výběrového řízení
V rámci této etapy budou realizovány příslušná výběrová řízení na vybrané
dodavatele.
Zveřejnění výběrového řízení
Vybraná výběrová řízení budou zveřejněna na Centrální adrese. Termíny
pro přihlášení do výběrového řízení, vydávání zadávací dokumentace a pro
odevzdání nabídek jsou dané zákonem o zadávaní Veřejných zakázek.
Výběr z nabídek
Na základě stanovených závazných kritérií pro vyhodnocení nabídek bude
v zákonem stanovené lhůtě vybrán dodavatel, který nejlépe vyhoví
závazným kritériím pro vyhodnocení nabídek.
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Etapa č.1.2.3

Etapa 1.3

Etapa 1.3.1

Etapa 1.3.2

Etapa 1.3.3

Etapa 1.4.

Zveřejnění výsledků
Výsledky výběrových řízení budou zveřejněna způsobem, který je určen
zákonem. V rámci časového harmonogramu nepředpokládáme, že po
zveřejnění budou výsledky výběrového řízení napadeny a propukne proces
odvolávek proti výsledkům výběrového řízení. Tyto aspekty není možné
předpokládat, ani není možné je dopředu odhadnou jak dlouho tento proces
potrvá.
Příprava realizace
V rámci této etapy bude realizována příprava legislativních změn nutných
pro vlastní realizaci a činnost Národního digitálního archivu a vlastní smluvní
jednání
a podpis smlouvy s vybranými dodavateli .
Smluvní jednání
S vybraným dodavatelem budou zahájena smluvní jednání s cílem
dosáhnout v nejkratší době podpisu smlouvy. V rámci nabídky bude
vybraným dodavatele předložen návrh smlouvy, který bude v rámci těchto
smluvních jednání doplněn a připraven k podpisu. V rámci smluvních jednání
budou připraveny smlouvy s dodavateli na dodávku technologie Národního
digitálního archivu a dodavatele projektového dohledu.
Podpis smlouvy
Bude podepsány smlouvy na dodávku technologie Národního digitálního
archivu a dodávku projektového dohledu.
Příprava legislativních změn
V době přípravy výběrového řízení bude zahájena i příprava legislativních
změn, které jsou nutné pro realizaci Národního digitálního archivu.
V technologické projektu jsou definovány legislativní změny, které je nutné
zohlednit do stávající legislativy. V rámci této etapy budou tyto změny
připraveny tak, aby bylo možné zahájit proces legislativních změn.
Legislativní změny
Cílem této etapy jsou schválené a realizované legislativní změny, které
činnost Národního digitálního archivu i pro po stránce legislativy. Legislativní
proces je definován přesnými pravidly a není cílem technologického procesu
tento proces popisovat.
Tabulka 12-1 – Etapy fáze příprava

12.2

Fáze budování

Vlastní implementace digitálního archivu začíná etapou zpracování detailního návrhu. V této
etapě se podle schváleného technologického projektu navrhne konkrétní řešení počítačové
technologie – dokument Detailní návrh řešení.
Dále je třeba v této etapě alokovat prostory pro pracoviště a vybudovat / doplnit v nich
potřebnou infrastrukturu (klimatizace, napájení, napojení na počítačové sítě, apod.). Na
základě jeho schválení bude zahájen vývoj aplikačního software pro vlastní archiv i vývoj
software, který bude připravovat dokumenty určené k archivaci do podoby definované
projektem (SIP) u původců vybraných pro Ověřovací provoz (více viz. Etapa ověřovací
provoz). Na základě schválení rovněž bude dodán hardware a standardní software.
Předpokládáme, že v této etapě bude zakoupen HW a SW potřebný pro Ověřovací provoz
(viz. Fáze ověření). Vzhledem k tomu, že ceny HW i SW neustále postupně klesají,
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respektive za stejnou cenu je možno později nakoupit výkonnější zařízení, je toto rozdělení
nákupu HW i SW motivováno ušetřením nákladů.
Po ukončení etapy Přípravy řešení nastupuje etapa Implementace. V ní bude veškeré
dodané zařízení zapojeno, nainstalováno a nakonfigurováno. Zároveň bude nainstalován
vyvinutý aplikační software a celé řešení otestováno v testovacím provozu. Testovací provoz
má za cíl komplexní ověření veškeré funkčnosti dodaného řešení. V testovacím provozu se
používají testovací data, to znamená, že po ukončení testovacího provozu budou veškerá
data zničena (vymazána). Testovací provoz bude mít za cíl také ověření dodané
dokumentace pro uživatele, metodické příručky apod. Důležitou součástí testovacího
provozu je i ověření záložních havarijních postupů jako např. zálohování a obnova dat po
výpadku (backup a restore), provoz záložního pracoviště apod.
Poslední etapa fáze Implementace je kontrolní etapa, jejímž cílem je ověření, že dodané
řešení odpovídá zadání a že je připraveno přijímat dokumenty od původců (ostrá data).
V rámci této etapy je vhodné zařadit bezpečnostní audit digitálního archivu, ověření souladu
řešení se schválenou legislativou. Součástí této etapy by měla být i certifikace podle v té
době platných standardů a norem, pokud bude vyžadována například ze strany naší
legislativy, nebo ze strany EU. Na závěr této etapy budou předány provozní části celého
řešení do správy provozu NA.
V rámci etapy implementace bude vybudováno jak „ostré“ – provozní prostředí digitálního
archivu, tak druhé prostředí určené k průběžnému testování a ověřování nového HW i SW
tak, jak budou s postupným vývojem technologií vznikat. Kromě těchto dvou prostředí –
provozního a testovacího je nutno do budoucna počítat s třetím prostředím – vývojovým,
které bude sloužit pro vývoj nového programového vybavení, např. pro přípravu migrace
(migračních skriptů) formátů dokumentů. Toto prostředí je možno instalovat až po ukončení
Ověřovacího provozu.
Testovací a vývojové prostředí musí být postaveno na stejných platformách jako prostředí
produkční. Omezené bude pouze z hlediska výkonu. U vývojového prostředí je možno
počítat i s určitými omezeními z hlediska architektury, například pro vývojové prostředí není
nutné konfigurovat záložní pracoviště pro ukládání dat. Všechny tři prostředí musí být na
sobě vzájemně nezávislá. Provozní prostředí navíc musí být z hlediska bezpečnosti i
galvanicky odděleno od druhých dvou.

Obrázek 12-3 - Etapy fáze budování
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Etapa
Etapa 2.1

Etapa 2.1.1

Etapa 2.1.2

Etapa 2.1.3

Etapa 2.1.4

Etapa 2.1.5

Etapa 2.1.6

Etapa 2.2

Popis
Příprava řešení (Zahájení implementačního projektu)
V rámci této etapy bude provedena realizace prostor pro umístění
pracoviště, bude dodán příslušný hardware pro realizaci pracoviště a bude
realizován vývoj vlastní softwarové aplikace, která bude zajišťovat vlastní
funkce Národního digitálního archivu.
Zpracování detailního návrhu
V rámci zpracování detailního návrhu, připraví vybraný dodavatel na základě
Technologického návrhu, detailní specifikace celého Pracoviště pro
dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě.
Nedílnou součástí detailního návrhu je i zpracování potřebné stavební
dokumentace pro realizaci vlastních prostor archivu. A to jak provozní části,
tak i záložní části. Detailní návrh se tedy netýká pouze HW a SW
technologií.
Alokace, vybudování, příprava prostor pro zřízení pracoviště
V rámci této etapy bude vybraný dodavatel úzce spolupracovat s Národním
archivem na vybudování prostor pro primární a zálohovací pracoviště. Jedná
se o realizaci stavebních prací a vybavení veškeré potřebné infrastruktury
mimo IT (zabezpečení, protipožární systémy, …).
Dodávka HW a standardního SW
V rámci této etapy budou dodány veškeré HW komponenty a bude dodán
veškerý standardní SW (operační systém, databáze, archivační systém,
zálohovací systém,…). V rámci této dodávky budou dodány HW, které
umožní testovací provoz Pracoviště pro dlouhodobé ukládání a
zpřístupňování dokumentů v digitální podobě.
Vybudování infrastruktury
V rámci této etapy bude do vybudovaných pracovišť Národního digitálního
archivu provedena:
• instalace a oživené potřebné síťové infrastruktury
• síťové propojení primární a záložní lokality
Příprava a vývoj SW
V této etapě bude zahájen a realizován vlastní vývoj systému pro Pracoviště
pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě.
Detailní zadání tohoto SW byla provedena v etapě č.2.1.1 Zpracování
detailního návrhu.
SW pro přípravu dat u zvolených původců
V rámci této etapy bude realizováno SW aplikační rozhraní, které umožní
zvoleným původcům propojit své stávající systémy spisové služby se systém
Národního digitálního archivu. Takto realizovaný systém, pak umožní
odesílat SIPy zvolených původců, přímo do Národního digitálního archivu.
Implementace
V rámci této etapy bude provedena implementace Pracoviště pro
dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě, jeho
nastavení a proběhnou instalační testy. Nedílnou součástí etapy je i
vytvoření provozní dokumentace a update stávajících či vytvoření nových
metodik práce.
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Popis etap
Etapa 2.2.1

Etapa 2.2.2

Etapa 2.2.3

Etapa 2.2.4

Etapa 2.3

Etapa 2.3.1

Etapa 2.3.2

Etapa 2.3.3

Etapa 2.3.4

Instalace technologie
V rámci této etapy bude provedena instalace následujících komponent:
• instalace a oživení dodaných HW komponent,
• instalace standardního SW (operační systém, databáze a
zálohovacího systému)
• instalace a stanovení základních zálohovacích strategií.
Nastavení
V rámci této etapy bude provedena instalace vyvinutého SW pro Pracoviště
pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě na
vybudovanou HW infrastrukturu a budou provedeny instalační a integrační
testy. Od vybraného původce bude otestován i přímý přístup a zasílání SIPů
přímo do Národního digitálního archivu.
Testovací provoz
V rámci etapy bude probíhat testovací provoz Pracoviště pro dlouhodobé
ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Do tohoto
testovacího provozu bude zahrnuta i skupina vybraných původců.
Provozní dokumentace, doplnění metodik práce
Na základě testovacího provozu bude v této etapě proveden vytvoření
provozní dokumentace a update stávajících či vytvoření nových metodik
práce, které začlení Národní digitální archiv do procesů probíhající v rámci
Národního archivu
Audit a certifikace
V rámci této etapy bude provedena certifikace Národního digitálního archivu.
Audit a certifikace by měla probíhat po ukončení testovacího provozu a
případném odstranění všech nedostatků, které budou v rámci testovacího
provozu zjištěny.
Bezpečnostní audit
Bude proveden bezpečnostní audit Pracoviště pro dlouhodobé ukládání a
zpřístupňování dokumentů v digitální podobě.
Ověření souladu s legislativou
Bude provedeno nezávislé posouzení, zda Pracoviště pro dlouhodobé
ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě je v souladu s
legislativou
Certifikace podle platných standardů (EU)?
Bude provedena Certifikace Pracoviště pro dlouhodobé ukládání a
zpřístupňování dokumentů v digitální podobě podle platných certifikátů EU.
Předání provozních části řešení NA
Bude provedeno oficiální předání Pracoviště pro dlouhodobé ukládání a
zpřístupňování dokumentů v digitální podobě do správy Národního archivu.
Veškeré provozní procesy tak budou zajišťovány pracovníky NA nebo
outsourcingově od vybraného dodavatele.
Tabulka 12-2 – Etapy fáze budování
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12.3

Fáze Ověření

Ve fázi Ověření je nejdelší etapou tzv. Ověřovací provoz. Ověřovací provoz je již produkční
provoz, při kterém budou do digitálního archivu ukládány dokumenty od vybraných původců.
Doporučujeme vybrat minimálně dva maximálně tři původce, kteří se budou na Ověřovacím
provozu podílet. Pro tyto původce bude nainstalován vyvinutý software, který bude
připravovat dokumenty určené k archivaci do podoby definované projektem a předávat je do
NA.
Ověřovací provoz má za cíl doladit a nastavit především organizační řízení provozu, doladit
procesy systému, provozní podporu systému a metodiku a organizaci komunikace s původci,
organizaci práce uživatelů – badatelů apod.
Po ukončení Ověřovacího provozu následuje etapa přípravy reálného provozu. V ní bude
především doplněn HW na cílovou konfiguraci pro první roky reálného provozu. Dále je v ní
možno doplnit/upravit software, například na základě připomínek uživatelů z Ověřovacího
provozu. Touto etapou končí celý implementační projekt.

Obrázek 12-4 - Etapy fáze ověření
Etapa
Etapa 3.1

Etapa 3.1.1

Etapa 3.1.2

Etapa 3.2

Popis
Ověřovací provoz
V rámci ověřovacího provozu budou ověřovány veškeré metodiky spojené
s činností Pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů
v digitální podobě a budou přijímány dokumenty od původců. Po zvoleném
časovém období dojde k vyhodnocen ověřovacího provozu.
Školení
Budou proškoleni:
• Pracovníci NA na provoz a metodiky spojené s činností Pracoviště
pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální
podobě.
• Pracovníci původce
Ověřovací provoz
V rámci této etapy bude probíhat ověřovací provoz, který se vyrovná
plánovanému reálnému provozu. V rámci ověřovacího provozu budou
jednotlivé činnosti Národního digitálního archivu pravidelně vyhodnocovány
s cílem odstranit případné nedostatky.
Příprava reálného provozu (Ukončení implementačního projektu)
Systém bude připraven na reálný provoz a celý implementační projekt bude
ukončen.
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Etapa 3.2.1

Etapa 3.2.2

Doplnění HW a SW infrastruktury
Vybudovaná a otestovaná HW a SW infrastruktura bude doplněna na
cílovou kapacitu, která má být v rámci dodávky vybraného dodavatele
realizována.
Předání a převzetí do provozu
Dojde k ověření úplnosti dokumentace a dojde k ověření, zda veškeré
informace uvedené v dokumentaci jsou relevantní a pravdivé a zda nedošlo
k nějaké změně oproti původní Detailní specifikaci.
Tabulka 12-3 – Etapy fáze budování

12.4

Provoz

Vlastní provoz digitálního archivu doporučujeme rozdělit na tzv. provozní cykly. Provozní
cyklus je časově omezen implementací Pracoviště na jednom typu technologie (HW+SW).
Provozní cyklus končí (a začíná) migrací celého řešení na novou technologii. Novou
technologií je zde míněn například nový operační systém, který již není kompatibilní
s žádným předchozím. Podpora starých operačních systémů, na kterých je elektronický
archiv provozován, již končí a je nutné celý archiv na novou technologii převést. Jen velmi
těžko lze predikovat dopředu vývoj jakýchkoli technologií, počítačové nevyjímaje. Pro účely
finanční kalkulace jsme zvolili desetileté cykly (optimisticky z pohledu vývoje, pesimisticky
z pohledu financí), je však zřejmé, že jeden cyklus může trvat i dvacet let. Mezi dvěma cykly
je z pohledu provozu nutno provést přípravu nového řešení, její odzkoušení, přípravu
migrace dat a její odzkoušení. V podstatě je možno říci, že mezi každými dvěma cykly je
třeba provést znova fáze 2. Budování a 3. Ověření tak, jak byly popsány v tomto materiálu.
Tyto 2 otázky bude třeba doplnit ještě o fázi 4. Převod/migrace dat při které se převedou
data ze starého systému na nový. Je tedy nezbytné počítat s tím, že určitou dobu budou
vedle sebe existovat oba systémy.
Tak jak budou data / dokumenty postupně přibývat, poroste kapacita potřebných úložišť.
V každém provozním cyklu se tedy budou vyskytovat okamžiky, kdy bude třeba doplnit HW o
další jednotky. Tím máme na mysli například přidání celé další diskové knihovny. Jednotlivé
disky se do knihovny přidávají postupně podle potřeby (viz standardní roční provozní
náklady).
Toto postupné doplňování úložné kapacity je opět navrhováno především z důvodů ušetření
nákladů. kromě toho že průběžně klesají ceny zařízení, stoupá jejich použitelná kapacita
takže je finančně nevýhodné nakupovat příliš velkou kapacitu dopředu. Časový okamžik
potřeby doplnění úložné kapacity lze opět velmi těžko dopředu predikovat (záleží na počtu
dokumentů vstupujících do archivu a na jejich velikosti. V naší finanční kalkulaci uvažujeme
s doplněním každých pět let. Zároveň s doplněním úložných kapacit je třeba počítat
s přechodem na nové verze použitého základního software a s případným upgrade HW.
Jako příklad lze uvést postupný vývoj verzí operačních systémů či databází, který většinou
nevyžaduje kompletní migraci řešení nebo postupný vývoj výkonnějšího HW,
Plánováním provozních cyklů, jakož i plánováním doby doplnění ukládací kapacity se
zabývají určení pracovníci NA (role koncepční pracovník) v rámci činností Sledování vývoje a
plánování systémových zdrojů. Tyto činnosti je třeba zajišťovat po celou dobu života
digitálního archivu.
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Kromě těchto standardních životních cyklů doporučujeme vyčlenit první rok provozu do
samostatné etapy. V tomto roce bude často docházet k napojování dalších původců,
stabilizaci provozní podpory apod. Neméně důležitou činností v této etapě bude i propagace
a osvěta řešení jak u původců, tak u ostatních uživatelů, tak i u občanů.

Obrázek 12-5 - Etapy provozu
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Časový rámec
13

ČASOVÝ RÁMEC

Fáze projektu

Délka trvání

1. Fáze příprava
2. Fáze budování
3. Fáze Ověření
Provoz

1 rok
2 rok
1 rok

Předpokládaný
konec fáze projektu
Konec roku 2008
Konec roku 2010
Konec roku 2011
Od roku 2012

Tabulka 13-1 - Časový rámec projektu
Časový rámec projektu vychází z navržených fází projektu a je postaven jako optimistický.
To se týká především fáze 1, kde lze velmi těžko predikovat dobu schválení legislativních
změn. Trvání legislativního procesu je v časovém harmonogramu jedním z nejdůležitějších
(a zároveň nejhůře odhadnutelných) parametrů, protože na jeho výsledku závisí další
činnosti. Druhou fázi lze začít až bude shoda alespoň na základním legislativním rámci
řešení. Dále je nutno použít postup, kdy se při návrhu řešení v etapě 2.1 předpokládá určitá
legislativa vyplývající ze schváleného rámce a po dokončení legislativního procesu bude
nutno příslušné partie návrhu upravit.
Tento postup může být sice poněkud finančně dražší, ale díky němu je možno ušetřit čas.
Finanční hledisko záleží na míře odlišnosti předpokladů rámce a konečného rozhodnutí.
Předpokládáme, že v celkovém rozpočtu projektu se bude jednat o navýšení řádově o
jednotky procent. Pokud se projekt bude pohybovat v rámci tohoto časového rámce, bude
možné zahájit provoz v průběhu roku 2012. Veškerý harmonogram je postaven od termínu
D, který bude stanoven pracovníky Národního archivu. Každá fáze projektu začíná od svého
termínu D.

Etapa
Etapa 1.1
Etapa 1.1.1
Etapa 1.1.2
Etapa 1.2

Popis
Příprava výběrového řízení
Zadání VŘ na dodavatele technologie
řešení
Zadání VŘ na projektový dohled
Realizace výběrového řízení

Etapa 1.2.1
Etapa 1.2.2
Etapa č.1.2.3
Etapa 1.3

Zveřejnění výběrového řízení
Výběr z nabídek
Zveřejnění výsledků
Příprava realizace

Etapa 1.3.1
Etapa 1.3.2
Etapa 1.3.3
Etapa 1.4.

Smluvní jednání
Podpis smlouvy
Příprava legislativních změn
Legislativní změny

Termíny realizace
Zahájení D
D + 4 měsíce
D + 4 měsíce
Zahájení
D1 = D + 4 měsíce
D1 + 2 měsíce
D2 = D1 + 1 měs.
D3 = D2 + 1 měs.
Zahájení
D4 = D3 + 1 měsíc
D4 + 1 měsíc
D4 + 2 měsíce
D + 4 měsíce
D1 + 6 měsíců

Tabulka 13-2 - Časový rámec projektu – Fáze příprava
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Etapa
Etapa 2.1
Etapa 2.1.1
Etapa 2.1.2
Etapa 2.1.3
Etapa 2.1.4
Etapa 2.1.5
Etapa 2.1.6
Etapa 2.2
Etapa 2.2.1
Etapa 2.2.2
Etapa 2.2.3
Etapa 2.2.4
Etapa 2.3
Etapa 2.3.1
Etapa 2.3.2
Etapa 2.3.3
Etapa 2.3.4

Popis
Příprava řešení (Zahájení
implementačního projektu)
Zpracování detailního návrhu
Alokace, vybudování, příprava prostor
pro zřízení pracoviště
Dodávka HW a standardního SW
Vybudování infrastruktury
Příprava a vývoj SW
SW pro přípravu dat u zvolených
původců
Implementace
Instalace technologie
Nastavení
Testovací provoz
Provozní dokumentace, doplnění
metodik práce
Audit a certifikace
Bezpečnostní audit
Ověření souladu s legislativou
Certifikace podle platných standardů
(EU)?
Předání provozních části řešení NA

Termín realizace
Zahájení D5
D6 = D5 + 3 měsíce
D7 = D6 + 9 měsíců
D7 + 2 měsíc
D7 + 2 měsíc
D6 + 11 měsíců
D6 + 11 měsíců
D8 = D5 +14 měsíců
D8 + 1 měsíc
D9 = D8 + 1 měsíc
D9 + 7 měsíců
D9 + 7 měsíců
D10 = D5 + 22 měsíců
D10 + 2 měsíce
D10 + 2 měsíce
D10 + 2 měsíce
D10 + 2 měsíce

Tabulka 13-3 - Časový rámec projektu – Fáze budování
Etapa
Etapa 3.1
Etapa 3.1.1
Etapa 3.1.2
Etapa 3.2
Etapa 3.2.1
Etapa 3.2.2

Popis
Ověřovací provoz
Školení
Ověřovací provoz
Příprava reálného provozu (Ukončení
implementačního projektu)
Doplnění HW a SW infrastruktury
Předání a převzetí do provozu

Termín realizace
D11
D11 + 3 měsíce
D11 + 9 měsíců
D12 = D11 + 9 měsíců
D12 + 3 měsíce
D12 + 3 měsíce

Tabulka 13-4 - Časový rámec projektu – Fáze ověření
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14

LIDSKÉ ZDROJE

Lidské zdroje můžeme v rámci budování Pracoviště rozdělit do dvou skupin:
o Osoby pro zajištění budování Pracoviště. Osoby, které jsou přítomny budování
pracoviště (první tři etapy životního cyklu) a jejich role jsou popsány v kapitole 14.1Projektové řízení.
o Druhou skupinou jsou osoby, které bude nutné mít pro zajištění provozu Pracoviště.
Jejich role jsou popsány v kapitole 14.3 - Specifikace lidských zdrojů
14.1

Projektové řízení

Projekt je organizován ve třech úrovních řízení:
14.1.1

Řídící výbor projektu (ŘV)

Činí veškerá požadovaná rozhodnutí přesahující kompetence Vedoucích projektu. Schází se
zpravidla jednou měsíčně ke kontrole postupu projektu a dále podle potřeby. Oficiálně
schvaluje ukončení jednotlivých fází projektu, rozhoduje o všech zásadních změnách
projektu (rozsah, termíny, rozpočet, personální obsazení) a řeší eskalované záležitosti,
předkládané Vedoucími projektu.
Členy řídícího výboru jsou sponzoři Národního archivu a Zhotovitele a dále případně další
pověření pracovníci Národního archivu a Zhotovitele tak, aby řídící výbor měl dostatečné
kompetence k příjímání výše uvedených rozhodnutí. ŘV předsedá sponzor projektu
Národního archivu a o všech schůzkách ŘV se pořizuje písemný zápis. Schůzek ŘV se
účastní vedoucí projektu Národního archivu a Zhotovitele, kteří informují ŘV o aktuálním
stavu projektu a předkládají ke schválení příslušné výstupní dokumenty jednotlivých fází
projektu, případně k rozhodnutí eskalované záležitosti projektu.
14.1.2

Hlavní tým projektu (HTP)

Koordinuje práci jednotlivých procesních týmů a přijímání rozhodnutí přesahující kompetence
těchto týmů. Členové HTP se schází zpravidla jednou týdně, aby průběžně plánovali a
kontrolovali postup projektu, rozhodovali o návrzích procesních týmů na změny projektu
v rámci svých kompetencí (nebo je připravovali pro předložení Řídícímu výboru projektu) a
připravují zprávu o stavu projektu pro jednání řídícího výboru.
Členy HTP jsou vedoucí projektu a vedoucí procesních týmů, případně další osoby jimi
přizvané. V čele HTP stojí vedoucí projektu nominovaný Národního archivu.
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Lidské zdroje
14.1.3

Procesní týmy

Celý požadovaný rozsah funkčnosti Pracoviště je rozdělen do skupin dle procesní činnosti,
která má být podporována. Každou skupinou procesů se zabývá k tomu určený procesní
tým. Členové každého procesního týmu provádějí veškeré dohodnuté projektové aktivity tak,
aby zabezpečili provedení požadovaných úkolů v rámci jim vymezeného rozsahu funkčnosti
Pracoviště. Členy procesních týmů jsou delegovaní pracovníci Národního archivu a
Zhotovitele. Práci každého procesního týmu řídí a kontroluje vedoucí příslušného týmu.

Procesní tým

Vedoucí
procesního týmu I.
(Zákazník)

Člen
procesního týmu
(Zákazník)

Sponzor projektu
Zákazníka

Sponzor projektu
Objednatele

Vedoucí projektu
Zákazníka

Vedoucí projektu
delegovaný
Objednatelem

Vedoucí
procesního týmu II.
(Zákazník)

Vedoucí
technického týmu
(Zákazník)

Administrátor
Systému
(Zákazník)

IT Člen
procesního týmu
(Zákazník)

Programátor
(Zákazník)

Aplikační
konzultant
(Zhotovitel)

Technický
konzultant
(Zhotovitel)

Hlavní tým projektu

Další člen ové
řídícího výboru
(Národní archiv)

...

Organizace projektového týmu (Projektové role a týmy)

Řídící výbor

14.2

Programátor
(Zhotovitel)

Obrázek 14-1 - Základní organizace projektového týmu
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Lidské zdroje
14.2.1
14.2.1.1

Projektové role (zodpovědnosti)
Sponzor projektu Národního archivu

Sponzorem projektu za Národní archiv je zpravidla člen vedení, případně toho odborného
útvaru, který je projektem nejvíce ovlivněn. Stává se patronem projektu, který podporuje
zavádění výsledků projektu do běžného života Národního archivu a napomáhá rychlému
řešení eskalovaných záležitostí Vedoucími projektu. Je členem řídícího výboru.
14.2.1.2

Sponzor projektu Zhotovitele

Zajišťuje pro vedoucího projektu delegovaného Národním archivem, požadovanou podporu
nutnou pro splnění cílů projektu, aby tak zajistil plnou spokojenost Národního archivu. To
zahrnuje účast na schůzích řídícího výboru nebo hlavního týmu projektu a poskytování
pomoci při řešení vyhrocených problémů, pokud se vyskytnou.
14.2.1.3

Vedoucí projektu Národního archivu

Zodpovídá za operativní plánování a řízení všech dohodnutých projektových aktivit
pracovníků Národního archivu. Postupuje v úzké součinnosti s Vedoucím projektu
delegovaným Zhotovitelem tak, aby byly v plánovaných termínech a kvalitě provedeny
všechny plánované projektové aktivity každé fáze projektu. V případě potřeby eskaluje
příslušné projektové záležitosti, které již nemůže v rámci své kompetence rozhodnout
(změna rozsahu, rozpočtu, časového plánu projektu), na úroveň ŘV k rozhodnutí. Vedoucí
projektu Národního archivu je členem hlavního týmu projektu (kterému předsedá) a účastní
se jednání ŘV.
14.2.1.4

Vedoucí projektu delegovaný Zhotovitelem

Zodpovídá za operativní plánování a řízení všech dohodnutých projektových aktivit
pracovníků Zhotovitele. Postupuje v úzké součinnosti s Vedoucím projektu Národního
archivu tak, aby byly v plánovaných termínech a kvalitě provedeny všechny plánované
projektové aktivity každé fáze projektu. V případě potřeby eskaluje příslušné projektové
záležitosti, které již nemůže v rámci své kompetence rozhodnout (změna rozsahu, rozpočtu,
časového plánu projektu), na úroveň ŘV k rozhodnutí. Vedoucí projektu delegovaný
Zhotovitelem je členem hlavního týmu projektu a účastní se jednání ŘV.
14.2.1.5

Vedoucí procesního týmu (Národní archiv)

Je delegovaný pracovník Národního archivu, který rozděluje a koordinuje každodenní práci
členů svého týmu v rámci plnění dohodnutých projektových činností Národního archivu.
V první řadě je zodpovědný za poskytnutí dostatečných informací o stávajícím průběhu a
případných očekávaných změnách procesů Národního archivu, které byly týmu přiděleny,
pracovníkům Zhotovitele tak, aby mohl být společně vytvořen návrh cílového řešení (Cílový
koncept).
Následně, po nastavení Pracoviště pracovníky Zhotovitele, je zodpovědný za otestování
nastavené funkčnosti Pracoviště na datech Národního archivu členy týmu tak, aby mohl
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Systém uvolnit do produktivního provozu. Nakonec zodpovídá i za zabezpečení podpory
koncových uživatelů pro období produktivního provozu.
14.2.1.6

Vedoucí technického týmu (Národní archiv)

Je delegovaný pracovník Národního archivu, který řídí veškeré práce při instalaci a technické
implementaci Pracoviště. Z počátku projektu se podílí na definování a následné realizaci
požadavků na technické prostředí (hardware) počítačového programu. Po zabezpečení
všech požadavků, dle specifikace dodavatele technického prostředí, zodpovídá za
zabezpečení správy Pracoviště a to jak během vlastního projektu, tak hlavně během
produktivního provozu Pracoviště.
14.2.1.7

Člen procesního týmu (Národní archiv)

Pod vedením Vedoucího příslušného procesního týmu vykonává veškeré přidělené
projektové aktivity v rámci návrhu cílového stavu podnikových procesů, dokumentace a
testování funkčnosti Systému, školení koncových uživatelů a přípravě dat.
14.2.1.8

IT Člen procesního týmu (Národní archiv)

Podílí se na provádění projektových aktivit jako ostatní členové procesního týmu, a navíc se
seznamuje hlouběji s funkčností a nastavením parametrů Pracoviště tak, aby během
produktivního provozu dokázal podporovat koncové uživatele.
14.2.1.9

Aplikační konzultant (Zhotovitel)

Je to zkušený pracovník Zhotovitele se znalostí určité oblasti funkčnosti počítačového
programu. Spolupracuje s Vedoucím příslušného procesního týmu na plánování
projektových aktivit členů týmu, nastavuje Pracoviště dle dohodnutého průběhu podnikových
procesů, definuje případná rozhraní a uživatelské reporty a obvykle provádí i školení členů
projektového týmu.
14.2.1.10

Administrátor systému (Národní archiv)

Správce Systému (Dva a více vyškolených pracovníků Národního archivu, dle počtu
koncových uživatelů a objemu zpracovávaných dat), který zodpovídá za správu Pracoviště
na všech jeho úrovních (báze Pracoviště, Databáze, Operační systém, Sítě, Oprávnění).
14.2.1.11

Technický konzultant (Zhotovitel)

Je to zkušený pracovník Zhotovitele se znalostí báze Systému. Spolupracuje s Vedoucím
technického týmu na plánování a organizaci provádění projektových aktivit členy týmu,
instaluje Pracoviště a školí Administrátory systému Národního archivu.
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14.3

Specifikace lidských zdrojů – provoz Pracoviště

Provoz Pracoviště bude zajišťován následujícími pracovníky:
o
o
o
o
o
o

o
o

o

o
o

Ředitel Pracoviště – odpovědnost za provoz Pracoviště, schvalování případných
úprav Pracoviště.
Koncepční pracovník – má za úkol sledování vývoje technologií ukládání, trendy
v hardware, software a výběr vhodných technologií pro rozvoj Pracoviště.
Administrátor systému – zajištění provozu Pracoviště, realizace případných úprav
Pracoviště.
Správce provozu – zajištění provozu Pracoviště v rámci produktivního provozu.
Správce provozu záložního Pracoviště - zajištění provozu záložního Pracoviště
v rámci produktivního provozu.
Odborný pracovník archivu – má odpovědnost za elektronické dokumenty, které jsou
uloženy v archivu, provádí příjem dokumentů od původce a provádí výběr
elektronických dokumentů mezi chráněným úložištěm a digitálním archivem.
Operátor – provádí rutinní činnosti spojené s příjmem, kontrolou a pořizováním
některých dat.
Podpora uživatelů – Badatelů – má na starosti podporu uživatelů – badatelů
Pracoviště. Poskytuje podporu při práci Informační systémem Archivu, vytváří
CD/DVD media s vybranými DIP uživatelů – Badatelů.
Vývojář – má na starosti přípravu a testování migračních procedur. Přípravu
programů pro generování statistik a případná doplnění systému. Dále zajišťuje
testování nových verzí software.
Provozní podpora doplňkových technologií – generátor, klimatizace, elektroinstalace.
Předpokládáme, že tyto činnosti budou outsourcovány.
Provozní podpora ostatní – zahrnuje ostatní služby spojené s údržbou budovy,
revizemi zařízení, ostrahou budovy, úklidem. Předpokládáme, že tyto služby je
možno pro „originální pracoviště“ sdílet v rámci stávající budovy. Pro záložní
pracoviště doporučujeme formu outsourcingu.
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15

FINANČNÍ RÁMEC

Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH a s aktuálním DPH 19%. Ceny jsou kalkulovány na
základě cen běžných v roce 2007. V rámci kalkulovaného finančního rámce je Archivní
uložiště vybaveno uložištěm o kapacitě 80TB a Chráněné uložiště je vybaveno uložištěm o
kapacitě 160TB. Uvedená kapacita se, ale může měnit s ohledem na vývoj cen a je pouze
orientační.

15.1

Souhrn finančních nákladů na budování Pracoviště

Etapa
Fáze příprava
Fáze budování
Fáze ověření
CELKEM

Cena bez DPH
10.000 000,- Kč
251.000 000,- Kč
72.000 000,- Kč
333.000 000,- Kč

Cena s DPH
11.900 000,- Kč
298.690 000,- Kč
85.680 000,- Kč
396.270 000,- Kč

Tabulka 15-1- Souhrn finančních nákladů na budování Pracoviště
Etapa
Etapa 1.1
Etapa 1.1.1
Etapa 1.1.2
Etapa 1.2
Etapa 1.2.1
Etapa 1.2.2
Etapa č.1.2.3
Etapa 1.3
Etapa 1.3.1
Etapa 1.3.2
Etapa 1.3.3
Etapa 1.4.

Popis
Příprava výběrového řízení
Zadání VŘ na dodavatele
technologie řešení
Zadání VŘ na projektový dohled
Realizace výběrového řízení
Zveřejnění výběrového řízení
Výběr z nabídek
Zveřejnění výsledků
Příprava realizace
Smluvní jednání
Podpis smlouvy
Příprava legislativních změn
Legislativní změny
Projektový dohled 1. fáze
CELKEM za etapu

Cena bez DPH

Cena s DPH

5 000 000,00 Kč

5 950 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

1 190 000,00 Kč

-

-

-

-

4 000 000,00 Kč

4 760 000,00 Kč

10.000 000,00 Kč

11.900 000,00 Kč

Tabulka 15-2 - Souhrn finančních nákladů za Fázi příprava

Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -

Stav:

Výtisk: 001
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Změna: 21.03.2008

Verze: 1.05

Stran:
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Finanční rámec

Etapa
Etapa 2.1
Etapa 2.1.1
Etapa 2.1.2
Etapa 2.1.3
Etapa 2.1.4
Etapa 2.1.5
Etapa 2.1.6
Etapa 2.2
Etapa 2.2.1
Etapa 2.2.2
Etapa 2.2.3
Etapa 2.2.4
Etapa 2.3
Etapa 2.3.1
Etapa 2.3.2
Etapa 2.3.3
Etapa 2.3.4

Popis
Příprava řešení (Zahájení
implementačního projektu)
Zpracování detailního návrhu
Alokace, vybudování, příprava
prostor pro zřízení pracoviště
Dodávka HW a standardního SW
Vybudování infrastruktury
Příprava a vývoj SW
SW pro přípravu dat u zvolených
původců
Implementace
Instalace technologie
Nastavení
Testovací provoz
Provozní dokumentace, doplnění
metodik práce
Audit a certifikace
Bezpečnostní audit
Ověření souladu s legislativou
Certifikace podle platných
standardů (EU)?
Předání provozních části řešení
NA
Projektový dohled 2. fáze
CELKEM za etapu

Cena bez DPH

Cena s DPH

12 000 000,00 Kč
100 000 000,- Kč

14 280 000,00 Kč
119 000 000, Kč

64 600 000,00 Kč
15000 000,00 Kč
14 000 000,00 Kč

76 874 000,00 Kč
17 850 000,00 Kč
16 660 000,00 Kč

1 400 000,00 Kč

1 666 000,00 Kč

7 000 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
10 000 000,00 Kč

8 330 000,00 Kč
2 380 000,00 Kč
11 900 000,00 Kč

5 000 000,00 Kč

5 950 000,00 Kč

5 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
4 000 000,00 Kč

5 950 000,00 Kč
1 190 000,00 Kč
4 760 000,00 Kč

10 000 000,00 Kč

11 900 000,00 Kč

251.000 000,- Kč

298.690 000,- Kč

Tabulka 15-3 - Souhrn finančních nákladů za Fázi budování
Etapa
Etapa 3.1
Etapa 3.1.1
Etapa 3.1.2
Etapa 3.2
Etapa 3.2.1
Etapa 3.2.2

Popis
Ověřovací provoz
Školení
Ověřovací provoz
Příprava reálného provozu
(Ukončení implementačního
projektu)
Doplnění HW a SW infrastruktury
Předání a převzetí do provozu
Projektový dohled 3. fáze
CELKEM za etapu

Cena bez DPH

Cena s DPH

10 000 000,00 Kč
18 000 000,00 Kč

11 900 000,00 Kč
21 420 000,00 Kč

40 000 000,00 Kč

47 600 000,00 Kč

4 000 000,00 Kč

4 760 000,00 Kč

72.000 000,00 Kč

85.680 000,00 Kč

Tabulka 15-4 - Souhrn finančních nákladů za Fázi ověření

Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -

Stav:

Výtisk: 001
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Finanční rámec

15.2

Finančních náklady na budování pracoviště

Uvedené finanční náklady jsou bez stavebních nákladů na budování pracoviště
Etapa

Popis

Přípravná fáze
projektu

Vytvoření zadávací dokumentace,
organizace výběrového řízení,
výběr dodavatele
Detailní návrh pracoviště
Veškeré HW vybavení Pracoviště a
Záložního pracoviště
Veškeré SW vybavení Pracoviště a
Záložního pracoviště
Zajištění infrastruktury, veškeré
síťové propojení a síťová
infrastruktura
Veškeré náklady spojené s dodávkou
Pracoviště a Záložního pracoviště
Náklady spojené s ověřovacím
provozem

Detailní návrh
HW
SW, licence a
aplikační SW
Infrastruktura

Implementace
Fáze ověření
Projektový dohled
1. fáze
Projektový dohled
2. fáze
Projektový dohled
3. fáze
Certifikace
systému (EU)
Bezpečnostní audit
Propagace a
iniciace provozu
(školení, osvěta,
…)

CELKEM

Cena bez DPH

Cena s DPH

6 000 000,00 Kč
12 000 000,00 Kč

7 140 000,00 Kč
14 280 000,00 Kč

80 000 000,00 Kč

95 200 000,00 Kč

40 000 000,00 Kč

47 600 000,00 Kč

15 000 000,00 Kč

17 850 000,00 Kč

24 000 000,00 Kč

28 560 000,00 Kč

18 000 000,00 Kč

21 420 000,00 Kč

4 000 000,00 Kč

4 760 000,00 Kč

10 000 000,00 Kč

11 900 000,00 Kč

4 000 000,00 Kč

4 760 000,00 Kč

5 000 000,00 Kč

5 950 000,00 Kč

5 000 000,00 Kč

5 950 000,00 Kč

10 000 000,00 Kč

11 900 000,00 Kč

233 000 000,- Kč

277 270 000,- Kč

Tabulka 15-5- Finanční náklady na budování Pracoviště

Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -

Stav:

Výtisk: 001

ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05
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Verze: 1.05
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Finanční rámec
15.3

Finančních náklady na stavbu a adaptaci prostor Pracoviště

Finanční náklady na vybudování pracoviště vycházejí s odhadu potřebných prostor pro
vybudování pracoviště a z cen obvyklých pro vybudování prostor na „zelené louce“ a
z adaptace již existujících prostor. Odhad ceny vznikl na základě dotazu u tří stavebních
firem střední velikosti.

Etapa
Pracoviště budování na „Zelené louce“
Záložní pracoviště – adaptace existujících
prostor
CELKEM za obě pracoviště

Cena bez DPH
70.000 000,- Kč
30.000 000,- Kč

Cena s DPH
83 300 000,00 Kč
35 700 000,00 Kč

100.000 000,- Kč

119 000 000,00 Kč

Tabulka 15-6- Finanční náklady na vybudování prostor Pracoviště

15.4

Finančních náklady na provoz pracoviště

Finanční náklady na provoz pracoviště jsou rozděleny do dvou částí. Do části provozních
nákladů s kterými je potřeba počítat v rámci budování pracoviště a náklady, které budou po
uvedení Pracoviště do produktivního provozu.
15.4.1

Finančních náklady na provoz pracoviště v rámci budování
pracoviště

Rok
Faze budování
Fáze ověření
Náklady na provoz v rámci budování

Cena bez DPH
8 000 000,00 Kč
12 000 000,00 Kč
20 000 000,00 Kč

Cena s DPH
9 520 000,00 Kč
14 280 000,00 Kč
23 800 000,00 Kč

Tabulka 15-7- Finanční náklady na provoz při budování Pracoviště

Provozní náklady na provoz pracoviště jsou standardně tvořeny následovně:
• 50% přímé náklady:
o zaměstnanci,
o zajištění elektrického a komunikačního připojení,
o údržba.
•

50% nepřímé náklady:
o provozní zaměstnanci (ostraha, úklid),
o správa a údržba budov,
o amortizace majetku,
o administrativa.

Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -

Stav:

Výtisk: 001
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15.4.2

Finančních náklady na provoz pracoviště v prvním 10-ti letém
cyklu

Finanční náklady v prvním 10-ti letém cyklu jsou tvořeny dvěma základními složkami:
• První složkou nákladů jsou náklady nutné do vybavení Pracoviště na potřebnou
kapacitu a systémovou podporu, které je potřeba uložení specifikovaného množství
ukládaných dat.
• Druhou složkou jsou náklady na zajištění provozu.
15.4.2.1

Finančních náklady na do vybavení Pracoviště v prvním 10-ti
letém cyklu

Rok
První rok provozu
Druhý rok provozu
Třetí rok provozu
Čtvrtý rok provozu
Pátý rok provozu
Šestý rok provozu
Sedmý rok provozu
Osmý rok provozu
Devátý rok provozu
Desátý rok provozu
CELKEM za 10 let provozu

Cena bez DPH
46 000 000,00 Kč
48 000 000,00 Kč
49 000 000,00 Kč
50 000 000,00 Kč
64 000 000,00 Kč
58 000 000,00 Kč
61 000 000,00 Kč
64 000 000,00 Kč
67 000 000,00 Kč
77 000 000,00 Kč
584 000 000,00 Kč

Cena s DPH
54 740 000,00 Kč
57 120 000,00 Kč
58 310 000,00 Kč
59 500 000,00 Kč
76 160 000,00 Kč
69 020 000,00 Kč
72 590 000,00 Kč
76 160 000,00 Kč
79 730 000,00 Kč
91 630 000,00 Kč
694 960 000,00 Kč

Tabulka 15-8- Finanční náklady na do vybavení Pracoviště
Provozní náklady uvedené v této kapitole zahrnují náklady:
• na do vybavení pracoviště na požadovanou kapacitu,
• na nákup potřebného množství zálohovacích médií,
• na systémovou podporu Pracoviště.
V 5-tém a 10-tém roce provozní náklady na provoz navýšeny o do vybavení pracoviště na
potřebnou archivační kapacitu pro ukládání.
Po desátém roce provozu, je třeba počítat s náklady na celkovou migraci Pracoviště. Tyto
náklady již v tabulce nejsou zahrnuty.

Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -
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15.4.2.2

Finančních náklady na provoz Pracoviště v prvním 10-ti letém
cyklu

Rok
První rok provozu
Druhý rok provozu
Třetí rok provozu
Čtvrtý rok provozu
Pátý rok provozu
Šestý rok provozu
Sedmý rok provozu
Osmý rok provozu
Devátý rok provozu
Desátý rok provozu
CELKEM za 10 let provozu

Cena bez DPH
17 000 000,00 Kč
18 000 000,00 Kč
19 000 000,00 Kč
20 000 000,00 Kč
21 000 000,00 Kč
22 000 000,00 Kč
23 000 000,00 Kč
24 000 000,00 Kč
25 000 000,00 Kč
26 000 000,00 Kč
215 000 000,00 Kč

Cena s DPH
20 230 000,00 Kč
21 420 000,00 Kč
22 610 000,00 Kč
23 800 000,00 Kč
24 990 000,00 Kč
26 180 000,00 Kč
27 370 000,00 Kč
28 560 000,00 Kč
29 750 000,00 Kč
30 940 000,00 Kč
255 850 000,00 Kč

Tabulka 15-9- Finanční náklady na provoz Pracoviště

Provozní náklady na provoz pracoviště zahrnují:
• 80% přímé náklady:
o zaměstnanci,
o podpora procesů – příjem, karanténa, uložení, přístup,
o podpora strategie ukládání – vývoj, testování, provádění migrací,
o doplňování metadat,
o kontrola,
o zajištění elektrického a komunikačního připojení,
o údržba.
•

20% nepřímé náklady:
o provozní zaměstnanci (ostraha, úklid),
o správa a údržba budov,
o amortizace majetku,
o administrativa.

Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -

Stav:
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Souhrn nákladů
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SOUHRN NÁKLADŮ

Etapa

Popis

Etapa 1.1
Etapa 1.1.1

Etapa 1.2

Příprava výběrového řízení
Zadání VŘ na dodavatele
technologie řešení
Zadání VŘ na projektový
dohled
Realizace výběrového řízení

Etapa 1.2.1
Etapa 1.2.2
Etapa č.1.2.3
Etapa 1.3

Zveřejnění výběrového řízení
Výběr z nabídek
Zveřejnění výsledků
Příprava realizace

Etapa 1.3.1
Etapa 1.3.2
Etapa 1.3.3
Etapa 1.4.

Smluvní jednání
Podpis smlouvy
Příprava legislativních změn
Legislativní změny
Projektový dohled 1. fáze

Etapa 1.1.2

Termíny
realizace
Zahájení D
D + 4 měsíce

Cena bez DPH

D + 4 měsíce

1 000 000,00 Kč

Zahájení
D1 = D + 4 m.
D1 + 2 měsíce
D2 = D1 + 1 m.
D3 = D2 + 1 m.
Zahájení
D4 = D3 + 1 m.
D4 + 1 měsíc
D4 + 2 měsíce
D + 4 měsíce
D1 + 6 měsíců
Celá etapa

5 000 000,00 Kč

-

4 000 000,00 Kč
10.000 000,- Kč

CELKEM za etapu
Tabulka 16-1 - Souhrn finančních nákladů – Fáze přípravy

Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -

Stav:

Výtisk: 001
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Změna: 21.03.2008

Verze: 1.05

Stran:

388

288

Souhrn nákladů
Etapa

Popis

Etapa 2.1

Příprava řešení (Zahájení
implementačního projektu)
Zpracování detailního návrhu
Alokace, vybudování, příprava
prostor pro zřízení pracoviště
Dodávka HW a standardního SW
Vybudování infrastruktury
Příprava a vývoj SW
SW pro přípravu dat u zvolených
původců
Implementace
Instalace technologie
Nastavení
Testovací provoz
Provozní dokumentace, doplnění
metodik práce
Audit a certifikace

Etapa 2.1.1
Etapa 2.1.2
Etapa 2.1.3
Etapa 2.1.4
Etapa 2.1.5
Etapa 2.1.6
Etapa 2.2
Etapa 2.2.1
Etapa 2.2.2
Etapa 2.2.3
Etapa 2.2.4
Etapa 2.3
Etapa 2.3.1
Etapa 2.3.2
Etapa 2.3.3
Etapa 2.3.4

Bezpečnostní audit
Ověření souladu s legislativou
Certifikace podle platných
standardů (EU)?
Předání provozních části řešení
NA
Projektový dohled 2. fáze

Termín
realizace
Zahájení D5

Cena bez DPH

D6 = D5 + 3 m.
D7 = D6 + 9 m.

12 000 000,00 Kč
100 000 000,- Kč

D7 + 2 měsíc
D7 + 2 měsíc
D6 + 11 m.
D6 + 11 m.

64 600 000,00 Kč
15000 000,00 Kč
14 000 000,00 Kč
1 400 000,00 Kč

D8 = D5 +14 m.
D8 + 1 měsíc
D9 = D8 + 1 m
D9 + 7 měsíců
D9 + 7 měsíců

7 000 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
10 000 000,00 Kč
5 000 000,00 Kč

D10 = D5 + 22
m.
D10 + 2 měs.
D10 + 2 měs.
D10 + 2 měs.

5 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
4 000 000,00 Kč

D10 + 2 měs,
10 000 000,00 Kč

Celá etapa

251.000 000,- Kč

CELKEM za etapu

Tabulka 16-2 - Souhrn finančních nákladů – Fáze budování

Etapa

Popis

Etapa 3.1
Etapa 3.1.1
Etapa 3.1.2
Etapa 3.2

Ověřovací provoz
Školení
Ověřovací provoz
Příprava reálného provozu
(Ukončení implementačního
projektu)
Doplnění HW a SW infrastruktury
Předání a převzetí do provozu
Projektový dohled 3. fáze

Etapa 3.2.1
Etapa 3.2.2

Termín
realizace
D11
D11 + 3 měsíce
D11 + 9 měsíců
D12 = D11 + 9
m.
D12 + 3 měsíce
D12 + 3 měsíce
Celá etapa

Cena bez DPH

10 000 000,00 Kč
18 000 000,00 Kč

40 000 000,00 Kč
4 000 000,00 Kč
72.000 000,00 Kč

CELKEM za etapu

Tabulka 16-3 – Souhrn finančních nákladů – Fáze ověření

Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -

Stav:

Výtisk: 001
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Slovník
17

SLOVNÍK

Tento slovník definuje klíčové pojmy použité v technologickém projektu pracoviště digitálního
archivu. Některé důležité definice jsou převzaty nebo přizpůsobeny ze slovníků uvedených v
referenčních publikacích v kapitole č. 18.
17.1

Termín
Aktivum
Autenticita
(Authenticity)

Archivnictví

Archiv
Archiválie

Archivní
zpracování
Čitelnost
(Renderability)
Digitální archiv
Dokument
(Record)
Dostupnost
(Availability)

Slovník hlavních použitých pojmů
Vysvětlení
Cokoliv, co má pro organizaci hodnotu.
(Pouze v kontextu archivace dokumentu) vlastnost, že jsou pravé.
Pramen: Adaptováno a zkráceno z definice ‚autenticita dokumentů‘ v
slovníku UBC-MAS (příloha 1 odkaz [9]).
Pozn.: V kontextu dokumentu tato vlastnost znamená, že dokument je
tím, čím má být; neřeší důvěryhodnost obsahu záznamu jakožto
konstatování skutečnosti.
Autenticita dokumentu dle ISO 15489 Records Management:
Pro dokument:
• může být prokázáno, že je tím o čem se domníváme, že je
(dokument neztratil smysl,význam),
• může být prokázáno, že byl vytvořen nebo poslán danou
osobou,
• o může být prokázáno, že byl vytvořen nebo poslán v daný
čas,
Obor lidské činnosti zaměřený na péči o archiválie jako
součásti národního kulturního dědictví a plnící funkce správní,
informační, vědecké a kulturní, Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a
spisové službě,
Zařízení podle Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě,
které slouží k ukládání archiválií a péči o ně.
Takový dokument, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu,
původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým,
hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo
informačním významem vybrán ve veřejném zájmu k trvalému
uchování a byl vzat do evidence archiválií.
Třídění, pořádání a inventarizace archiválií
Udržení možnosti přehrání, otevření, zobrazení, spuštění a dalších
možných přístupů k digitálnímu obsahu.
Systém sloužící pro ukládání digitálních (elektronických) archiválií a
péči o ně
Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam,
ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti
původce,
Vlastnost která je schopna zajistit, že informace (nebo jiné aktivum) je
dostupná tomu, kdo je oprávněn jí získat v jím požadovaném místě a
čase

Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -
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Slovník
Termín
Elektronický
dokument

Elektronický
podpis

Elektronický
záznam
(Document)
Elektronická
značka

Certifikát

Časové razítko

Datová zpráva

Vysvětlení
Dokument, který je v elektronické podobě.
Pozn.: V elektronické podobě může být v důsledku vytvoření
aplikačním softwarem nebo v důsledku digitalizace, např. skenováním
papíru nebo mikrozáznamu.
Údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové
zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které slouží jako metoda k
jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové
zprávě,
Pozn. zaručeným elektronickým podpisem se rozumí elektronický
podpis, který splňuje následující požadavky:
1. je jednoznačně spojen s podepisující osobou,
2. umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové
zprávě,
3. byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které
podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,
4. je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým
způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat,
Zaznamenaná informace nebo objekt v elektronické podobě, se
kterým lze nakládat jako s jednotkou.
Údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě
nebo jsou s ní logicky spojené a které splňují následující požadavky:
1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její
identifikaci prostřednictvím kvalifikovaného systémového certifikátu,
2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředku pro
vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet
pod svou výhradní kontrolou,
3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým
způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat,
Datová zpráva, která je vydána poskytovatelem certifikačních služeb,
spojuje data pro ověřování elektronických podpisů s podepisující
osobou a umožňuje ověřit její identitu, nebo spojuje data pro
ověřování elektronických značek s označující osobou a umožňuje
ověřit její identitu,
Pozn. kvalifikovaným certifikátem certifikát, který má náležitosti podle
§ 12a novely zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o
změně některých dalších zákonů a byl vydán kvalifikovaným
poskytovatelem certifikačních služeb,
Pozn. kvalifikovaným systémovým certifikátem certifikát, který má
náležitosti podle § 12a novely zákona č. 227/2000 Sb., o
elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů a byl
vydán kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb,
Kvalifikovaným časovým razítkem datová zpráva, kterou vydal
kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb a která důvěryhodným
způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem,
a zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala před
daným časovým okamžikem,
Elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou
komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při
zpracování a přenosu dat elektronickou formou,
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Slovník
Termín
Formát
(elektronického
dokumentu)
Hodnověrnost
dokumentu
(Reliability)
Hrozba (Threat)
Identifikace
(Identification)
Integrita (Integrity)

Chráněné úložiště
Karanténní zóna
Klasifikace
(Classification)

Konverze
Metadata
(Metadata)

Metadata archivní
Metadata
technická
Migrace

Neměnnost/
nezměnitelnost
(Unalterability/
unchangebility)

Vysvětlení
Přesně definovaná pravidla pro uložení informace obsažené
v elektronickém dokumentu jako sekvence bitů (jedniček a nul) a
naopak intepretace a reprezentace informace z dříve vytvořené
sekvence bitů.
Na dokument se můžeme spolehnout, neboť jeho obsah je
důvěryhodný, jelikož úplně a přesně vyjadřuje transakce, aktivity nebo
fakta, která popisuje.
Potenciální příčina nechtěné události, která může mít za následek
poškození informací (nebo jiných aktiv) a/nebo celé organizace
Zajištění jednoznačné identifikace objektu
Vlastnost, která zajišťuje, že informace (nebo jiné aktivum) je správně
a úplně uložena nebo přenesena, že byla správně zpracována a
nebyla pozměněna neoprávněným způsobem. Tato vlastnost je také
používána ve vztahu k systémům, kde vyjadřuje, že systém nebyl
pozměněn neoprávněným způsobem (je tím, čím zdá se být)
Úložiště určené pro dokumenty nesplňující podmínky pro uložení v
digitálním archivu
Prostor, který má v rámci pracoviště digitálního archivu zabezpečit,
aby nedošlo k zahlcení nebo napadení viry.
Systematická identifikace a uspořádávání obchodních aktivit a/nebo
záznamů do kategorií podle logicky strukturovaných zvyklostí
(conventions), metod a procedurálních pravidel representovaných
klasifikačním schématem.
Proces změny záznamů z jednoho média na druhé nebo z jednoho
formátu do druhého.
Strukturované nebo semistrukturované informace umožňující
vytvoření, správu a používání dokumentů v průběhu času a v jedné i
více doménách, ve kterých byly vytvořeny.
Pramen: pracovní definice Fóra archivních metadat
(http://www.archiefschool.nl/amf).
Pozn.: Rozdíl mezi daty a jejich metadaty může být nejasný. Obvykle
je například zřejmé, že podstatná indexovací data pro dokument
(název, datum atd.) jsou součástí metadat onoho dokumentu. Avšak
transakční protokol pro nějaký dokument nebo skartační plán pro
nějaký dokument mohou být přesvědčivě považovány buď za data
nebo za metadata, v závislosti na kontextu. Lze například definovat
různé typy metadat pro indexování, pro uchování, pro zobrazení atd.
Metadata pro popis archiválií, sloužící především pro třídění, popis a
vyhledávání archiválií
Metadata pro technický popis digitálních objektů a sloužící především
pro řízení a správu archiválií v digitálního archivu.
Úkon přenosu dokumentů z jednoho systému do druhého při
zachování původnosti, integrity, hodnověrnosti a použitelnosti
záznamů.
Autenticita je spojená s ujištěním, že nebyly provedeny žádné změny
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Slovník
Termín
Nepopiratelnost
(Nonrepudiation)

Vysvětlení
Schopnost zajistit, ze původce informací nebo zprávy nemůže později
odmítnout svůj podíl na jejich/jejím vzniku

Originál

Původní dokument. Dokument ve chvíli, kdy byl vytvořen nebo přijat.
Každé získané podoby i autentické jsou kopiemi originálu.
Zajištění pochopitelnosti obsahu pro budoucí
použití. Na rozdíl od poskytování obsahu kdy je důležitá jeho fyzická
nebo syntaktická forma, pro pochopitelnost je důležité udržovat
sémantickou integritu neboli význam a smysl uloženého obsahu.
Dokument může být dohledán, získán, prezentován a interpretován
(je
čitelný).
Subjekt, z jehož činnosti dokument vznikl.
Možnost, že daná hrozba využije zranitelnosti systému nebo aktiv a
způsobí tak ztrátu, zničení nebo poškození chráněných aktiv (např.
informací).
Slabina systému, aktiv nebo jejich skupin, která může být využitelná
hrozbou.

Pochopitelnost
(Understandability)

Použitelnost
dokumentu
(Usability)
Původce
Riziko (Risk)

Zranitelnost
(Vulnerability)
Životaschopnost
(Viability)

Udržení digitálního objektu v bezpečí a neporušeného. Je nutné
udržet integritu objektu pomocí objektivních kritérií. Využívat
kontrolních součtů, obnovu médií, zálohování, sledování změn apod.
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Slovník
17.1.1

Použité zkratky

V tabulce jsou uvedeny zkratky použité v dokumentu. Některé zkratky jsou pro přehlednost
vysvětleny pouze v příslušné kapitole, kdy byly použity.
Zkratka
AIP

CD
CMS
CRC

CHU
DA
DB
DIP

DM

DMZ

DOS
DPH
DTD
DCMI
DVCS
DVD
ED
EDMS, DMS
EDI

EGA

Vysvětlení
(Archival Information Package)
archivní informační balík, zahrnující ukládaný obsah a odpovídající
popisné informace pro uchovávání (archivní a technické informace),
ukládané uvnitř OAIS.
(Compact Disk) kompaktní disk. Optické záznamové médium.
(Content Management System) informační systémy na správu
digitálního obsahu.
(Cyclic Redundancy Check) typ funkce pro ověření konzistence dat,
která ze vstupních dat libovolné délky vytvoří odvozenou hodnotu
konstantní délky.
(Chráněné úložiště) úložiště určené pro dokumenty nesplňující
podmínky pro uložení v digitálním archivu.
(Digital Archive) digitální archiv, úložiště digitálních archiválií.
(Database) databázový systém.
(Dissemination Information Package)
informační balík odvozený z jednoho nebo více AIPs, posílaný
uživatelům (badatelům) jako odpověď na žádost o poskytnutí
informace z OAIS.
(Data Management) správa dat, v případě tohoto projektu se jedná též
o jednu část systému obsahující především metadata k archivovaným
dokumentům.
(Demilitarized Zone) demilitarizovaná zóna - fyzický nebo logický
segment sítě sloužící pro poskytování služeb externím uživatelům
(přes internet) zřízený za účelem zvýšení bezpečnosti vnitřní sítě.
(Denial of Service) typ útoku na bezpečnost počítačové sítě spočívající
v omezení nebo znemožnění funkčnosti poskytovaných služeb.
Daň z přidané hodnoty.
(Document Type Definition)definice typu dokumentu používaná pro
značkovací jazyk XML.
(Dublin Core Metadata Initiative) standard pro metadatový popis
digitálních objektů definovaný na konferenci v Dublinu, Ohio (USA).
(Data Validation and Certification Server Protocols) protokoly serveru
pro validaci a certifikaci dat.
(Digital Versatile Disc) Digitální víceúčelový disk. Optické záznamové
médium.
Elektronický dokument.
(Electronic Document Management System) Systém správy
elektronických dokumentu. Základní rozdíly od ERMS viz heslo ERMS.
(Electronic Data Interchange) množina standardů definujících
strukturované informace, které se mají elektronicky vyměňovat uvnitř
subjektů a mezi subjekty.
(eGovernment Act) chystaný zákon o elektronizaci procesních úkonů,
známý rovněž jako zákon o e-Governmentu nebo eGovernment Act.
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Slovník
Zkratka
ERMS , RMS

EU
EZS
GUID

HSM
HSM

HTTP/HTTPS

InterPARES

IPSec
IS
ISA
ISMS
ISO

IT
KA
LTO
METS
MIME type

MO
MoReq

Vysvětlení
(Electronic Record Management System) Systém elektronické spisové
služby.
Pozn.: ERMS se v několika důležitých aspektech liší od EDMS. ERMS
na rozdíl od EDMS:
• chrání dokumenty před upravováním;
• chrání dokumenty před vymazáním, s výjimkou přísně
regulovaných okolností;
• musí obsahovat přísnou kontrolu uchovávání;
• musí obsahovat přísnou strukturu uspořádání dokumentů
(schéma třídění), které udržuje správce;
• může podporovat každodenní práci, ale je rovněž určen k
zajištění bezpečného archivu pro trvalé provozní dokumenty.
Evropská unie.
Elektronické zabezpečovací systémy.
(Globally Unique Identifier) generované na základě algoritmu
specifikovaného v ISO/IEC 9834-8 a ITU-T Rec. X.667P. Toto
označení zajistí jedinečnost označení archivního balíčku, které
nemůže mít identifikátor v jiných systémech.
(Hardware Security Module) specializované hardwarové úložiště na
ukládání soukromých klíčů.
(Hierarchical Storage Management) technika ukládání dat, která
automaticky přenáší data mezi vysokonákladovými a
nízkonákladovými ukládacími médii, např. mezi diskovými poli a
optickými disky / magnetickými páskami
(Hypertext Transfer Protocol, Hypertext Transfer Protocol over Secure
Socket Layer) protokol používaný pro přenos dat určený zejména pro
internetové prohlížeče a jeho zabezpečená varianta.
(The International Research on Permanent Authentic Records in
Electronic Systems) mezinárodní výzkumný projekt na téma
permanentního uchovávání autentických dokumentů v elektronických
systémech. http://www.interpares.org/
(Internet Protocol Security) zabezpečovací internetový protokol.
(Information System) informační systém.
Informační systém archivu.
(Information Security Management System) systém řízení bezpečnosti
informací.
Zkratka ISO vychází z řeckého slova "isos" = "stejný", anglicky se
překládá jako (International Organization for Standardization)
mezinárodní normalizační organizace.
(Information Technology) informační technologie.
Karanténní zóna.
(Linear Tape – Open) páskové magnetické ukládací médium.
(Metadata Encoding and Transmission Standard) standard pro
kódování a přenos metadat.
(Multipurpose Internet Mail Extensions Type) standard umožňující
přenos netextových informací po Internetu, definuje mj. číselník typů
formátů souborů.
(Magneto-Optical Disc) magneto-optické ukládací médium.
(Model Requirements for the management of electronic records)
Model požadavků pro správu a řízení elektronických dokumentů
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Slovník
Zkratka
NA
NARA
NATO
OAIS

OCLC

OS
PIN
PKI
PKZ
PM
PREMIS

PRONOM

PUID

RAID 5
RBAC
RIA
RLG

SBP
SCVP
SIP

SOA

SSL

TAA

Vysvětlení
Národní archiv ČR.
(National Archives & Records Administration) Národní archiv USA.
http://www.archives.gov/
(North Atlantic Treaty Organisation) Severoatlantická aliance.
Open Archival Information System– archiv složený ze skupin lidí a
systémů, zajišťuje uložení informací a jejich správu, zpřístupňuje
obsah uživatelům (badatelům). Systém je „otevřený“ obsahující
doporučení, která se neustále vyvíjí na otevřených fórech.
(Online Computer Library Center) Online počítačové knihovní centrum.
Nezisková organizace knihoven a výzkumných organizací za účelem
zpřístupňování informací a snižování nákladů s tím spojených.
http://www.oclc.org/
(Operational System) operační systém.
(Personal Identification Number) osobní identifikační číslo.
(Public Key Infrastructure) infrastruktura veřejného klíče.
Příjem s karanténní zónou.
(Project Manager) Manažer projektu.
(PREservation Metadata: Implementation Strategies) pracovní skupina
zabývající se výzkumem a standardizací uchovávacích metadat
(informace, které přímo podporují dlouhodobé uložení digitálních
materiálů). http://www.oclc.org/research/projects/pmwg/
on-line technický registr spravovaný britským národním archivem (UK
The National Archives) podávající nestranné a konečné informace o
formátech souborů zahrnující i jednoznačnou identifikaci formátu
souboru. http://www.nationalarchives.gov.uk/pronom/
PRONOM Persistent Unique Identifier (Pronom Unikátní Identifikátor),
což je trvalý, unikátní a jednoznačný identifikátor souborového
formátu.
(Redundant Array of Independent Disks - Level 5)
Systém více pevných disků pro sdílení nebo replikaci dat - úroveň 5.
(Role-Based Access Control) řízení přístupu na základě rolí.
směrnice pro hodnocení regulace v ústřední státní správě.
(The Research Libraries Group, Inc) skupina vědeckých knihoven
http://www.oclc.org/community/rlg/default.htm (dříve
http://www.rlg.org/) .
Systémová bezpečnostní politika.
(Simple Certificate Validation Protocol) jednoduchý certifikační a
validační protokol.
(Submission Information Package)
informační balík obdržený od původce určený do OAIS. Z něj je
vytvořen jeden nebo více archivních informačních balíků (AIP).
(Service Oriented Architecture) architektura orientovaná na služby.
Nezávislost na umístění jednotlivých uživatelů a datových úložišť.
Transparentní řešení odpovědnosti za data a vysoká flexibilita z
pohledu změn parametrů jednotlivých služeb.
(Secure Sockets Layer) zabezpečovací vrstva, šifrovací protokol
(cryptographic protocol), který zajišťuje bezpečnou komunikaci na
Internetu.
(Trusted Archive Authority) důvěryhodná archivní autorita .
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Slovník
Zkratka
TCO
TCP/IP
TSA
UDO
UPS
UTF
WAN/LAN
XML
XSD
XSL

Vysvětlení
(Total Cost of Ownership) celkové náklady vlastnictví, zahrnující nejen
cenu pořízení, ale i veškeré provozní náklady.
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) základní
komunikační protokoly používané v síti internet.
(Time Stamping Authority) autorita časových značek.
(Ultra Density Optical) optický disk s vysokou hustotou záznamu.
(Uninterruptible Power Supply) nepřerušitelný napájecí zdroj.
(Unicode Transformation Format)formát textových souborů schopný
ukládat současně více národních znakových sad.
(Wide Area Network / Local Area Network) rozsáhlá síť / lokální síť.
(eXtensible Markup Language) rozšiřitelný značkovací jazyk.
(XML Schema Definition) schéma konkrétního typu dokumentu
obsahující přípustné značky a jejich strukturu.
(eXtensible Stylesheet Language) rozšiřitelný stylový jazyk používaný
pro formátování výstupních dat.
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Příloha č. 1
19

PŘÍLOHA Č. 1

Systémová bezpečnostní politika pro Národní archiv
ČR
19.1

Rozsah a účel dokumentu

Tento dokument vznikl v rámci komplexního „Projektu pracoviště pro dlouhodobé ukládání a
zpřístupňování dokumentů v digitální podobě“. Úkolem projektu je vypracování
technologického projektu, jenž zpracuje specifikované oblasti, zajišťující manipulaci s
dokumenty v digitální podobě, na základě něhož bude následně vybudován digitální archiv.
Realizace výstavby digitálního archivu, ale není účelem tohoto projektu.
Digitální archiv, realizovaný podle tohoto technologického projektu, bude mít
celorepublikovou působnost a bude poskytovat službu dlouhodobého uchovávání dokumentů
v digitální podobě akreditovaným archivům.
Součástí projektu je vypracování Systémové bezpečnostní politiky pro Národní archiv ČR
(dále i NA). Příloha č.2 a další jsou je návrhem Systémové bezpečnostní politiky
informačního systému digitálního archivu NA, který je určený k zapracování do struktury
vnitřních předpisů a vydání ředitelkou NA.
19.1.1 Uživatelé (adresáti) dokumentu
Tato verze dokumentu je určena pouze pro členy projektového týmu za ICZ a Národní archiv
ČR, a není určena pro koncové uživatele informačních systémů NA.
19.1.2 Zohlednění výsledků analýzy rizik
Při tvorbě Systémové bezpečnostní politiky digitálního archivu NA bylo v oblastech týkajících
se navrhovaného informačního systému pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování
dokumentů v digitální podobě vycházeno z výsledků provedené analýzy rizik. V ostatních
oblastech, které nemají přímou vazbu na aktiva informačního systému digitálního archivu,
byla navržena:
o opatření podporující (či doplňující) opatření identifikovaná v průběhu analýzy rizik
nebo
o opatření vycházející z „nejlepší běžné praxe“.
19.1.3 Poznámka k rolím
Protože v době vzniku této verze dokumentu ještě nebyly známé pozice, které obsadí
jednotlivé role zmíněné v této Systémové bezpečnostní politice, jsou dále v textu příslušné
role označené obecným termínem a jsou označené. Ve finální verzi politiky budou jednotlivé
role nahrazeny konkrétní pozicí a není možné ani vyloučit sloučení jednotlivých rolí.
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19.2 Přehled
Tato Systémová bezpečnostní politika (dále i SBP) Národního archivu ČR (dále i NA)
navazuje na Celkovou bezpečností politiku a rozpracovává principy uvedené v této politice
do prostředí informačního systému pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování
dokumentů v digitální podobě (dále i IS).

19.2.1 Závaznost a rozsah platnosti
Tato politika je závazná pro všechny pracovníky NA podílející se na užívání, provozu,
správě, údržbě, rozvoji, kontrole a auditu IS, a to jako součást pracovních předpisů
dostupných všem pracovníkům NA. Závaznost pro externí dodavatele musí být součástí
příslušného smluvního vztahu.
Tato SBP se vztahuje na části informačního systému pro dlouhodobé ukládání a
zpřístupňování dokumentů v digitální podobě, související programové vybavení a
zpracovávané informace umístěné v prostorách NA.
19.2.2 Správa dokumentu
Přiměřenost a aktuálnost ustanovení tohoto dokumentu musí být pravidelně kontrolována
minimálně jedenkrát za 12 měsíců a při každé změně architektury IS nebo změně
organizační struktury. Za tyto kontroly a přípravu případných změn odpovídá manažer
bezpečnosti IT. Požadavek na úpravu tohoto dokumentu může vznést i manažer IS nebo
vedoucí zaměstnanci (vedoucí jednotlivých oddělení NA). Změny v dokumentu následně
schvaluje manažer bezpečnosti.
19.2.3 Utajované informace
IS není určen pro uchování a zpracovávání utajovaných informací ve smyslu zákona č.
412/2005 Sb. a tyto informace nesmí být do IS vloženy.
19.2.4 Struktura dokumentu
Struktura dokumentu vychází ze standardu ČSN ISO/IEC 17799 – Informační technologie –
Bezpečnostní techniky – Soubor postupů pro management bezpečnosti informací, nověji též
standardu ISO 27002.
Jednotlivá ustanovení naplňující konkrétní bezpečnostní opatření jsou rozdělena do kapitol
odpovídajících jednotlivým oblastem bezpečnosti a bezpečnostním opatřením podle zmíněné
normy. Tam, kde je to relevantní, je každá kapitola rozdělena na několik částí:
o Část nazvaná „Implementují“ je pouze informativní a má za cíl zjednodušit orientaci
v dokumentu. V případě, že toto relevantní, jsou v této části zmíněny role, které
odpovídají za implementaci zásad uvedených v dané kapitole. Konkrétní povinnosti a
jejich rozsah jsou uvedeny v textu zásad.
o Část nazvaná „Zásady“ obsahuje konkrétní zásady vedoucí ke snížení rizik, a tedy i
zvýšení bezpečnosti. Tato část může být dále dělena na „Organizační zásady“ a
„Technické zásady“.
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19.3

19.3.1

Organizace bezpečnosti
Interní organizace
1.

Odpovědnost za dodržování ustanovení této bezpečnostní politiky,
pokud v ní není uvedeno jinak, mají všichni zaměstnanci a smluvní
partneři NAČR. Odpovědnosti a povinnosti, které přesahují rozsah
odpovědností a povinností běžného koncového uživatele, se týkají
se zejména následujících rolí uvedených již v Celkové politice
bezpečnosti:
1.1. manažer bezpečnosti,
1.2. manažer bezpečnosti IT a
1.3. manažer kontroly a interního auditu.

2.

Kromě toho platí, že za dodržování a implementaci zásad
bezpečnostní politiky do IS a za provoz informačního systému
v souladu s těmito zásadami ve vyšší míře odpovídá
2.1. manažer IT8,
2.2. vlastník dat (vedoucí odborného útvaru),
2.3. vedoucí osobního oddělení a
2.4. vedoucí zaměstnanci.

3.

V pravidelných intervalech (minimálně jednou za 2 roky) a po
každé větší změně informačního systému (změna architektury,
zavedení nového komunikačního kanálu, doplnění nové
funkcionality, …) musí být provedena aktualizace analýzy rizik,
jejímž cílem je zjistit, zda-li existující bezpečnostní opatření
dostatečně pokrývají stanovená rizika. Za aktualizaci analýzy rizik
odpovídá manažer bezpečnosti IT.

8

To znamená, že odpovědnost za naplňování požadavků jednotlivých zásad této bezpečností politiky má manažer
IT, pokud není v textu zásad politiky řečeno jinak.
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Příloha č. 1
19.3.2

Externí subjekty

Implementují:

Manažer IT

Organizační zásady:
1.
2.

Veškeré přístupy externích subjektů k IS (včetně vzdáleného
přístupu) musí být schváleny manažerem IT, který odpovídá za
soulad s toto politikou bezpečnosti.
Outsourcing provozu IS, tedy převod odpovědnosti za provoz IS
nebo jeho části a poskytování služeb IS na jiné osoby než
zaměstnance NA, nesmí snížit úroveň bezpečnosti provozu IS.
Bezpečnostní požadavky musí být součástí smlouvy upravující
tento vztah.

3.

Externí subjekty (třetí strany, smluvní dodavatelé a jejich
zaměstnanci) se mohou podílet na zajištění kontinuity provozu IS
při mimořádných situacích a haváriích, a na vytváření podmínek
pro toto zajištění kontinuity provozu za běžného provozu IS. Tento
vztah musí být upraven písemnou smlouvou, jejíž ustanovení musí
zajistit potřebnou úroveň bezpečnosti IS, zejména dodržování této
bezpečnostní politiky, nadřízených bezpečnostních politik a
dalších předpisů NA k zajištění bezpečnosti.

4.

Externí subjekty (třetí strany, smluvní dodavatelé a jejich
zaměstnanci) se mohou podílet na vývoji a údržbě systému IS.
Tento vztah musí být upraven písemnou smlouvou, jejíž
ustanovení musí zajistit potřebnou úroveň bezpečnosti IS,
zejména dodržování této bezpečnostní politiky, nadřízených
bezpečnostních politik a dalších předpisů NA k zajištění
bezpečnosti.

5.

Odpovědnost za zapracování požadavků politiky bezpečnosti do
smlouvy je uvedena v kapitole Řízení dodávek služeb třetích stran.
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Příloha č. 1
19.4

19.4.1

Řízení aktiv
Odpovědnost za aktiva

Implementují:

manažer IT
vlastník dat (vedoucí odborného útvaru)

Organizační zásady:
1.

2.

19.5

19.5.1

Obecnou odpovědnost za všechna aktiva IS (aplikace, OS,
hardware, média, informace – dokumenty, služby IS) má manažer
IT, který je zároveň vlastníkem všech aktiv kromě dokumentů
(archiválií).
Vlastníkem dokumentů9 (archiválií) je vlastník dat (vedoucí
odborného útvaru), který určuje a schvaluje postupy a pravidla pro
zpracování dokumentů a odpovídá po metodické stránce za
provoz IS.

Bezpečnost lidských zdrojů
Před vznikem pracovního vztahu (pracovního zařazení)

Implementují:

vedoucí osobního oddělení
zaměstnanec odpovědný za uzavření smlouvy s externím subjektem

Organizační zásady:
1.

2.

3.
4.

5.

Všichni uchazeči o pozici s nadstandardními právy přístupu k IS (a
k uloženým datům), zejména administrátoři a správci IS, musí být
prověření. Jedná se zejména o ověření rejstříku trestů a předchozí
pracovní historie.
Prověřování externích subjektů (dodavatelé nebo jejich
zaměstnanci) musí zajistit úroveň prověření obdobnou úrovni
interních zaměstnanců.
Všechny smlouvy se zaměstnanci nebo externími subjekty musí
obsahovat odpovědnost za bezpečnost informací a povinnost
mlčenlivosti.
Smlouvy se zaměstnanci musí obsahovat popis kroků (nebo
příslušný odkaz), které budou následovat při nedodržení
bezpečnostních požadavků – disciplinární řízení.
Odpovědnost za naplnění bezpečnostních požadavků této kapitoly
má vedoucí osobního oddělení nebo zaměstnanec odpovědný za
uzavření smlouvy s externím subjektem.

9

Vlastníci aktiv (systémy, dokumenty) nejsou vlastníky v právním slova smyslu. Jedná se o osoby, které po
odborné stránce odpovídají za definování funkčních a bezpečnostních požadavků na daná aktiva a které schvalují
úpravy a změny systému. Z pohledu bezpečnosti každé aktivum musí mít vlastníka.
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Příloha č. 1
6.

19.5.2

Pracovníci musí být prověření bezpečnostní prověrkou minimálně
na stejný stupeň, do kterého bude zařazen objekt s pracovištěm
Digitálního archivu.

Během pracovního vztahu

19.5.2.1
Implementují:

Odpovědnosti vedoucích zaměstnanců

vedoucí zaměstnanci

Organizační zásady:
1.

2.

3.

19.5.2.2

Implementují:

Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědní za zajištění dodržování
bezpečnostních opatření stanovených touto bezpečnostní politikou
a platnými interními směrnicemi zaměstnanci, smluvními a třetími
stranami.
Vedoucí zaměstnanci odpovědní za zajištění toho, že
zaměstnanci, smluvní a třetí strany jsou dostatečně informováni o
svých rolích a odpovědnostech za bezpečnost informací předtím
než je jim udělen přístup k citlivým informacím a informačním
systémům.
Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědní za zajištění toho, že
zaměstnanci, smluvní a třetí strany obdrží metodické pokyny
stanovující bezpečnostní očekávání spojené s rolí, kterou
vykonávají.
Informovanost, vzdělávání a školení v oblasti bezpečnosti
informací

manažer IT
vedoucí zaměstnanci (přímý nadřízený osoby, které se školení týká)

Organizační zásady:
1.
2.

Musí existovat dokumentace a metodiky na práci s IS pro všechny
role přistupující k IS (tedy pro interní uživatele i pro externí
uživatele – původce).
Musí existovat plán školení práce s IS v závislosti na čase (nástup
uživatele, pravidelné intervaly), komplikovanosti a funkcionalitě
rozhraní IS. Školení musí být prováděna podle plánu
zohledňujícího následující body:
2.1. Všichni pracovníci přistupující ke IS musí být prokazatelně
seznámeni, diferencovaně podle svých bezpečnostních rolí,
s Celkovou
a
Systémovou
bezpečnostní
politikou,
návaznými bezpečnostními dokumenty k bezpečnostní
politice a implementovanými bezpečnostními mechanizmy a
jejich používáním.
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Příloha č. 1
2.2. Školení se provádí vždy při nástupu nového pracovníka do
role spojené s IS nebo při jakýchkoliv změnách systému
ovlivňujících bezpečnost, minimálně však jedenkrát za dva
roky.
2.3. Součástí školení musí být také seznámení se sankcemi za
nedodržování bezpečnostní politiky a zodpovědností
vyplývající z relevantní legislativy a upozornění na povinnost
mlčenlivosti i po ukončení pracovního (nebo jemu
obdobného) vztahu.
2.4. Školící aktivity musí v relevantním rozsahu obsahovat


vysvětlení „PROČ“ je nutná spolupráce ze strany
uživatelů, „JAKÁ“ spolupráce se očekává a v „JAKÉM“
rozsahu,



seznámení
se
sankcemi
bezpečnostní politiky,



seznámení s postupy pro provoz a zajištění činnosti
systému v době výskytu mimořádné události,



seznámení s postupy pro hlášení bezpečnostních
incidentů



seznámení s postupy pro obnovu a přechodu do
původního provozu a nácvik reakce na nestandardní
situace.

za

nedodržování

2.5. Ze školení je pořízen písemný záznam obsahující osnovu
školení, podpisy školitele a účastníků školení. Záznam je
archivován u školitele.
3.

19.5.2.3
Implementují:

Odpovědnost za naplnění bezpečnostních požadavků této kapitoly
má přímý nadřízený osoby, které se školení týká.
Disciplinární řízení

vedoucí osobního oddělení

Organizační zásady:
1.
2.
3.

Musí existovat formalizované disciplinární řízení vůči pracovníkům,
kteří se dopustili narušení bezpečnosti.
Případné postihy musí být po anonymizaci interně prezentovány
v rámci organizace (jako preventivní opatření).
Odpovědnost za naplnění bezpečnostních požadavků této kapitoly
má vedoucí osobního oddělení.

Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -

Stav:

Výtisk: 001

ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05

Změna: 21.03.2008

Verze: 1.05

Stran:

388

310

Příloha č. 1
19.5.3

Ukončení nebo změna pracovního vztahu

19.5.3.1
Implementují:

Odpovědnosti při ukončení pracovního vztahu

manažer IT
vedoucí zaměstnanci (přímý nadřízený osoby, které se ukončení týká)

Organizační zásady:
1.

Musí být definované procesy pro odebrání/změnu práv v případě
ukončení nebo změny pracovního vztahu; tyto procesy
1.1. nesmí být závislé na osobě, které se změna týká.
1.2. musí být dokumentované v podobě formálních řízených
dokumentů, podléhajících změnovému řízení.

2.

19.5.3.2
Implementují:

Odpovědnost za správné ukončení pracovního vztahu (změny
pozice/ změny pracovního vztahu v rámci organizace) v souladu
s definovanými procesy, a to včetně provedení všech nebytných
změn, má přímý nadřízený osoby, které se dané ukončení týká.
Odebrání přístupových práv

manažer IT
zaměstnanec odpovědný za smlouvu s externím subjektem

Organizační zásady:
1.
2.

3.

Při ukončení nebo změně pracovního vztahu musí být příslušným
stranám odejmuta nebo pozměněna přístupová práva k IS,
službám a informacím.
O odebrání přístupových práv musí existovat písemný záznam
včetně identifikace osoby, která odebrání provedla a osoby, která
odebrání inicializovala.
Při rozvázání smluvního vztahu s třetí stranou je zaměstnanec
odpovědný za tento smluvní vztah odpovědný za inicializaci
procesu zrušení veškerých práv k IS, která tato třetí strana měla.

Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -

Stav:

Výtisk: 001

ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05

Změna: 21.03.2008

Verze: 1.05

Stran:

388

311

Příloha č. 1
19.6

19.6.1

Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí
Zabezpečené oblasti

19.6.1.1
Implementují:

Fyzický bezpečnostní perimetr

manažer bezpečnosti

Technické zásady:
1.

Prostory, kde jsou uloženy centrální komponenty IS a jeho další
aktiva, musí být ohraničeny uzavřeným a jasně definovaným
perimetrem bez existence slabých, snadno proniknutelných míst.
Úroveň zabezpečení těchto prostor musí být obdobná
zabezpečení podle kategorie „D“ předpisu NBÚ (vyhláška č.
528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických
prostředků), zejména
1.1. Pro prostory, kde jsou uloženy centrální komponenty IS a
jeho další aktiva, musí být vypracován projekt fyzické
bezpečnosti obsahující provozní řád. Součástí provozního
řádu nebo obsahem samostatného dokumentu musí být
pokyny k ochraně aktiv IS v situacích, kdy bezprostředně
hrozí, že dojde k prozrazení, zneužití, poškození nebo
zničení dokumentů, archiválií nebo jiných aktiv IS.
1.2. Prostory, kde jsou uloženy centrální komponenty IS a jeho
další aktiva, musí být chráněny proti neoprávněnému
vniknutí mechanickými prostředky (bezpečnostní dveře a
zámky, mříže) a samostatnou smyčkou elektronického
zabezpečovacího zařízení (EZS). Signalizace EZS musí být
vyvedena na pult ostrahy budovy nebo jiné pracoviště,
obsazené nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

2.

Odpovědnost za naplnění bezpečnostních požadavků této kapitoly
má manažer bezpečnosti.
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Příloha č. 1
19.6.1.2
Implementují:

Fyzické kontroly vstupu osob

manažer IT
manažer bezpečnosti

Organizační zásady:
1.

Přístup do prostor, kde jsou uloženy centrální komponenty IS a
jeho další aktiva, smí mít pouze pracovníci s rolemi, které potřebují
k plnění svých pracovních povinností přístup do těchto prostor
(administrátoři, správci, operátoři), manažer IT a manažer
bezpečnosti IT. Manažer IT odpovídá za udržování seznamu osob,
které mají povolen přístup do výše zmíněných prostor, a to včetně
historie (již neplatných povolení). Vstup do zmíněných prostor
musí být umožněn osobám, jednajícím na základě zákonných a
podzákonných norem (orgány činné v trestním řízení apod.).

2.

Vstup dalších osob (včetně pracovníků úklidu, údržby, dodavatelů
apod.) do prostor, kde jsou uloženy centrální komponenty IS a
jeho další aktiva, je možný pouze po schválení manažerem IT a to
pouze v doprovodu některého z pracovníků, který má povolen
přístup podle předchozího odstavce.

3.

Záznamy o přístupech do prostor musí být uchovány minimálně po
dobu 5 let.

4.

Datum a čas příchodu a odchodu návštěvníků (osob bez
samostatné možnosti přístupu) včetně jejich identifikace musí být
zaznamenán a návštěvníci musí být pod stálým dohledem
oprávněného pracovníka.

5.

Přístupová práva do prostor musí být kontrolována minimálně
jednou za 6 měsíců. O této kontrole musí být proveden záznam.

1.

Přístup do prostor, kde jsou uloženy centrální komponenty IS a
jeho aktiva, musí být chráněn elektronickým přístupovým
systémem a možný pouze na základě dvoufaktorové autentizace.
Záznamy z tohoto systému musí být uchovány minimálně po dobu
5 let. Odpovědnost za naplnění tohoto bezpečnostního požadavků
má manažer bezpečnosti.

Technické zásady:
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Příloha č. 1
19.6.1.3
Implementují:

Ochrana před hrozbami vnějšku a prostředí

manažer bezpečnosti

Organizační zásady:
1.

NA musí pravidelně kontrolovat stavební aktivity v nejbližším okolí
a každou stavbu hodnotit z pohledu vyzařování
elektromagnetického pole. V případě stavby vyzařující
elektromagnetické pole vyšší intenzity (např. radary, vysílače)
musí NA prověřit jeho vliv na komponenty IS a případně
podniknout nápravné kroky.

1.

Pracoviště, kde jsou uloženy centrální komponenty IS a jeho
aktiva, musí být umístěno mimo záplavové oblasti nebo oblasti s
vyšší pravděpodobností teroristického útoku.
Umístění pracoviště, kde jsou uloženy centrální komponenty IS a
jeho aktiva, nesmí být vystaveno zatopení (nutné zvažovat vliv
netěsnících/nezavřených oken, plochých střech, okapů, svodů,
odpadů, rozvodů vody) nebo požáru (blízkost skladů hořlavého
materiálu).

Technické zásady:

2.

3.

Na pracovištích, kde jsou uloženy centrální komponenty IS a jeho
aktiva, nesmí být ukládány hořlavé nebo jinak nebezpečné
materiály (např. prázdné obaly od technického vybavení).

4.

Pracoviště, kde jsou uloženy centrální komponenty IS a jeho
aktiva, musí být vybaveno elektrickou požární signalizací (EPS) a
signalizací zatopení vodou. Tyto signalizace musí být vyvedeny na
pracoviště, obsazené nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

5.

Musí být vytvořeno záložní pracoviště vzdálené minimálně 50 km
od primárního pracoviště obsahujícího identické kopie
uživatelských dat.

6.

Primární i záložní pracoviště musí být vybaveno samočinným
hasícím systémem šetrným k IT aktivům.

7.

V blízkosti do 1 m od komponent IS nesmí být umístěno neznámé
elektrické zařízení neurčené pro provoz v IT prostředí
(serverovny).

8.

Odpovědnost za naplnění bezpečnostních požadavků této kapitoly
má manažer bezpečnosti.
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Příloha č. 1
19.6.1.4
Implementují:

Práce v zabezpečených oblastech

manažer IT

Organizační zásady:
1.
19.6.2

Opuštěné prostory, kde jsou uloženy centrální komponenty IS a
jeho aktiva, musí být fyzicky uzamčeny a monitorovány EZS.

Bezpečnost zařízení

19.6.2.1
Implementují:

Umístění zařízení a jeho ochrana

manažer IT

Organizační zásady:
1.

Centrální komponenty a další aktiva IS musí být umístěny v
prostorách s ochranou popsanou v části „Zabezpečené oblasti“.

2.

V prostorách, kde jsou uloženy centrální komponenty IS a jeho
aktiva, je zakázáno jíst, pít a kouřit.

1.

Ve všech prostorách obsahujících centrální komponenty IS musí
být nasazena ochrana proti blesku včetně ochranných filtrů proti
blesku na vnějších komunikačních linkách a elektrickém vedení.

Technické zásady:

19.6.2.2
Implementují:

Podpůrná zařízení

manažer IT

Organizační zásady:
1.

Jednou za 6 měsíců musí být překontrolována zařízení napojená
na motorgenerátor nebo UPS a zkontrolováno, zda-li je výkon
generátoru a příkon UPS dostatečný.

1.

Všechny centrální komponenty IS musí být napojena na UPS a
motorgenerátor s dobou náběhu menší než je doba provozu UPS.
Motorgenerátor musí být pravidelně kontrolován a v případě
delšího používání musí být zajištěno zásobování pohonnou
hmotou.
Klimatizace musí být redundantní, a musí být taktéž napojena na
motorgenerátor.

Technické zásady:

2.
3.

V prostorách s umístěnými komponentami IS musí být kontinuálně
monitorována teplota a vlhkost vzduchu; výstupy monitorování
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musí být pravidelně (min. 1 za 30 minut) sledovány (např. přes
centrální monitorovací systém).
19.6.2.3
Implementují:

Bezpečnost kabelových rozvodů

manažer IT

Technické zásady:
1.

Přístup k ovládacím prvkům silových kabelových rozvodů musí být
omezen na oprávněné osoby.

2.

Aktivní prvky síťových rozvodů musí být umístěné v prostorách s
ochranou popsanou v části „Zabezpečené oblasti“.

3.

Síťové rozvody mezi centrálními komponentami IS musí být
vedeny v prostorách pod výhradní kontrolou pracovníků NA.

19.6.2.4
Implementují:

Údržba zařízení

manažer IT

Organizační zásady:
1.

Komponenty IS (zařízení) musí být v intervalech předepsaných
výrobcem/dodavatelem kontrolovány (prováděna profylaxe).

2.

Musí být definované postupy pro udržování a opravu zařízení a
podle těchto postupů musí být postupováno. Tyto postupy musí
být dokumentované v podobě formálních řízených dokumentů,
které podléhají změnovému řízení.

3.

Opravy a servis zařízení mohou provádět pouze oprávněné osoby.

1.

Pokud to zařízení umožňuje, musí být napojeno na centrální
systém pro monitorování provozu, který na definované události
proaktivně upozorňuje odpovědné osoby.

Technické zásady:

19.6.2.5
Implementují:

Bezpečnost zařízení mimo prostory organizace

manažer IT

Organizační zásady:
1.

Před přemístěním zařízení mimo chráněné prostory musí z něho
být odstraněny všechny citlivé informace (např. vyjmutím disků
nebo jejich přemazáním). V opačném případě musí být zařízení
pod neustálým dohledem odpovědného pracovníka NA (nebo jiné
smluvní strany).
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2.

19.6.2.6
Implementují:

Zařízení přemístěné mimo prostory organizace musí být pojištěno
(minimálně před krádeží, fyzickým poškozením a zničením).
Bezpečná likvidace nebo opakované použití zařízení

manažer IT

Organizační zásady:
1.

Ze zařízení, které už v IS nebude používáno musí být schváleným
způsobem vymazány informace (zařízení musí být toto zařízení
uvedeno do stavu neobsahujícího žádná data ani konfigurační
informace).

2.

Pro výmaz dat musí být použit schválený způsob zajišťujícím
nevratné smazání jejich obsahu.
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19.6.2.7
Implementují:

Přemístění majetku

manažer IT

Organizační zásady:
1.

19.7

19.7.1

Zařízení musí být přemístěno pouze se souhlasem manažera IT; o
tomto přemístění musí být proveden záznam.

Řízení komunikací a řízení provozu
Provozní postupy a odpovědnosti

19.7.1.1
Implementují:

Dokumentace provozních postupů

manažer IT

Organizační zásady:
1.

Všechny provozní postupy používané při správě, údržbě a provozu
IS musí být dokumentovány v podobě formálních dokumentů,
které podléhají změnovému řízení. Tyto dokumenty musí být
dostupné všem pracovníkům, kteří danou činnost provádějí.

2.

Provozní postupy musí být alespoň jedenkrát za 12 měsíců
zkontrolovány, zda odpovídají aktuálnímu stavu systémů IS.
Vyhodnocení vlivu změn na provozní postupy musí být také
součástí změnového řízení při dílčích změnách IS. Za iniciování
provedení pravidelné kontroly odpovídá manažer IT.

3.

Podrobnost postupů musí být na takové úrovni, aby umožnila
provádět zásahy i personálu znalému použitých produktů bez
podrobných znalostí konkrétního IS. Součástí popisu postupů
(procedur) musí být i informace o tom, kdo je oprávněn danou
operaci provést, resp. kdo odpovídá za její včasné a správné
provedení.

4.

Provedení operace musí pracovníci vždy zaznamenat (např. do
deníku systému, pracoviště atd.)
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19.7.1.2
Implementují:

Řízení změn

manažer IT

Organizační zásady:
1.

Konfigurace systému a nastavení jednotlivých částí musí být
dokumentováno. Tato dokumentace musí být vždy aktuální.

2.

Musí existovat formální proces řízení změn (proces musí být
zdokumentován a dokument musí podléhat změnovému řízení).

3.

Veškeré změny v IS musí být testovány před jejich aplikací na
cílový systém.

4.

Úpravy migračních postupů musí být před aplikací na cílový
systém otestovány na reprezentativním vzorku dokumentů.

5.

Součástí každé změny musí být připravený postup pro návrat do
původního stavu před změnou.

6.

Původní verze aplikací a jejich konfigurace musí být archivována
po dobu min. 10 let.

19.7.1.3
Implementují:

Oddělení povinností

manažer IT

Organizační zásady:
1.

19.7.1.4
Implementují:

Pro role s privilegovaným přístupem k IS (role administrátorů OS,
DB, …) musí být použito oddělení přístupu – osoba v jedné
privilegované roli nesmí zastávat jinou privilegovanou roli.
Příslušná kontrola musí proběhnout při obsazování role; tuto
kontrolku provádí manažer IT.
Oddělení vývoje, testování a provozu

manažer IT

Organizační zásady:
1.

19.7.2
Implementují:

Pro snížení rizika neoprávněného přístupu k provoznímu systému
a nebo jeho změně musí být odděleny prostředky vývoje, testování
a provozu.

Řízení dodávek služeb třetích stran
zaměstnanec odpovědný za uzavření smlouvy s externím subjektem
manažer bezpečnosti IT
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Organizační zásady:

19.7.3

1.

Součástí smluv o dodávce služeb třetích stran spojených
s provozem IS musí být ustanovení, která zajistí potřebnou úroveň
bezpečnosti, zejména dodržování této bezpečnostní politiky,
nadřízených bezpečnostních politik a dalších předpisů NA k
zajištění bezpečnosti.

2.

Za zapracování příslušných ustanovení do služeb odpovídá
zaměstnanec, který je odpovědný za přípravu smluvního vztahu.

3.

Zaměstnanec odpovědný za přípravu smluvního vztahu je povinen
o připravované smlouvě o dodávce služeb spojených s provozem
IS informovat manažera bezpečnosti IT, který je povinen
zkontrolovat obsah ustanovení spojených s bezpečností a
následně i kontrolovat dodržování těchto ustanovení.

Plánování a přejímání systémů

19.7.3.1
Implementují:

Řízení kapacit

manažer IT
manažer bezpečnosti IT/ vlastník dat (vedoucí odborného útvaru)

Organizační zásady:
1.

V pravidelných intervalech (min.jednou týdně) musí být
zkontrolovány kapacitní možnosti jednotlivých komponent IS
(diskový prostor, operační paměť, výkon procesoru, …). Tato
kontrola může probíhat i v rámci automatizovaného systému na
sledování stavu IS. V případě nedostatku kapacit musí být tato
informace eskalována na manažera IT.

2.

V pravidelných intervalech (min.jednou za půl roku) musí být
vyhodnocen
dostatek
pracovníků
obsluhujících
IS
–
administrátorů, operátorů i běžných uživatelů archivu. Za tuto
kontrolu odpovídá manažer bezpečnosti IT, který spolupracuje s
vlastníkem dat. V případě zjištěného nedostatku musí vlastník dat
tento nedostatek ve spolupráci s manažerem IT vyřešit nebo ho
dále eskalovat.
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19.7.3.2
Implementují:

Přejímání systémů

manažer IT

Organizační zásady:
1.

Přejímání nových informačních systémů, jejich aktualizace,
zavádění nových verzí včetně vhodného způsobu testování
systému v průběhu vývoje a před zavedením do ostrého provozu
musí probíhat podle zdokumentovaných postupů – viz kapitola
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Řízení změn.
19.7.4

Ochrana proti škodlivým programům a mobilním kódům

19.7.4.1
Implementují:

Opatření na ochranu proti škodlivým programům

manažer IT

Organizační zásady:
1.

Na centrální komponenty IS nesmí být přenášen libovolná data (na
CD, USB, přes síť), která neprošla kontrolou na malware (např. na
stanici uživatele). Pro kontrolu podle tohoto bodu musí být použit
jiný produkt, než který je na centrálních komponentách instalován.

1.

Dokumenty přijímané od původců musí před dalším zpracováním
projít kontrolou na malware – jednou ihned po příjmu a jednou po
definované době (min. však 14 dní). Kontrola musí být prováděna
dvěma nezávislými antivirovými produkty. Před provedením druhé
kontroly nesmí být tyto dokumenty uloženy v modulech CU a DA.

2.

Migrační nástroje musí být pravidelně sledovány na výskyt
zranitelností, zejména zranitelností vedoucích ke spuštění kódu. V
případě výskytu takového zranitelnosti musí být přijata opatření k
zamezení působení příslušné hrozby (aplikace opravy, workaroud,
pozastavení migrace,…).

3.

Všechny stanice, ze kterých je přistupováno k IS na základě
identifikace a autentizace musí být vybaveny aktuálním software
na detekci malware (min. antivirový software a anti-spyware), který
je pravidelně aktualizován a používán. Toto ustanovení musí být
součástí interních předpisů NA a součástí závazného provozního
řádu IS (nebo součástí smlouvy mezi NA o přístupu do IS).

4.

Centrální komponenty IS vystavené vyššímu riziku uplatnění
malware (systémy Windows) musí být vybaveny software na
detekci malware, který je pravidelně aktualizován a používán.

Technické zásady:

19.7.4.2
Implementují:

Opatření na ochranu proti mobilním kódům

manažer IT

Organizační zásady:
1.
19.7.5

Z centrálních komponent IS nesmí být přistupováno na zdroje v
Internetu.

Zálohování

19.7.5.1

Zálohování informací
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Implementují:

manažer IT

Organizační zásady:
1.

Musí existovat plán zálohování, zálohování musí probíhat podle
tohoto plánu. Plán zálohování musí obsahovat tvorbu záloh dat i
operačních systémů, aplikací a jejich konfigurací. Plán zálohování
musí být dokumentovaný v podobě formálně řízeného dokumentu,
který podléhá změnovému řízení. V případě neexistence plánu
platí pro zálohování následující pravidla:
1.1. 1x měsíčně (nebo po každé změně) je provedena úplná
záloha systému, aplikace a jejich konfigurací,
1.2. 1x týdně je provedena inkrementální záloha systému,
aplikace a jejich konfigurací,
1.3. 1x týdně je provedena úplná záloha dat a
1.4. 1x denně je provedena inkrementální záloha dat.
1.5. Všechny zálohy systému, aplikace a jejich konfigurací jsou
uchovávány 2 měsíce, všechny zálohy dat 2 týdny.

2.

Musí probíhat pravidelná kontrola čitelnosti záloh. Tato kontrola
musí probíhat jednou měsíčně nad částí médií tak, aby jednou
ročně byla všechna média alespoň jednou zkontrolována. V
případě, že bude zjištěna chyba při čtení, musí být přijata příslušná
opatření snižující riziko a tato opatření musí být dokumentována.

3.

Média nesmí být používána vícekrát, než je výrobcem definovaný
maximální počet cyklů použití média.

4.

Jednou za 3 měsíce musí proběhnout pravidelný test obnovy dat
(systémů) ze záloh. Výběr komponent IS k obnově musí být
proveden tak, aby jednou ročně byla vyzkoušena obnova každé
komponenty IS.

5.

Jednou za 3 měsíce musí proběhnout kontrola přenosu dat mezi
primárním a záložním centrem, včetně úplnosti datového obsahu
záložní lokality. V případě nedostatku jiných nástrojů může tato
kontrola proběhnout ve formě kontroly náhodného vzorku dat,
které měly být přeneseny mezi primární a záložní lokalitou v době
blízké vzniku zaznamenaných bezpečnostních incidentů nebo
odstávky systémů.

1.

Jednotlivá zařízení musí být provozována v redundantní
konfiguraci (hot–standby /cluster, warm–standby) nebo musí být
uzavřeny servisní smlouvy garantující jeho opětovné zprovoznění
do 24 hodin od vzniku bezpečnostního incidentu.

Technické zásady:
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19.7.6

2.

Disky a interní média obsahující data musí být provozována v
redundantní konfiguraci, která zajistí uchování informací i v
případě výpadku min. 1 komponenty (RAID1, …).

3.

Zálohy informací musí existovat ve více kopiích (verzích) tak, aby
bylo možné obnovit stav do definované doby z minulosti (min 14
dnů). Existující zálohy dále musí umožnit obnovení jednoho
definovaného datového objektu (SIP, AIP, …).

Správa bezpečnosti sítě

19.7.6.1
Implementují:

Síťová opatření

manažer IT

Technické zásady:
1.

Přístup k službám přístupným z externí sítě musí být chráněn
firewallem a IPS s možností re–konfigurace firewallu za účelem
zabránění útoku.

2.

Připojení NA k Internetu musí být vedené do primárního i
záložního datového centra.

3.

Aktivní prvky vnitřních sítí IS musí být zdvojené nebo musí být
uzavřeny smlouvy o podpoře umožňující jejich opravu a
zprovoznění do 24 hodin od vzniku problému.

19.7.6.2
Implementují:

Bezpečnost síťových služeb

manažer IT

Technické zásady:

19.7.7

1.

Veškerá komunikace IS přes externí sítě musí být chráněna
šifrováním doplněným o kontrolu integrity přenášených dat (např.
SSL, IPSec, …).

2.

Veškerá komunikace IS přes interní sítě musí být chráněna
šifrováním doplněným o kontrolu integrity přenášených dat (např.
SSL, IPSec, …) nebo musí probíhat přes vyhrazené sítě výhradně
pod kontrolou NA.

3.

Komunikace mezi primárním a záložním centrem musí být
šifrována.

Bezpečnost při zacházení s médii

19.7.7.1
Implementují:

Správa výměnných počítačových médií

manažer IT
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Organizační zásady:
1.

Média musí být evidována, o jejich vyřazení musí být veden
záznam.

2.

Média musí být ukládaná souladu se specifikacemi výrobce; média
musí být ukládaná v zabezpečené místnosti podle kapitoly
Zabezpečené oblasti.
2.1. Při přemístění mimo zabezpečenou oblast musí být médium
vymazáno předepsaným způsobem nebo pod neustálým
dohledem odpovědného pracovníka NA (jiné smluvní
strany). Toto neplatí, pokud je médium přepravováno za
použití důvěryhodného kurýra (viz kapitola Bezpečnost médií
při přepravě).

19.7.7.2
Implementují:

Likvidace médií

manažer IT

Organizační zásady:
1.

Nepotřebná média, musí být před tím, než budou vyřazena nebo
použita mimo IS, přemazána schváleným způsobem zajišťujícím
nevratné smazání jejich obsahu.

2.

V případě, když jsou média dále nepotřebná a nebyla schváleným
způsobem přemazána, musí být bezpečně a spolehlivě fyzicky
zlikvidována.

1.

Použití algoritmu DoD 5220.20–M (3x přepis – jednou hodnotou
0x00, potom hodnotou 0xff a následně náhodným vzorkem) je
považováno za schválený způsob smazání obsahu.

Technické zásady:
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19.7.7.3
Implementují:

Bezpečnost systémové dokumentace

manažer IT

Organizační zásady:
1.

19.7.8

Systémová dokumentace IS musí být dostupná pouze osobám,
které tuto dokumentaci potřebují k výkonu své činnosti
(administrátoři, správci IS, …).

Výměna informací

19.7.8.1
Implementují:

Dohody o výměně informací a programů

manažer IT

Organizační zásady:
1.

19.7.8.2
Implementují:

Předávání programového vybavení IS mezi organizací a třetí
stranou (nebo i mezi jednotlivými částmi organizace) musí probíhat
podle definovaného, dokumentovaného a schváleného postupu.
Tento postup musí zaručit jeho integritu a autenticitu předávaných
informací (programového vybavení).
Bezpečnost médií při přepravě

manažer bezpečnosti
manažer IT

Organizační zásady:

19.7.9

1.

Média obsahující informace nebo zálohy IS musí být při dopravě
mimo chráněné prostory pod neustálým dohledem pracovníka NA
nebo musí být využito služeb spolehlivých kurýrů.

2.

Seznam spolehlivých kurýrů/organizací, oprávněných přepravovat
média s informacemi IS, spravuje manažer bezpečnosti.

3.

V případě použití přepravy média kurýrem musí být informace na
médiu v zašifrované podobě; pro šifrování musí být použité
schválené algoritmy.

4.

Zásilka obsahující média musí být zabalena tak, aby bylo možné
zjistit vzniklé fyzické poškození nebo otevření zásilky při přepravě.

Monitorování

19.7.9.1
Implementují:

Pořizování auditních záznamů

manažer IT
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Technické zásady:
1.

Auditní záznamy, obsahující chybová hlášení a jiné bezpečnostně
významné události (privilegované operace, systémová varování
chyby, neautorizovaný přístup, atd.), musí být uchovány včetně
informací o zdroji události, přesném čase atd. po dobu minimálně
5 let za účelem následné kontroly provedených operací a přístupů.

2.

Musí být pořizovány záznamy o přístupech do IS (předání
dokumentu od původce, prohlížení dokumentu/archiválie, tvorba
DIP, …).

3.

Veškeré operace s archiválií musí být zaznamenány (vložení,
přístupy, migrace, kontroly, …). Tyto záznamy musí být uchovány
po celou dobu existence IS.

19.7.9.2
Implementují:

Monitorování používání systému

manažer IT

Organizační zásady:
1.

Vytvořené záznamy musí být pravidelně procházeny a
analyzovány.

1.

Pokud to systém nebo aplikace umožňuje (a nebo je vyvíjen
speciálně pro použití v NA), musí být napojen na centrální systém
kontrolující jeho správnou funkčnost, který na definované události
proaktivně informuje odpovědné osoby.

Technické zásady:

19.7.9.3
Implementují:

Ochrana vytvořených záznamů

manažer IT

Technické zásady:
1.

19.7.9.4
Implementují:

Auditní záznamy musí být chráněny před modifikací a změnou
systémem řízení přístupu a/nebo kontrolními součty (elektronickým
podpisem).
Administrátorský a operátorský deník

manažer IT

Organizační zásady:
1.

O provedených administrátorských zásazích v IS (kontrola logů,
změna nastavení, …), přemístění zařízení, atd. musí být
prováděny záznamy do administrátorského a operátorského
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deníku. Záznamy musí obsahovat čas zásahu, jméno
zaznamenávající osoby a popis události.
19.7.9.5
Implementují:

Záznam selhání

manažer IT

Organizační zásady:
1.

19.7.9.6
Implementují:

Chyby zaznamenané v auditních záznamech musí být min. jednou
za dva pracovní dny prozkoumány a musí být podniknuta
příslušná opatření. O příslušném prozkoumání a závěrech
(navržených opatřeních) musí existovat záznam.
Synchronizace hodin

manažer IT

Technické zásady:
1.

Všechny komponenty IS musí být napojeny na zdroj jednotného
času.
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19.8

19.8.1

Řízení přístupu
Požadavky na řízení přístupu

19.8.1.1
Implementují:

Politika řízení přístupu

manažer IT

Organizační zásady:
1.

2.

3.

4.

19.8.2

Musí existovat jednotná politika přístupu definující kategorie
uživatelů, příslušné role a příslušná přístupová práva v rámci
jednotlivých modulů IS. Politika přístupu musí být založena za
rolích (např. je vhodné používat model přístupu RBAC). Politika
přístupu musí být schválena manažerem bezpečnosti IT a
vlastníkem dat. Politika musí být dokumentovaná v podobě
formálně řízeného dokumentu.
Politika řízení přístupu musí být přezkoumána každé 2 roky nebo
po každé větší změně IS (zavedení nové služby, změna
architektury, …). Za přezkoumání odpovídá manažer bezpečnosti
IT.
Politika řízení přístupu musí zohledňovat následující principy


Všechno co není výslovně povoleno, je zakázáno.



Přístupová práva jsou povolena jen v rozsahu, který role
potřebuje ke své činnosti ("Need-to-know"/ „Least privilege“)

Politika řízení přístupu musí zohledňovat principy oddělení
povinností definované v tomto dokumentu.

Řízení přístupu uživatelů

19.8.2.1
Implementují:

Registrace uživatele

manažer IT

Organizační zásady:
1.

2.

Pro jednotlivé kategorie uživatelů (role) definované v politice
přístupu musí existovat postupy pro zavedení uživatele od IS
včetně identifikace rolí, které tuto registraci schvalují, i pro jeho
zrušení. Tyto postupy musí být dokumentované v podobě
formálních řízených dokumentů, které podléhají změnovému
řízení.
O každé registraci uživatele musí být proveden záznam včetně
jmen osob podílejících se na procesu registrace. Tento záznam
musí být uchován minimálně po dobu 5 let po zablokování
(odchodu) uživatele.
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19.8.2.2
Implementují:

Správa uživatelských hesel

manažer IT

Organizační zásady:
1.

Při registraci nebo opětovném nastavení musí uživatelé dostat
jednorázové heslo, které budou nuceni při prvním přihlášení
změnit.

2.

Musí být definovány postupy pro ověření identity uživatele
žádajícího o přidělení nové, náhradní anebo dočasné hesla
poskytující dostatečnou záruku identity uživatele. Tyto postupy
musí být dokumentované v podobě formálních řízených
dokumentů, které podléhají změnovému řízení.

3.

Předávaná hesla nesmí být posílána emailem (nebo jinak
přenášena) v nechráněné podobě a nesmí být sdělována třetím
osobám.

19.8.2.3
Implementují:

Přezkoumání přístupových práv uživatelů

manažer IT
manažer bezpečnosti IT

Organizační zásady:
1.

2.

Všechny účty s privilegovaným přístupem musí být evidovány
mimo vlastní IS včetně důvodů pro jejich vznik, se kterým
uživatelem jsou spojeny a dobu trvání.
Pro všechny účty s privilegovaným přístupem (účty administrátorů,
správců, operátorů IS) musí být min jednou za 180 dní provedena
jejich kontrola zahrnující jejich výpis a porovnání s evidencí. Za
provedení kontroly odpovídá manažer bezpečnosti IT.
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19.8.3

Odpovědnosti uživatelů

19.8.3.1
Implementují:

Používání hesel

běžní koncoví uživatelé

Organizační zásady:
1.

Uživatelé nesmí pracovat pod jinou, než jim přidělenou,
uživatelskou identitou.

2.

Uživatelé jsou povinni udržovat svá hesla v tajnosti (zejména je
zakázáno hesla sdělovat cizím osobám nebo je zaznamenávat na
místech dostupných jiným osobám).

3.

Uživatel má povinnost změnit své nově přidělené (změněné) heslo
ihned po prvním přihlášení.

4.

Hesla uživatelů musí být těžce uhodnutelná. Musí být
4.1. min. 10 znaků dlouhá,
4.2. složena z kombinace malých, velkých písmen a jiných
znaků,
4.3. musí být měněna minimálně jednou za 180 dnů a maximálně
jednou za 7 dnů,
4.4. bez vazby na uživatele nebo jeho okolí.

5.

Hesla systémových účtů a procesů IS musí mít definované
vlastnosti (min. 14 znaků, kombinace malého, velkého písmene a
jiného znaku, bez vazby na organizaci).

6.

Hesla pro přístup k tokenu (PIN k čipové kartě) musí mít
minimálně 8 znaků a musí být měněna jednou za půl roku.

19.8.3.2
Implementují:

Neobsluhovaná uživatelská zařízení

běžní koncoví uživatelé

Organizační zásady:
7.
19.8.4

Řízení přístupu k síti

19.8.4.1
Implementují:

V případě, kdy uživatelé opouští z pracoviště na libovolnou dobu,
musí se z aplikace (systému) odhlásit.

Politika užívání síťových služeb

manažerem bezpečnosti IT
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manažer IT
Organizační zásady:
1.

19.8.4.2
Implementují:

Musí existovat politika síťových služeb schválená manažerem
bezpečnosti IT respektující zde uvedená bezpečnostní opatření.
Politika musí být dokumentovaná v podobě formálního řízeného
dokument, který podléhá změnovému řízení. Nastavení síťových
služeb musí zohledňovat tuto politiku.
Autentizace uživatele pro externí připojení

manažer IT

Technické zásady:
1.

19.8.4.3
Implementují:

Neanonymní uživatel přistupující z externí sítě do IS musí být
autentizován před přístupem do vnitřní sítě NA. Příchozí spojení
musí být ukončena ve vyhrazené síti neosahující moduly
Chráněné úložiště a Digitální archiv (např. DMZ).
Princip oddělení v sítích

manažer IT

Technické zásady:
1.

19.8.4.4
Implementují:

Služby IS musí být dostupné pouze z nezbytných sítí a systémů.
Zejména nesmí být interní služby IS dostupné z externích sítí. Toto
oddělení musí být provedeno na síťové úrovni minimálně pomocí
filtrování komunikace pomocí aktivních prvků mezi sítěmi.
Řízení síťových spojení

manažer IT

Technické zásady:
1.

19.8.5

Anonymní přístup do IS musí být ukončen ve vyhrazené síti
neosahující komponenty modulů Chráněné úložiště a Digitální
archiv a nesmí pracovat nad primárními kopiemi dat.

Řízení přístupu k operačnímu systému (a aplikacím)

19.8.5.1
Implementují:

Bezpečné postupy přihlášení

manažer IT

Technické zásady:
1.

U mechanizmů identifikace a autentizace musí být použity
následující principy:
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2.

19.8.5.2
Implementují:



neposkytovat nápovědu během přihlašovacího postupu,
která by pomohla neoprávněnému uživateli;



zkontrolovat platnost přihlašovacích informací jen v případě,
že jsou vstupní data kompletní s tím, že v případě chyby
nesmí IS indikovat, která část dat je správná, nebo chybná;



při dokončení úspěšného přihlášení zobrazit informace o
čase posledního přihlášení a podrobnosti o posledních
neúspěšných pokusech o přihlášení;



zaznamenávat úspěšné i neúspěšné pokusy o přihlášení.

V případě autentizace jménem a heslem musí být dále použity
následující principy:


omezit počet povolených neúspěšných přihlašovacích
pokusů (max. 5 pokusů) povolit další pokusu o přihlášení až
za definovanou dobu (min. 1 hodina);



zaznamenávat překročení maximálního počtu pokusů o
přihlášení;



systém nesmí zobrazovat heslo při jeho zadávání;



hesla musí být posílána přes síť zašifrovaná nebo jinak
upravená (hash kód hesla).

Identifikace a autentizace uživatelů

manažer IT

Technické zásady:
3.

Každý uživatel (každá kombinace uživatele a role) musí mít
jednoznačný identifikátor, který nesmí být sdílen mezi více
uživateli nebo procesy.

4.

Uživatelé (osoby i procesy) musí být před přístupem k službám a
datům IS identifikováni a autentizováni.

5.

Autentizace uživatelů s právem číst musí být zajištěna buď
kombinací jméno a heslo nebo prostředky dvoufaktorové
autentizace (např. čipovou kartou).

6.

Autentizace uživatelů s privilegovaným přístupem, právem
zapisovat a měnit musí být zajištěna prostředky dvoufaktorové
autentizace (např. čipovou kartou).

19.8.5.3
Implementují:

Systém správy hesel

manažer IT

Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -

Stav:

Výtisk: 001

ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05

Změna: 21.03.2008

Verze: 1.05

Stran:

388

333

Příloha č. 1
Technické zásady:
1.

Uživatel musí mít možnost změnit své heslo.

2.

IS musí vynucovat kvalitu autentizačního prostředku (např. dobu
změny hesla a jeho složení).

3.

IS musí ukládat a přenášet hesla v chráněné podobě.

19.8.5.4
Implementují:

Časové omezení relace

manažer IT

Technické zásady:
1.

19.8.6

Autentizované spojení uživatele, které není aktivní déle než 30
minut, musí být přerušeno a nebo musí být vyžadovaná nová
autentizace.

Řízení přístupu k aplikacím a informacím

19.8.6.1
Implementují:

Omezení přístupu k informacím

manažer IT

Technické zásady:

19.9

19.9.1

1.

Práva každého uživatele musí být maximálně omezena v souladu
s jeho potřebou znát a v souladu s politikou přístupu.
1.1. Osoby zastupující původce musí mít v rámci modulu
Chráněného úložiště přístup pouze k dokumentům tohoto
původce.

2.

Omezení přístupu (a politika přístupu IS) musí být v souladu s
pravidly přístupu k archiváliím definovanými zákonem o
archivnictví a spisové službě a návaznou vyhláškou (zejména se
jedná o zamezení přístupu k archiváliím po dobu ochranné lhůty
pro jiné osoby než pracovníky archivu). Za soulad odpovídá
vlastník dat.

Akvizice, vývoj a údržba informačních systémů
Bezpečnostní požadavky informačních systémů

19.9.1.1
Implementují:

Analýza a specifikace bezpečnostních požadavků

manažer IT

Organizační zásady:
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1.

19.9.2

Součástí zadání vývoje nebo implementace části nebo celého IS
musí být relevantní bezpečnostní požadavky uvedené v této
politice.

Správné zpracování v aplikacích

19.9.2.1
Implementují:

Validace vstupních dat

manažer IT

Technické zásady:
1.

Každá vstupující data musí být ověřena na jejich správnost (pokud
je tato kontrola možná).

2.

V případě citlivých nebo nevratných operací musí být vyžádáno
speciální potvrzení od uživatele.

3.

Maximum informací musí být doplňováno automaticky bez nutnosti
zásahu uživatele.

4.

Autenticita předávaného dokumentu musí být ověřována pomocí
kontroly elektronického podpisu vztahujícího se i k předanému
dokumentu.
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19.9.2.2
Implementují:

Kontrola vnitřního zpracování

manažer IT

Technické zásady:
1.

Dokumenty a archiválie musí být opatřeny kontrolními součty
(nebo elektronickým podpisem) IS za účelem detekce změny
tohoto dokumentu nebo příslušných metadat. Kontrola těchto
součtů (podpisů) musí probíhat v pravidelných intervalech, které
musí být kratší než období pokryté pravidelnými zálohami.

2.

Pro detekci poškození informací vzniklého chybami při zpracování
nebo úmyslnými zásahy, musí být v IS pravidelně prováděny
kontroly. Doba mezi provedením kontrol musí být menší než
období pokryté pravidelnými zálohami.

19.9.2.3
Implementují:

Validace výstupních dat

manažer IT

Technické zásady:
1.

19.9.3

Před předáním dokumentů badatelům musí být provedeny kontroly
oprávněnosti požadavku na základě obsahu dokumentu (např.
skutečnosti, zda-li dokument obsahuje citlivá osobní data).

Kryptografická opatření

19.9.3.1
Implementují:

Politika pro použití kryptografických opatření

manažer IT
manažer bezpečnosti IT

Organizační zásady:
1.

V IS mohou být použity pouze schválené kryptografické algoritmy
o schválených parametrech (např. síla klíče) a délka jejich
používání. Příslušné schvalování provádí manažer bezpečnosti IT.
Schválené algoritmy musí být dokumentované v podobě
formálního řízeného dokument, který podléhá změnovému řízení.

2.

Jednou ročně musí být seznam schválených algoritmů
zkontrolován, musí být vyhodnocená síla zanesených algoritmů
vzhledem k časovému horizontu 5–10 let a následně seznam
upraven. Za kontrolu seznamu odpovídá manažer bezpečnosti IT.

3.

V případě vyřazení algoritmu musí být prověřeno jeho použití v IS
a podniknuta příslušná opatření k nápravě stavu.

Technické zásady:
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1.

Kryptografické klíče musí být po celou dobu jejich existence
chráněné a nikdy nesmí být uložené nebo přenášené v otevřeném
tvaru. Alternativně mohou být v otevřeném tvaru uložené v trezoru
s omezeným a sledovaným přístupem.

2.

Pokud to charakter použití tajných nebo soukromých klíčů
nevyžaduje, nesmí být tyto klíče zálohované.

3.

Kryptografické klíče (konkrétně soukromé klíče) nesmí být
archivovány. Jejich ničení musí probírat protokolárně včetně
zničení všech jejich záloh.

19.9.3.2
Implementují:

Správa klíčů

manažer IT

Organizační zásady:
1.

Přístup ke kryptografickým klíčům musí být omezen výhradně na
osoby s potřebou mít k těmto klíčům přístup (správci IS nebo
osoby odpovědné za provádění obnovy systémů po havárii).

2.

Postupy pro přístup ke klíčům, stejně jako pro jejich vytvoření,
používání a stažení z oběhu nebo zničení musí existovat ve formě
formálního řízeného dokumentu, který podléhá změnovému řízení.

1.

Tajné nebo soukromé klíče použité pro zajištění integrity
dokumentů v Chráněném úložišti nebo Digitálním archivu musí být
generovány i uloženy ve specializovaném hardware (HSM –
Hardware Security Module).

2.

Tajné nebo soukromé klíče musí být distribuovány bezpečným
způsobem (v zašifrovaném tvaru nebo na specializovaném
hardware) přičemž tajemství pro přístup ke klíči (k jejich aktivaci)
musí být distribuováno nezávislým kanálem.

3.

V případě neexistence seznamu schválených algoritmů jsou za
schválené algoritmy považovány následující algoritmy (nebo jejich
kombinace):

Technické zásady:
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Tabulka 19-1 Schválené
kryptografické
algoritmy

Algoritmus
SHA1

SHA-224
SHA-256
SHA-384
SHA-512
RC4
Triple DES
AES
RSA

ECC

19.9.4

Klíče

Doba
používání
do roku
2012

Poznámka
Pouze pro jednorázové
ověření integrity/podpisu
(nebude se dlouhodobě
ukládat) nebo pro
zpracování hesel

do roku
2025

max. 2 roky
max. 2 roky

do roku
2015
do roku
2030
do roku
2030

max. 2 roky
velikost
klíče min.
2048 bitů
max. 2 roky do roku
pro velikost 2030
tělesa Fq,
musí q≥ 2224

U podpisu je nutné
zohlednit i vlastnosti hash
funkce
U podpisu je nutné
zohlednit i vlastnosti hash
funkce

Bezpečnost systémových souborů

19.9.4.1
Implementují:

Správa provozního programového vybavení

manažer IT

Organizační zásady:
1.
2.

Min. jednou za dva pracovní dny musí být prováděna kontrola
správné funkčnosti OS a aplikací na provozních systémech (např.
kontrolou logů).
Musí existovat ověřený postup pro zálohování, obnovu
programového vybavení (a konfigurace).
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19.9.4.2
Implementují:

Ochrana systémových testovacích údajů

manažer IT
vlastník dat
manažer bezpečnosti IT

Organizační zásady:

19.9.5

1.

Pro účely testování mohou být používána jen anonymizována data
(zejména nesmí být použité kopie dat z provozních databází).

2.

V případě, že je nutné použít ostrá data z provozních databází,
musí být příslušné testovací databáze chráněny stejně, jako
provozní databáze. Toto zpracování musí dále povolit manažer IT,
vlastník dat a manažer bezpečnosti IT.

Bezpečnost procesů vývoje a podpory

19.9.5.1
Implementují:

Postupy řízení změn

manažer IT

Organizační zásady:
1.

19.9.5.2
Implementují:

Všechny verze software, operačního systému, programů a dalšího
kódu musí být archivovány po dobu provozu IS resp. jeho části, ke
které se daný kód vztahuje.
Omezení změn programových balíků

manažer IT

Organizační zásady:
1.

19.9.6

Řízení technických zranitelností

19.9.6.1
Implementují:

Změny v OS a aplikacích IS musí být omezeny na minimum.
Provedené změny musí mít pozitivní vliv na bezpečnost nebo
funkcionalitu aplikace.

Řízení, správa a kontrola technických zranitelností

manažer IT
manažer bezpečnosti IT
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Organizační zásady:

19.10

19.10.1

1.

Musí být sledovány zranitelnosti komponent IS.

2.

Zranitelnosti, které mohou být využity hrozbou, musí být opraveny,
nebo musí být přijaty dodatečná opatření.

3.

Minimálně jednou ročně musí být provedeny penetrační testy na
veškerá rozhraní IS otevřená do externí sítě (Internetu). Za
provedení testů odpovídá manažer bezpečnosti IT. Zpráva o
provedení testu musí být předána manažerovi IT, který zajistí
odstranění nalezených zranitelnosti.

4.

Minimálně jednou za dva roky musí být provedeny penetrační testy
na veškerá rozhraní IS otevřená do interní sítě (kromě sítí
vyhrazených pro provoz centrálních komponent IS). Za provedší
testů odpovídá manažer bezpečnosti IT. Zpráva o provedení testu
musí být předána manažerovi IT, který zajistí odstranění
nalezených zranitelnosti.

Zvládání bezpečnostních incidentů
Hlášení bezpečnostních událostí a slabin

19.10.1.1
Implementují:

Hlášení bezpečnostních událostí

manažer bezpečnosti IT

Organizační zásady:
1.

Musí existovat plán pro informování o bezpečnostních událostech
(např. výpadek systému, požár, výpadek klimatizace, DOS útok,
detekce malware, …) a pro jejich zvládání, a podle tohoto plánu
musí být v případě výskytu události postupováno. Za vytvoření
plánu odpovídá manažer bezpečnosti IT; plán musí být
dokumentován v podobě formálního řízeného dokumentu, který
podléhá změnovému řízení.

2.

Komunikační kanály uvedené v plánu musí být nastaveny a
odpovědnosti za řešení incidentů musí být přiděleny příslušným
rolím. Pracovníci v daných rolích musí být prokazatelně seznámeni
s plánem.

19.10.1.2

Hlášení bezpečnostních slabin

Implementují:
manažer bezpečnosti IT
Organizační zásady:
1.
Součástí plánu pro informování o bezpečnostních událostech musí
být i plán pro informování o bezpečnostních slabinách
(zranitelnostech).
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19.10.2

Zvládání bezpečnostních incidentů a kroky k nápravě

19.10.2.1
Implementují:

Odpovědnosti a postupy

manažer bezpečnosti IT

Organizační zásady:
1.

19.10.2.2
Implementují:

Pro zajištění rychlé, účinné a systematické reakce na
bezpečnostní incidenty musí být v plánu definovány odpovědnosti
a postupy pro jejich zvládání.
Ponaučení z bezpečnostních incidentů

manažer bezpečnosti IT

Organizační zásady:
2.

19.11

19.11.1

Součástí plánu pro informování o bezpečnostních událostech musí
být i definovaný proces vyhodnocování bezpečnostních incidentů
a přidělení odpovědnosti za provádění tohoto procesu.

Řízení kontinuity činností organizace
Aspekty řízení kontinuity činností organizace z hlediska bezpečnosti
informací

19.11.1.1
Implementují:

Kontinuita činností organizace a hodnocení rizik

manažer bezpečnosti IT

Organizační zásady:
3.

Musí být vytvořeny plány pro zvládání událostí s dopadem na
činnost organizace; tyto plány musí zohledňovat pravděpodobnost
události, dopad a možné následky.
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19.11.1.2
Implementují:

Vytváření a implementace plánů kontinuity

manažer bezpečnosti IT

Organizační zásady:
1.

Pro udržení nebo obnovu provozních činností organizace po
přerušení nebo selhání IS a pro zajištění dostupnosti informací v
požadovaném čase musí být vytvořeny a zejména
implementovány příslušné plány kontinuity. Plány musí být
dokumentovány v podobě formálního řízeného dokumentu, který
podléhá změnovému řízení.

2.

Za řízení kontinuity činnosti organizace a tedy i za vytvoření a
správu plánu odpovídá manažer bezpečnosti IT.

3.

Všechny kopie plánů kontinuity musí být ukládány tak, aby byly
dostupné jen oprávněným uživatelům.

4.

Kopie plánu kontinuity musí být uloženy tak, nebyly zničeny v
případě havárie v hlavní lokalitě.

19.11.1.3
Implementují:

Systém plánování kontinuity činností organizace

manažer bezpečnosti IT

Organizační zásady:
1.

19.11.1.4
Implementují:

Plány kontinuity musí obsahovat kontaktní údaje všech potřebných
osob včetně dodavatelů a servisních organizací. Tyto osoby musí
být prokazatelně seznámeny s těmito plány.
Testování, udržování a přezkoumávání plánů kontinuity

manažer bezpečnosti IT

Organizační zásady:
1.

Vytvořené plány pro zvládání událostí s dopadem na činnost
organizace musí být pravidelně testovány a aktualizovány
(alespoň jednou za dva roky musí být proveden praktický test a
jednou za rok proveden test „simulací“).
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19.12

19.12.1

Soulad s požadavky
Soulad s právními normami

Implementují:

manažer bezpečnosti IT

Organizační zásady:
1.

19.12.2

Součástí aktualizace analýzy rizik (viz kapitola Interní organizace)
musí být i revize zákonů, které mají vztah k provozovanému IS a
zejména dopadů, které vyplývají z porušení ustanovení těchto
zákonů.

Soulad s bezpečnostními politikami, normami a technická shoda

19.12.2.1
Implementují:

Shoda s bezpečnostními politikami a normami

vedoucí zaměstnanci

Organizační zásady:
1.

Všichni vedoucí zaměstnanci jsou odpovědní za správné
provádění bezpečnostních postupů v rozsahu jejich odpovědnosti,
zejména aby tyto postupy byly prováděny správně a v souladu s
bezpečnostními politikami a normami.

19.12.2.2 Kontrola technické shody
Implementují:
manažer bezpečnosti IT
Organizační zásady:
1.

2.
3.

19.12.3

Záznam o kontrole technické shody musí předán u manažerovi IT,
který zajistí jejich odstranění nalezených nedostatků.

Hlediska auditu informačních systémů

19.12.3.1
Implementují:

Konfigurace IS a správná funkčnost bezpečnostních opatření
spojených s tímto IS musí být v pravidelných intervalech (min.
jednou za 6 měsíců) zkontrolována osobou, která se nepodílí na
provozu IS. O provedení kontroly musí být vytvořen písemný
záznam obsahující jméno kontrolující osoby, kontrolované
skutečnosti a výsledky kontroly. Za provedení kontroly odpovídá
manažer bezpečnosti IT.
Součástí kontroly technické shody musí být i kontrola odstranění
nálezů z minulé kontroly.

Opatření k auditu informačních systémů

manažer kontroly a interního auditu
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Organizační zásady:
4.

V pravidelných intervalech (min. jednou ročně) musí být prováděn
audit IS zahrnující mj. i kontrolu účinnosti bezpečnostních
opatření, činností uživatelů, spojených záznamů a oprávněnosti
této činnosti. Audit musí provádět interní nebo externí auditor, v
každém případě však osoba, která se nepodílí na provozu IS a ani
není součástí organizační složky odpovídající za provoz IS. Za
inicializaci auditu odpovídá manažer kontroly a interního auditu.

5.

O provedení auditu musí být vytvořena auditní zpráva, která bude
uložena v úložišti auditních zpráv NA ČR (podle speciálního
předpisu).

6.

S obsahem auditní zprávy musí být
bezpečnosti a manažer bezpečnosti IT.

seznámen

manažer
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PŘÍLOHA Č. 2 – BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA NA ČR

Celková bezpečnostní politika pro Národní archiv ČR
(Návrh)
Bezpečnostní politika Národního archivu ČR (dále i NA) prezentuje záměry v oblasti
bezpečnosti a je závazná pro všechny zaměstnance NA. Jejím cílem je zabezpečit jednotný
přístup k bezpečnosti na všech úrovních řízení.Všichni zaměstnanci NA jsou povinni řídit se
touto politikou. Tato politika se týká osob, informačních systémů, dokumentů a všech
informací, které NA zpracovává a uchovává, či už v prostorách NA, nebo mimo něj.
Cílem v oblasti bezpečnosti je:
7.
chránit životy a zdraví zaměstnanců a dalších osob;
8.

plnit požadavky relevantních zákonů a dalších předpisů i smluvní závazky;

9.

podporovat plnění úkolů uložených NA,

10.

chránit majetek NA, dokumenty a informace;

Uvedené cíle jsou seřazeny podle priorit od nejvyšší po nejnižší. Může se stát, že některé z
cílů si v dané situaci můžou navzájem odporovat. V takovém případě se upřednostní
dosažení cíle s vyšší prioritou). Při řízení bezpečnosti musí být uplatňovány následující
bezpečnostní principy:

přijímaná opatření musí být přiměřená riziku, tedy pravděpodobnosti vzniku
škody a její velikosti;


s informacemi a dokumenty (archiváliemi) NA musí být nakládáno způsobem
zohledňujícím možná rizika, která s těmito informacemi a majetkem souvisejí,



činnosti související s řízením bezpečnosti musí být centrálně koordinovány,



přístup do prostor, informačních systémů a síti musí být řízen na základě
principu oprávněné potřeby,



bezpečnostní opatření musí být do informačních systémů implementována v
průběhu vývoje,



havarijní plány a plány kontinuity činnosti se vypracovávají na základě analýzy
dopadů.

Pro plnění cílů v oblasti bezpečnosti a naplnění bezpečnostních principů, je nutné zejména
zajistit:

provoz NA tak, aby byl co nejméně a na co nejkratší dobu omezen
mimořádnými událostmi, jako jsou havárie, poškození prostor NA a podobně;


dostupnost dokumentů (archiválií) a informací NA, které organizační útvary
potřebují k plnění svých povinností, s minimálními narušeními;
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ochranu archiválií tak, aby byly dostupné v požadovaném okamžiku a kvalitě
(včetně informací o autenticitě) a aby nebyly zpřístupněné neoprávněným
osobám;



ochranu informačních systémů a informací v písemné i elektronické formě tak,
aby nebyly zpřístupněné neoprávněným osobám;



hlášení a vyšetření všech bezpečnostních incidentů, skutečných nebo
předpokládaných;



uchování a dokumentování dokladů, záznamů a důkazů souvisejících s
bezpečnostními incidenty pro případné právní kroky;



dostatečnou informovanost a znalost všech zaměstnanců v oblasti bezpečnosti,
přiměřeně jejich pracovnímu zařazení a pracovním úkolům;



ochranu dokumentů a informací před odcizením;



dostatečné zdroje (finanční, materiálové a personální) pro plnění cílů v oblasti
bezpečnosti informací.

Při řízení bezpečnosti musí být zohledněny všechny legislativní a regulatorní požadavky pro
oblast bezpečnosti, zejména požadavky vyplývající ze

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


vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,



zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,



zákona č. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník,



zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví,



zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a navazujících předpisů,



zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.

Základní odpovědnosti v oblasti řízení bezpečnosti jsou rozděleny následujícím způsobem:

Manažer bezpečnosti – koordinuje bezpečnostní aktivity v celé NA. Kontroluje
zavedení přiměřených bezpečnostních opatření ve všech oblastech
bezpečnosti NA. Vyšetřuje vybrané bezpečnostní incidenty.


Manažer bezpečnosti IT – koordinuje implementaci bezpečnostních opatření do
informačních systémů NA v souladu s požadavky manažera bezpečnosti.
Kontroluje zavedení adekvátních bezpečnostních opatření do informačního
systémů NA. Vyšetřuje bezpečnostní incidenty v informačních systémech.



Manažer kontroly a interního auditu – vykonáváním pravidelných kontrol a
auditů dohlíží nad souladem NA s touto bezpečnostní politikou.
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Příloha č. 2 – Bezpečnostní politika NA ČR


Všichni zaměstnanci NA – jsou povinní plnit své pracovní povinnosti v souladu s
touto bezpečnostní politikou, a v souladu s bezpečnostními požadavky
manažera bezpečnosti.

Zaměstnanci odpovědni za práci třetích stran na pracovištích, s archiváliemi spravovanými
NA, s majetkem, nebo informacemi NA, jsou povinni tyto třetí strany prokazatelně obeznámit
s bezpečnostní politikou a navazujícími předpisy relevantními činnostem, které budou tyto
třetí strany vykonávat. Dodavatelé odpovídají za dodržování bezpečnostní politiky NA na
základě ustanovení ve smlouvě nebo na základě zvlášť podepsané dohody.
Další procesy, postupy a povinnosti jednotlivých zaměstnanců jsou upraveny předpisy
navazujícími na bezpečnostní politiku. Rozsah a obsah předpisů navazujících na tuto
bezpečnostní politiku určuje manažer bezpečnosti.
Porušení ustanovení bezpečnostní politiky a navazujících předpisů je posuzováno jako
závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce. Za
aktualizaci bezpečnostní politiky odpovídá manažer bezpečnosti.
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Příloha č. 3 – Metadata
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21.1

21.1.1

Strukturální metadata
Konstrukce informačních balíčků

Všechny informační balíčky budou využívat schéma METS pro sdružení popisných, uchovávacích a strukturálních metadat a
digitálních objektů.
class OAIS_METS
Dokument MET S
dmdSec - Popisná metadata

structMap - Strukturál ní mapa
Infromace_o_balíku

Popisné_informace

Informační_balík

Popisná metadata
Dubli n Core, MoReq a
dal ší

fil eSec - Soubory
amdSec - Admi ni strati vní metadata
Datov ý_obj ekt
Uchov áv aci_informace

Informace_o_obsahu

Informace_pro_reprezentaci_DO
Uchovávací metadata
PREMIS

Seskupení i nformač ního bal íč ku - SIP, AIP, DIP

Obrázek 21-1 – Uspořádání metadat a objektů v dokumentu METS
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Použití struktury METS a zahrnutí další metadatových struktur a digitálních objektů spolu s popisem základních sekcí je
uvedeno v následující tabulce:

Externí sch
elementy METS Popis
metadata
o
METS
souboru,
zde
bude
informace
o
identifikátoru
SIP,
AIP
nebo
DIP
a
základní
informace
o
zpracování
metsHdr
dmsSec

popisná metadata

http://ww

v této sekci budou použita navržená popisná metadata viz Příloha B
amdSec

administrativní metadata (má 4 podsekce) viz Příloha C Uchovávací metadata (PREMIS)

mtechMD

technická metadata – PREMIS Object

rightsMD

administrativní případně legislativní práva – PREMIS Rights

sourceMD

popis původce údajů obsažených v METS dokumentu

digiprovMD

metadata spojená s digitálními zdroji – PREMIS Events

http://ww
v1-1.xsd

http://ww
v1-1.xsd

http://ww
v1-1.xsd

fileSec

vlastní soubory ve skupinách např. Originál, Náhled, Migrace)

structMap

popis logického a fyzického uspořádání metadat a digitálních objektů v rámci balíčků

strucLink

popis vazeb na externí objekty

behaviorSec

vazba pro spouštění (zobrazení) obsahu
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Popis elementů a atributů používaných v projektu:
Element METS
Atribut
mets

@PROFILE

Popis
fixní hodnota definice struktury SIP, AIP nebo DIP
„http://<server>/<cesta>/mets.xsd"

@LABEL

jedna z hodnot „SIP“, „AIP“, „DIP“

@TYPE

u AIP jeden z typů „Record“, „File“
globální jedinečný identifikátor pro soubor u AIP např. identifikace
AIP NA67075091976862014717971209717749394363.
URN - czarch://CZ-100000010/AIP?GUID=

@ID
@OBJECTID
metsHdr

agent

NA67075091976862014717971209717749394363

@CREATEDATE

časový otisk vytvoření balíčku

@LASTMODDATE

časový otisk změny balíčku

element agent:

u SIP původce („PROCUCER“), u AIP archiv („CUSTODIAN“) a u
DIP poskytovatel („DISSEMINATOR“)

@ID = "12345679"
@ROLE = "PRODUCER",
@TYPE = "Organization",
@OTHERTYPE = "National Archive CR",
name = "Národní archiv ČR".

@ID

u SIP používáno pro označení zda se jedná od SIP do Chráněného
úložiště (Store)nebo Digitálního archivu (Archive)
jedinečné označení v rámci METS souboru např. "DM_0001"

@GROUPID

odkaz na související skupinu (skupinu digitálních objektů)

@ADMID

odkaz na související administrativní metadata

@CREATED

časový otisk pořízení popisných metadat

@STATUS

stav popisných metadat, předpokládané použití pro kontrolu úplnosti
a nutnosti doplnění metadat

@RECORDSTATUS
dmsSec
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Element METS
wdWrap

@MIMETYPE

Popis
označení MIME typu vložených dat; fixní hodnota "text/xml"

@MDTYPE

fixní hodnota "OTHER"

@OTHERMDTYPE

fixní hodnota "NA_DM" pro označení vlastní struktury metadat

Atribut

možné označení názvem, možné použití fixního názvu „Popisná data
NA ČR“
vlastní XML schéma popisných dat

@LABEL
<na_dm:na_dm>
...
</na_dm:na_dm>
amdSec
techMD
wdWrap

rightsMD
wdWrap

@ID

jedinečné označení v rámci METS souboru např. "TM_0001"

@MDTYPE

fixní hodnota "PREMIS"

<premis:object>
...
</premis:object>

vlastní XML schéma technických dat objektu

@ID

jedinečné označení v rámci METS souboru např. "ACL_0001"

@MDTYPE

fixní hodnota "PREMIS"

<premis:rights>
...
</premis:rights>

vlastní XML schéma práv k objektu
jedinečné označení v rámci METS souboru např. "Hist_0001"

digiprovMD
wdWrap

@MDTYPE

fixní hodnota "PREMIS"

<premis:event>
...
</premis: event >

vlastní XML schéma událostí spojených s balíčkem
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Element METS

Atribut

Popis

@ID

jedinečné označení v rámci METS souboru např. "GRP_0001"

@USE

jedna z hodnot "Original", "Nahled" nebo "Migrace"

@VERSDATE

datum a čas vytvoření skupiny "2007-09-06T13:12:03"

@ID

jedinečné označení v rámci METS souboru např. "F_0001"

@MIMETYPE

MIME type souboru

@SEQ

pořadí ve skupině

@SIZE

velikost souboru

@CREATED

datum a čas vytvoření souboru

@CHECKSUM

kontrolní součet souboru

@CHECKSUMTYPE

typ kontrolního součtu

@TYPE

bit stream v Base64
fixní hodnota "LOGICAL"

@TYPE

jedna z hodnot "Original", "Nahled" nebo "Migrace"

@ORDER

Pořadí

@DMDID

vazba na související popisná metadata

@FILEID

opakující se atribut pro odkazy na soubory, ze kterých je typ (např.
originál) složen

fileSec
fileGrp

file

FContent
BinData
structMap
div

fptr
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Element METS

Atribut

strucLink

popis externích vazeb jednotlivých
sekcí METS souboru

behaviorSec

vazba pro spouštění (zobrazení)
obsahu

Popis
vazba na související dokumenty
zatím nepoužíváno není konkrétní použití
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21.2

21.2.1

Popisná metadata
Přehled položek popisných dat

Oblast
Registrace

název EN

název CZ

příklad
pro AIP – GUID;1234-56789466231

identifier (type;value;agent)

identifikator

date (type; datetime)

datum

name (original; alternative)

název (původní;alternativní)

description

popis

descriptive keywords

klíčová slova

classification (schema; code; description)
classification_archival (schema; code;
description)
language

klasifikace původce

coverage (place;period;juridistion)

pokrytí (misto, období, pokrytí)

agent (type, subject, address)

agenti (typ; subjekt; adresa)

relatoinship (identifier,type)

relace (identifikátor;typ relace)

Obsah

archivní klasifikace
jazyk

Kontext
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CREATE;2007-12-12T05:45:00
Směrnice pro vedení spisové
služby
Metodický návod pro vedení
spisové a archivní služby od roku
2005.
směrnice, archivní služba, spisová
služba
Spisový plán 1990;54.3;Metodická
činnost

Cze
Česká Republika;19952000;MVČR
Národní archiv, Jan Novák,
Archivní 5, Praha 4, 14000
základní vztahy mezi dokumenty a
soubory

Struktura

record_type

typ

format (media_format; data_format; medium; extent)

DCMI typy - text
více je obsaženo v
uchovávacích datech
text; MIME, application/pdf;
CD-R;velikost nebo kapacita)

usage_condition

10; A; přesun do archivu
Není
Nepřístupný
copyrigth 1995 Národní
archiv

formát (druh; typ;
médium; rozšíření)
Podmínky
vyřazování (doba
uložení; způsob
disposal
uchování; proces
(retentionSchedule;disposal_status;disposition_event) vyřazení)
security_category
bezpečnostní kategorie
access_status
stav zpřístupnění
omezení přístupu
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21.2.2

Srovnání se standardy DC, MoReq

Oblast
název EN
Registrac identifier (type;value;agent)
e
date (type; datetime)

Obsah

název CZ
identifikátor

Dublin Core
identifier

datum

date

title

description

název
(původní;alternativní)
popis

description

descriptive keywords

klíčová slova

subject

classification (schema; code;
description)

klasifikace původce

subject

classification_archival (schema;
code; description)
language
coverage (place;period;juridistion)

archivní klasifikace

subject

jazyk
pokrytí (misto,
období, pokrytí)

language
coverage

name (original; alternative)

MoReq
Identify.system_ide
ntifier
Event_history.date.
created,
Event_history.date.
received aj.
Description.title
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datum odeslání; datum
vyřízení
věc/název

Description.abstrac
t
Description.abstrac
t.keywords
Description.classific spisový plán; spisový
ation.classification_ znak; spisový znak
code;
popis
Description.classific
ation.fully_qualified
_classification_cod
e

Use.language
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Kontext

agent (type, subject, address)
relatoinship (identifier,type)

Struktura record_type
format (media_format; data_format;
medium; extent)
Podmínk
y

agenti (typ; subjekt;
adresa)
relace
(identifikátor;typ
relace)

relation,
source

typ

type

formát (druh; typ;
médium; rozšíření)

format

disposal
vyřazování (doba
(retentionSchedule;disposal_status uložení; způsob
;disposition_event)
uchování; proces
vyřazení)

security_category

bezpečnostní
kategorie
stav zpřístupnění
omezení přístupu

access_status
usage_condition

Relation.cross_refe uloženo, vyřizující dok.
renced_to,
Relation.is_child_of
,
Relation.is_parent_
of
Description.record_
type

Event_plan.period, skartační lhůta;
Event_plan.event_ skartační znak
description.dispositi
on_action
Event_plan.event_t
rigger

rights
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21.2.3

Seznam položek pro SIP a AIP

Oblast
název EN
Registrace identifier (type;value;agent)
date (type; datetime)
name (original; alternative)
Obsah

SIP AIP
A
A
A
A

description
descriptive keywords
classification (schema; code; description)

název CZ
identifikator
datum
název
(původní;alternativní)
popis
klíčová slova
klasifikace původce

classification_archival (schema; code; description)

archivní klasifikace

language
coverage (place;period;juridistion)

jazyk
pokrytí (misto, období,
pokrytí)
agenti (typ; subjekt;
adresa)
A
relace
(identifikátor;typ
relace)
typ
A
formát (druh; typ;
médium; rozšíření)

A

A

A

A
A

Kontext

agent (type, subject, address)
relatoinship (identifier,type)

Struktura

record_type
format (media_format; data_format; medium; extent)
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A

A

Podmínky disposal
vyřazování (doba
(retentionSchedule;disposal_status;disposition_event) uložení; způsob
uchování; proces
vyřazení)
security_category
bezpečnostní
kategorie
access_status
stav zpřístupnění
usage_condition
omezení přístupu
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A

A

A

A
A

21.3

21.3.1

Popis metadat
Oblast registrace

Název
Název CZ
Popis
Subelementy

Povinnost
Násobnost
Způsob zápisu

Účel
Příklad

IDENTIFIER
Identifikátor
Jednoznačný identifikátor
type (typ) – druh identifikace
value (hodnota) – hodnota identifikátoru
agent – kdo používá identifikátor
A – type GUID
A
text
číselník typů:
• GUID – jednoznačný globální identifikátor
• SID – systémový identifikátor
• CJ – číslo jednací
Umožňuje jednoznačnou identifikaci objektu např. dokumentu.
Využívá se při odkazování na jiné dokumenty.
Identifikace v digitálním archivu.
<identifier>
<type>GUID</type>
<value>145579-44568-ad457-45e647</value>
<agent id=“0000001“>Národní
archiv</agent>
</identifier>
Identifikace původce.
<identifier>
<type>CJ</type>
<value>MD 012345/1995</value>
<agent id=“0001245“>Ministerstvo
dopravy</agent>
</identifier>

Název
Název CZ
Popis
Subelementy
Povinnost
Násobnost
Způsob zápisu
Účel
Příklad

DATE
Datum
Datum a případně i čas významné události.
type (typ) – typ události
dateTime (datum a čas) – časový okamžik
A – type Vznik
A
číselník typů
• Vznik, Odeslání, Přijetí, Vyřízení, Registrace
Určení časového okamžiku významné události spojené
s dokumentem.
Dokument založený 20.1.1995 15:03:23 a vyřízený 18.2.1995.
<date>
<type>Vznik</type>
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<value>1995-01-20T15:03:23</value>
</date>
<date>
<type>Vyrizeni</type>
<value>1995-02-18</value>
</date>

21.3.2

Oblast obsahu

Název
Název CZ
Popis
Subelementy

Povinnost
Násobnost
Způsob zápisu
Účel
Příklad

NAME
Název
Stručný název dokumentu
original (původní) – původní název
alternative (alternativní) – alternativní název (např. překlad)
language (jazyk) – kód jazyka použitý pro zápis názvu
A - original
N
text
Označení dokumentu výstižným textovým popisem.
Identifikace v digitálním archivu.
<name>
<original language=“eng“> MODEL
REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF
ELECTRONIC RECORDS</original>
<alternative language=“cze“>Modelové
požadavky pro správu elektronických
dokumentů </alternative>
</name>

Název
Název CZ
Popis
Subelementy
Povinnost
Násobnost
Způsob zápisu
Účel
Příklad

DESCRIPTION
Popis
Vysvětlení obsahu dokumentu.

Název
Název CZ
Popis
Subelementy
Povinnost
Násobnost
Způsob zápisu
Účel

DESCRIPTIVE KEYWORDS
Klíčová slova
Popis obsahu pomocí termínů.
keyword (klíčové slovo) - téma
N
N
text
Strukturální popis pomocí jednoduchých slov tématicky

N
N
text
Rozšířený popis obsahu dokumentu.
Popis dokumentu.
<description>Metodický návod pro vedení
spisové a archivní služby od roku 2005.
</description>
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Příklad

Název
Název CZ
Popis
Subelementy

Povinnost
Násobnost
Způsob zápisu
Účel
Příklad

Název
Název CZ
Popis
Subelementy

Povinnost
Násobnost
Způsob zápisu
Účel
Příklad

Název
Název CZ
Popis
Subelementy
Povinnost

zaměřených.
Klíčová slova.
<descriptive_keywords>
<keyword>směrnice</keyword>
<keyword>spisová služba</keyword>
<keyword>archivní služba</keyword>
</descriptive_keywords>
CLASSIFICATION
Klasifikace
Klasifikace
schema (původní) – označení klasifikačního schématu
(spisového plánu)
code (alternativní) – označení položky
description (jazyk) – popis položky
A
N
text
Tématické zařazení podle klasifikačního schématu.
Klasifikace podle původce.
<classification>
<schema> Spisový plán 1990</schema>
<code>54.3</code>
<description>Metodická
činnost</description>
</classification>
CLASSIFICATION NA
Klasifikace NA
Klasifikace podle Národního archivu
schema (původní) – označení klasifikačního schématu
(spisového plánu)
code (alternativní) – označení položky
description (jazyk) – popis položky
A
N
číselník – volbou z klasifikačního schématu
Tématické zařazení podle klasifikačního schématu.
Klasifikace podle národního archivu.
<classification>
<schema> Národní archiv</schema>
<code>GOV-MV-Met</code>
<description>Metodické
předpisy</description>
</classification>
LANGUAGE
Jazyk
Jazyk použitý pro vytvoření dokumentu.
code (kód) – kód jazyka podle ISO-639-2
N

Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -

Stav:

Výtisk: 001

ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05

Změna: 21.03.2008

Verze: 1.05

Stran:

388

363

Násobnost
Způsob zápisu
Účel
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A
číselník – podle ISO-639-2
Informace o použitém jazyce.
Dokument v českém jazyce.
<language kod=“cze“>česky</language>
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Název
Název CZ
Popis
Subelementy

Povinnost
Násobnost
Způsob zápisu
Účel
Příklad

COVERAGE
Pokrytí
place (místo) – jméno místa nebo zeměpisné souřadnice
period (období) – označení období, datum nebo časové období
jurisdiction (jurisdikce) – jméno správní jednotky, geografické
nebo administrativní pokrytí
N
N
text, číselník

<coverage>
<place>Praha</place>
<period>20. století</period>
<jurisdiction>Ministerstvo vnitra
ČR</jurisdiction>
</coverage>

21.3.3

Oblast kontextu

Název
Název CZ
Popis
Subelementy

Povinnost
Násobnost
Způsob zápisu

AGENT
Agent
Fyzická osoba, organizace nebo aplikace související
s dokumentem.
type (typ) – klíčové slovo označující typ agenta
subject (jméno) – jméno osoby, organizace nebo aplikace
address (adresa) – kontaktní údaj osoby nebo organizace
A (typ původce a autor)
A
text,
číselník (typů):
• producer (původce)
• author (autor)
• contributor (přispěvatel)
• publisher (vydavatel)
• recipient (příjemce)
• copy_recipient (příjemce kopie)
• sender (odesílatel)

Účel
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Příklad

Fyzická osoba
<agent>
<type>AUTHOR</type>
<subject>Jan Novák</subject>
<address>Mírová 1234,24000
Meziboří</address>
</agent>
Organizace
<agent>
<type>PRODUCER</type>
<subject>Národní archiv ČR</subject>
<address> Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4
- Chodovec</address>
</agent>
Aplikace
<agent>
<type> </type>
<subject>SignVerificator v1.0</subject>
</agent>

Název
Název CZ
Popis
Subelementy

RELATIONSHIP
Relace
Externí vazby na jiné objekty.
type (typ) – typ vazby
identifier (identifikátor) – identifikace odkazovaného objektu
N
A
text,
číselník (typů):
• cross_referenced_to (souvisí)
• is_child_of
(součást)
• is_parent_of (obsahuje)

Povinnost
Násobnost
Způsob zápisu

Účel
Příklad

Dokument je součástí spisu:
<relationship>
<type>IS_CHILD_OF</type>
<identifier>
<type>SID</type>
<value>12548789526</value>
</identifier>
</relationship>
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21.3.4

Oblast struktury

Název
Název CZ
Popis
Subelementy
Povinnost
Násobnost
Způsob zápisu
Účel
Příklad

Název
Název CZ
Popis
Subelementy

Povinnost
Násobnost
Způsob zápisu

Účel
Příklad

RECORD_TYPE
TYP
Typ dokumentu, skupina
A
N
rozdělení do skupin
Textový dokument
<record_type> </record_type>
FORMAT
Formát
Obecný popis formátu dokumentu.
media_format – druh formátu
data_format - typ (MIME TYPE)
medium
- médium
extent
- rozšíření
N
N
text
číselník druhů:
• compound (složený)
• video (video)
• audio (zvuk)
• text (text)
• raster graphics (rastrová grafika)
• vector graphics (vektorová grafika)
• spredsheet (tabulka)
• presentation (prezentace)
• databases (databáze)
<format>

<media_format>TEXT</media_format>
<data_format>html/text</data_format>
<medium>CD</medium>
<extent="bajt">254235</extent>
</format>
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21.3.5

Oblast podmínek

Název
Název CZ
Popis
Subelementy

Povinnost
Násobnost
Způsob zápisu

Účel

Příklad

Název
Název CZ
Popis
Subelementy
Povinnost
Násobnost
Způsob zápisu

Účel
Příklad

DISPOSAL
Vyřazování
Pravidla pro vyřazování dokumentu.
retention_schedule (doba uložení) – doba po kterou má být
dokument uchován
disposal_status (způsob vyřazování) - způsob vyřazení
disposition_event (proces vyřazení) – událost, která bude
spuštěna

číselník způsobu:
• S – skartace
• A – archivace
• V – výběr po uplynutí lhůty
doba uložení je číselná v rozsahu 1-99
číselník procesu pro vyřazení:
• transfer_to_archive (přenos do archivu)
• destroy (zničení)
Nastavení pravidel pro vyřazování určená především pro
Chráněné úložiště. Na základě těchto pravidel bude dokument
např. zničen nebo přesunut do Digitálního archivu.
Pravidla pro vyřazení dokumentu po 10 letech do Digitálního
archivu
<disposal>
<retention_schedule>10</retention_schedule>
<disposal_status>A</disposal_status>
<disposition_event>TRANSFER_TO_ARCHIVE
</disposition_event>
</disposal>
SECURITY_CATEGORY
Bezpečnostní kategorie
Zařazení dokumentu na jednu z úrovní zvolené bezpečnostní
kategorie.
category (kategorie) – typ bezpečnostní kategorie
level (stupeň) – stupeň bezpečnosti
N
N
číselník kategorií a pro každou kategorii jejich úrovní
• NBÚ
o Vyhrazené
o Důvěrné
o Tajné
o Přísně tajné
Omezení přístupu podle podmínek pro práci s určitou
bezpečnostní úrovní.
Dokument na stupni důvěrné.
<security_category>
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<category>NBÚ</category>
<level>DŮVĚRNÉ</level>
</security_category>
_
Název
Název CZ
Popis
Subelementy
Povinnost
Násobnost
Způsob zápisu

Účel
Příklad

Název
Název CZ
Popis
Subelementy
Povinnost
Násobnost
Způsob zápisu
Účel
Příklad

ACCESS_STATUS
Stav zpřístupnění
Informace o stavu zpřístupnění dokumentu.
A
N
číselník
• Přístupný
• Archivní zpracování
• Omezen
Omezení přístupu podle stavu zpracování dokumentu např.
ochranné lhůty pro archivní zpracování.
Dokument archivně zpracováván.
<access_status>ARCHIVNÍ_ZPRACOVÁNÍ</access_status>

USAGE_CONDITION
omezení přístupu
Informace o omezení přístupu např. na základě duševního
vlastnictví.
N
A
text
Omezení přístupu.
<usage_condition>
Copyright Jan Novák
</usage_condition>
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21.4

21.4.1

Uchovávací metadata
Technická metadata pro popis objektů

Tato metadata vychází ze specifikace Premis pro popis objektů Premis_object.xsd.
název EN
název CZ
příklad
objectIdentifier
identifikátor objektu
objectIdentifierType
typ identifikátoru
DocumentID
MV 00258/2007objectIdentifierValue
hodnota identifikátoru 02-01
preservationLevel
úroveň uchovávání
full
objectCategory
kategorie
Document
objectCharacteristics
charakteristiky objektu
compositionLevel
složitost
simple
fixity
neměnost
algoritmus kontrolního
součtu
messageDigestAlgorithm
SHA-1
454121554a1c544
d
messageDigest
kontrolní součet
původ kontrolního
součtu
messageDigestOriginator
migration
size
velikost
3256478
format
formát
formatDesignation
popis formátu
formatName
označení formátu
application/pdf
formatVersion
verze formátu
1.0
formatRegistry
registr formátu
formatRegistryName
název registru
PRONOM
formatRegistryKey
klíč
fmt/95
formatRegistryRole
role
specification
pouze obsah bez
significantProperties
platné vlastnosti
odkazů
inhibitors
omezení
inhibitorType
typ omezení
heslo
inhibitorTarget
omezení čeho
obsah
inhibitorKey
klíč
bflmp.11
creatingApplication
vytvořeno aplikací
LiveCycle
creatingApplicationName
název aplikace
PDFGenerator
creatingApplicationVersion
verze aplikace
4.01
2007-12dateCreatedByApplication
datum vytvoření
12T05:45:00
originalName
původní název
navrh.pdf
storage
uložení
contentLocation
umístění
contentLocationType
typ umístění
NAstorage
NA/storeAIP/01245
/
contentLocationValue
označení umístění
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název EN

název CZ

storageMedium
environment

uloženo na médiu
systémové prostředí
základní
charakteristika
účel
poznámky
závislosti
název
identifikace
typ identifikace

environmentCharacteristic
environmentPurpose
environmentNote
dependency
dependencyName
dependencyIdentifier
dependencyIdentifierType

dependencyIdentifierValue
software
swName
swVersion
swType
hardware
hwName
hwType
hwOtherInformation
relationship
relationshipType
relationshipSubType
relatedObjectIdentification
relatedObjectIdentifierType
relatedObjectIdentifierValue
relatedObjectSequence
relatedEventIdentification
relatedEventIdentifierType
relatedEventIdentifierValue
relatedEventSequence
linkingEventIdentifier
linkingEventIdentifierType
linkingEventIdentifierValue
linkingIntellectualEntityIdentifier
linkingIntellectualEntityIdentifierTyp
e
linkingIntellectualEntityIdentifierValu
e
linkingPermissionStatementIdentifier
linkingPermissionStatementIdentifie
rType
linkingPermissionStatementIdentifie
rValue

hodnota identifikace
software
název SW
verze SW
typ SW
hardware
název HW
typ HW
další informace
vazby
typ
podtyp
odkaz na objekt
typ identifikace
hodnota identifikace
posloupnost
vazba na událost
typ identifikátoru
události
hodnota identifikace
události
posloupnost

příklad
2560 [a kind of
tape unit]
doporučení nebo
např. minimální
zobrazení

DTD schéma
URI
http://www.schema
.org/DTD/archive.d
td
Acrobat Reader
8.00
zobrazení
Intel Pentium
processor
1 GHz minimum
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21.4.2

Technická metadata – historie

Metadata o provedených akcích jsou založena na specifikaci Premis – event:
název EN
eventIdentifier
eventIdentifierType
eventIdentifierValue
eventType
eventDateTime
eventDetail
eventOutcomeInformation
eventOutcome
eventOutcomeDetail
linkingAgentIdentifier
linkingAgentIdentifierType
linkingAgentIdentifierValue
linkingAgentIdentifierRole
linkingObjectIdentifier
linkingObjectIdentifierType
linkingObjectIdentifierValue

název CZ
identifikátor události
typ identifikace
hodnota identifikace
typ události
datum a čas události
detaily události
výstupní informace
výstup události
detaily výstupu
vazba na Agenta

příklad
TypyUdalostiDA
DA-152346
ingestion
2007-09-10T00:00:00

successful

vazba na objekt

Události před příjmem:
abstract.keywords_change_reason
abstract.reclassification_reason
date.captured
date.check_in
date.check_out
date.closed
date.created
date.decrypted
date.encrypted
date.moved.from_location
date.received
date.received.at_location
date.rendered
date.sent
date.verified.electronic_signature

změna klíčových slov
změna klasifikace
digitalizace
vyjmutí
vrácení
uzavření
vytvoření
zašifrování
odšifrování
přesun
přijetí
příjem do archivu
zobrazení
odeslání
ověření podpisu
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Události po příjmu s AIP:
Typy událostí (příklady)
capture
compression
decompression
decryption
deletion
digital signature validation
dissemination
fixity check
ingestion
message digest calculation
migration
normalization
replication
validation
virus check

evidence
komprese
dekomprese
zašifrování
odstranění
validace elektronického podpisu
poskytnutí obsahu
kontrola integrity
příjem
vytvoření kontrolního součtu
migrace
migrace do normalizovaného formátu
replikace
validace
antivirová kontrola

Technologický projekt
Odpovídá: ICZ a.s.

Utajení: -

Stav:

Výtisk: 001

ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05

Změna: 21.03.2008

Verze: 1.05

Stran:

388

373

Příloha č. 4 – Konceptuální datové schéma
22
22.1.1

PŘÍLOHA Č. 4 – KONCEPTUÁLNÍ DATOVÉ SCHÉMA
Oblast Data Management (1)
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Příloha č. 4 – Konceptuální datové schéma
22.1.2

Oblast Data Management (2)
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Příloha č. 4 – Konceptuální datové schéma
22.1.3

Oblast Process Control
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Příloha č. 5
23

PŘÍLOHA Č. 5

„Principy legislativy s ohledem na elektronické úřadování a digitální archiv“
Návrh M.Kunt
1) Nezasahovat do tvorby a oběhu záznamů s těmito výjimkami:
a) Každý systém veřejné správy spravující data musí být ohodnocen po cca roce
provozu s ohledem na to, zda spravuje záznamy trvalé archivní hodnoty a
které to jsou – provedou příslušné archivy
b) Každý systém ad a), pokud bude ohodnocen jako obsahující záznamy trvalé
hodnoty dle a) musí mít pro ně vytvořeno rozhraní schválené archivem, popř.
komisí (dle Lidinského návrhu), pomocí kterého se záznamy pravidelně
vystoupí do nezávislého formátu a tuto zálohu udržuje (= bez ohledu na
skartační lhůty); alternativně – zálohu 1x za 5 let předá do chráněného
úložiště
c) systémy dle b) musí mít zajištěno řízení životní cyklu a dokumentaci
d) rozhraní pro oběh elektronických spisů mezi úřady veřejné správy a v justici
bude definováno vyhláškou k 499/2004 a bude sloužit jako výměnný formát;
musí zachovat principy dlouhodobého uchovávání (formát, metadata)
e) dokumenty (spisy) budou ihned po uzavření (nejpozději v následujícím
kalendářním roce) migrovány u původce (v souladu s rozhraním b) ) do
formátu vhodného pro dlouhodobé uchovávání vč. metadat (=SIP)
2) Celé řešení musí být provázáno se zákonem 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě, který musí obsahovat základní principy – ostatní je věcí prováděcích vyhlášek
3) Do zákona 499/2004 začlenit (jako jeho prováděcí předpis po úpravě) i vyhlášku
496/2004, o elektronických podatelnách
(dosud) navržená úprava spisové služby v zákoně 499/2004 Sb. – předáno ředitelce NA
§ 63 až 68 Spisová služba
Současná ustanovení týkající se spisové služby jsou příliš vázána k evidenci v podacím
deníku. U původců z jejich vůle nebo z vůle metodických orgánů (ministerstva) vede
k vytrhávání agend a jejich vyvádění mimo spisovou službu. Navrhovaná ustanovení plně
zahrnují do spisové služby všechny dokumenty (záznamy). Navrhovaná ustanovení jsou
obecnější a předpokládá se, že především evidence dokumentů prostřednictvím podacího
deníku a podrobnosti elektronických systémů spisové služby obsáhne prováděcí předpis –
k tomu je potřeba doplnit zmocnění. Základní evidované údaje o záznamech vycházejí
z podacího deníku s důrazem na příjem a ukládání.
Takto koncipované ustanovení plně vyhovuje nejen vedení spisové evidence spisové
služby v elektronické podobě, ale umožňuje kodifikovat i práci se záznamy v informačních
systémech obecně, dosud legislativní úpravou archivnictví zcela opomíjenou.
Za nutné považujeme zásadně upravit ustanovení o spisovnách (záplavová oblast,
letové koridory aj. nejasné pojmy), v případě digitálních záznamů nelze vystačit
s definicemi prostor, ale je nutné upravit celý postup ukládání včetně postupů – bude
zpracováno na základě projektu digitálního archivu.
Úmyslně uvádíme pojem „záznam“. Definice pojmů „záznam“ a „dokument“ je
nejasná, v případě potřeby lze „záznam“ „dokumentem“ nahradit.
¨
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§ 63a
(1) Určení původci jsou povinni spravovat záznamy došlé i jimi vytvořené tak, aby byly
v kterémkoli okamžiku až do provedení výběru archiválií dohledatelné a bylo evidováno
nakládání s nimi.
(2) Určení původci vydají vnitřní předpis pro výkon spisové služby, který obsahuje základní
pravidla pro manipulaci se záznamy u určeného původce (dále jen "spisový a skartační řád")
a jehož součástí je spisový a skartační (ukládací) plán. Spisový a skartační plán obsahuje
seznam typů záznamů roztříděných do věcných skupin s vyznačenými spisovými znaky,
skartačními znaky a skartačními lhůtami. Záznamy musí být podle spisového a skartačního
plánu označovány a ukládány až do provedení výběru archiválií.
(3) Vnitřní předpis dle odst. 2) jsou původci povinni konzultovat s příslušným archivem, který
schvaluje spisový a skartační řád a skartační znaky spisového a skartačního plánu.
§ 64
Příjem a evidence záznamů
(1) Všechny došlé záznamy s výjimkou záznamů obsahujících škodlivý kód a záznamů
výčtově uvedených ve spisovém a skartačním řádu musí být na vstupu (při podání)
neprodleně opatřeny identifikátorem. Identifikátor obsahuje údaje o vstupním místě, datu
vstupu a vazbě na příslušnou evidenci. Tento identifikátor musí být spojen se záznamem.
(2) Všechny záznamy s nimiž určený původce nakládá musí být evidovány tak, aby bylo
z evidence patrné:
a) údaje dle odst.1)
b) kým byl záznam zaslán, vytvořen nebo naposledy aktualizován
c) stručný obsah záznamu
d) pořadové číslo v rámci evidence nebo jednoznačný identifikátor
e) v elektronické formě vazba na záznam
f) informaci o vazbě záznamů mezi sebou
g) vyřizování a držení záznamu jednotlivými útvary určeného původce a jeho
zaměstnanci
h) uložení a vyřazení záznamu
§ 65
Vyřizování záznamů
(1) Při nakládání musí být záznamy týkající se stejné věci
a) v analogové formě fyzicky spojeny
b) v digitální formě vzájemně propojeny prostřednictvím identifikátorů
c) pokud je část záznamů v digitální formě a část záznamů v analogové formě musí
na sebe tyto části vzájemně odkazovat
(2) Souhrn záznamů spojených dle odst. 1) se nazývá spis.
(3) Vyřízením spisu se rozumí shromáždění podkladů, zpracování návrhu odpovědi, jeho
schvalování, vyhotovení, podepsání a vypravení čistopisu rozhodnutí nebo jiné formy
vyřízení.
(4) Po vyřízení, uplynutí všech lhůt vyplývajících z vyřízení a po uložení spisu nebo záznamu
je spis nebo záznam uzavřen. Z vyřízeného spisu nesmí být vyjímány záznamy.
(5) Uzavřený spis nebo záznam, neuplynula-li jeho skartační lhůta, je možné připojit
k novému spisu.
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§ 66
Autentizační prostředky
(1) Dokumenty určenéh
o původce podepisuje jeho statutární orgán nebo jiná osoba oprávněná za něj jednat podle
zvláštního právního předpisu 25) anebo osoba, která k tomu byla statutárním orgánem
pověřena.
(2) Použití razítek se státním znakem, zaručeného elektronického podpisu, elektronické
značky a časového razítka musí být upraveno vnitřním předpisem
(3) Spisový a skartační řád určeného původce stanoví postup při konverzi záznamů
z digitální do listinné formy a naopak.
§67
zrušen
§68
Ukládání záznamů
(1) Všechny vyřízené spisy a ostatní záznamy nebo jejich skupiny musí být označeny spisovými
znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami podle spisového a skartačního plánu a podle
spisových znaků předány k uložení.

... a dále jak je psáno, doplnit část k ukládání digitálních záznamů.
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24

PŘÍLOHA Č. 6

Rozpracování vybraných pasáží zákona č. 499/2004 Sb. v souvislosti s přípravou jeho
novelizace:
Účastníci porady věnovali velkou pozornost archivnímu zákonu, jehož vybrané pasáže
podrobili podrobnému rozboru. Výsledkem dosavadní práce je následující návrh na změnu
některých ustanovení:
§ 2, Vymezení pojmů
a) dokumentem každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již
v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce,
Slovo elektronický se navrhuje z definice vypustit, neboť je v ní nadbytečné a zavádějící.
h) archivní pomůckou nástroj, který se vytváří při archivním zpracování a slouží pro evidenci
a orientaci o obsahu a časovém rozsahu archivního souboru nebo jeho částí.
j) archivní souborem, archivní fond nebo archivní sbírka
K ustanovením doplnit nové písmeno h), vsunout jej za archivní fond, a nové j),
vsunout za archivní sbírku. Změna je nutná vzhledem k následujícímu použití těchto
termínů (viz. u písm. h) § 16 a písm. j) § 17).
i) archivním zpracováním třídění, pořádání a inventarizace archiválií, při kterém vzniká
archivní pomůcka.
Navrhuje se vypustit slovo třídění, jelikož jde o nedefinovaný pojem. Viz např. § 62 (Výroční
zprávy o činnosti archivů), který následně dává povinnost uvést počet "tříděných archiválií".
Do definice se doplňuje část o archivní pomůcce, kterou zákon dosud nejmenuje, ale s níž
operuje vyhláška 645/2004 Sb.
V následné diskusi zaznělo upozornění, aby termín archivní zpracování nebyl
zaměňován s termíny „zpracovanost“ a „inventarizace“ archivního fondu. Dále bylo dáno
k úvaze, zdali by definice neměla být doplněna tak, že archivním zpracováním se rozumí
rovněž vymezení archivního souboru s ohledem na jeho původce, obnovení nebo vytvoření
struktury archivního souboru a vytvoření archivní pomůcky.

§ 3 Výběr archiválií
V diskusi byl přijat návrh, aby obsah § 3 byl odlišen od výběru archiválií, neboť tím
dochází ke směšování problematiky vedení spisové služby a předarchivní péče
s výběrem archiválií. Výčet původců by měl proto být předřazen části o výběru
archiválií a měl by velmi přesně odlišit, kdo má povinnost vést spisovou službu a kdo
má pouze povinnost umožnit výběr archiválií. Rovněž je nutné zachovat a ještě více
precizovat odlišení veřejnoprávních a soukromoprávních původců dokumentů.
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(1) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají:
a) organizační složky státu,
b) státní příspěvkové organizace,
c) státní podniky,
d) územní samosprávné celky,
e) organizační složky a právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými
celky, pokud vykonávají veřejnou správu,
f) právnické osoby zřízené zákonem,
(dále jen „veřejnoprávní původci“).
Největší problémy způsobuje zařazení škol a zdravotnických zařízení, resp. snahou je
nestanovit jim povinné vedení spisové služby, neboť to je zvláště pro oblast nestátních
zdravotnických zařízení, fyzických osob podnikajících v tomto oboru a pro mateřské školy
nesmyslné. Pokud by bylo možné ponechat návrh ve výše uvedeném znění, snad by ve
většině případů vypadly z povinnosti vést spisovou službu, ovšem je to otázka v souvislosti
s jejich povinností vést správní řízení.
Odst. 2:
Bohatá diskuse proběhla v souvislosti s koncepcí archivního zákona, tj. zda má být vůbec
prováděn výběr archiválií u podnikatelských subjektů. Výsledkem byla shoda ve snaze o
snížení počtu původců archiválií a množství archiválií přebíraných archivy k trvalému
uložení, neboť bude-li pokračovat současný trend, archivy budou brzy zaplněny, a to zčásti
balastem. Otázkou je, jak počet původců a přejímaných archiválií nejlépe omezit. Návrh na
změnu návěští na povinnost nabídnout dokumenty k výběru podle jejich druhu a ty
specifikovat v příloze k zákonu je však zřejmě jen těžko realizovatelný.
Odst. 2 písm. a) – ponechat ve stávajícím znění, ale zásadně přepracovat přílohu č. 1.
Odst. 2 písm. b) – problematické ustanovení, které zřejmě nelze doplnit přílohou s výčtem A,
ale přitom není reálné uchovávat všechny dokumenty a poté je nabízet k výběru. Bude proto
ještě předmětem posuzování.
Odst.2 písm. c) - ponechat pouze profesní komory, vypustit dokumenty – veřejné listiny.
Původci je většinou nemají, jsou uloženy ve spisu projednávané věci.
Odst. 2 písm. d) - návrh vypustit s ohledem na skutečnost, že jsou v obchodním rejstříku, a
tím je zahrnuje ustanovení písm. a).
¨
Odst. 2, písm. e) – mělo by být řešeno v samostatných odstavcích. Činnost likvidátorů se
vztahuje k odstavci 1 i 2 (odst. 1 vzhledem k činnosti vnější a odst. 2 vzhledem
k dokumentům vzniklým z vlastní činnosti likvidátora), činnost insolvenčního správce (dříve
konkursní správce) jen k odstavci 2 (z odstavce 1 by se mohla vztahovat pouze na soukromé
školy a soukromá zdravotnická zařízení ), komerční spisovna pak ukládá „S“ a provádí
skartační řízení (viz Nařízení vlády č.100/2005 Sb.). Druh původce by určil u likvidátorů a
správců konkursních podstat druh výběru archiválií (ve skartačním řízení nebo mimo
skartační řízení). Návrh o doplnění ustanovení týkajících se koncesované živnosti vedení
spisovny (tzv. komerční spisovna) nebyl přijat.
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Bylo znovu zdůrazněno, že se stále nepodařilo vyřešit povinnost archivů přejímat dokumenty
uváděné jako archiválie podle přílohy č. 2 zákona u naprosto bezvýznamných organizací.
Řešením by snad bylo nahradit tyto archiválie zejména od likvidátorů sbírkou listin
obchodního rejstříku (informace o firmě by zůstala, odpadla by evidence NAD).
Odst. 2 - doplnit nové písmeno, do něhož by byly zahrnuty organizační složky a právnické
osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky, které nevykonávají veřejnou
správu, neboť vyžadovat po nich vedení spisové služby je nereálné.

(3) Výběr archiválií provádí archiv podle své působnosti (dále jen „příslušný archiv“).
Část účastníků porady se shodla, že ustanovení odst. 3 je potřebné doplnit o popis
činnosti kulturních a vědeckých institucí, např. v tomto znění:
)

Muzea,10) knihovny,11) galerie,7 památníky,12) pracoviště Akademie věd České
republiky13) a vysoké školy provádějí výběr archiválií v rámci své akviziční a
sbírkotvorné činnosti, která odpovídá výběru archiválií podle § 11 a podle principů
výběru archiválií stanovených v § 4, § 5 a příloze č. 2.
Navržená úprava by řešila rozpor mezi povinností KVI vést evidenci archiválií bez
práva jejich výběru. Menší část účastníků byla ovšem proti návrhu, neboť vzhledem
k činnosti při výběru archiválií má toto oprávnění mít jen příslušný archiv. Vyřešilo by
situaci, kdyby se KVI povolil výběr mimo veřejnoprávních původců?

§5
Zásadním návrhem porady bylo změnit návěští odst. 1 a odst. 2, v nichž by mělo být místo
stávajícího výrazu „budou vždy vybrány“ termín „budou vždy nabídnuty k výběru“. Tato
změna by podstatně ulehčila práci archivům především vzhledem k příloze č. 2, neboť by
odpadlo vysvětlování, že zákon sice obsahuje spojení „budou vždy vybrány“, ovšem pokud
dokumenty nesplňují požadavek na obsah archiválie, vybrány být nemusejí i přes toto
konstatování.
Diskutovanou otázkou zůstal obsah odst. 1 písm. a), tj. zdali musí zákon obsahovat
povinnost výběru všech druhů dokumentů vzniklých do roku 1850, nebo by bylo možné
vymezit tento požadavek jinak (např. snížit hranici např. do roku 1800 a u mladších
dokumentů vymezit okruhy taxativně). Obdobně bylo u písm. c) bylo navrhnuto snížit hranici
na rok 1900, neboť po tomto roce dochází k tak masovému nárůstu fotografických, filmových
a zvukových záznamů, že požadavek na výběr archiválií vzniklých do roku 1925 je
nerealizovatelný. Pokud ovšem bude změněna preambule výše navrženým způsobem, lze
ponechat stávající termíny.

10)

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

11)

§ 2 písm. a) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických
a informačních služeb (knihovní zákon).

12)

Například nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek
za národní kulturní památky.

13)

§ 2 odst. 1 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky.
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§7
Odst. 2 – nutno doplnit, že ve skartačním řízení se vyřazují dokumenty, jimž uplynuly
skartační lhůty.

§8
Odst. 3 – široce byl diskutován návrh ponechat jen první větu odstavce („Skartační řízení se
provede vždy při zániku veřejnoprávního původce“),kdežto druhou větu („Není-li to možné,
provede se výběr archiválií mimo skartační řízení“) vypustit. Otázkou však je, zda přece jen
nenastanou situace, kdy není provedení skartačního řízení možné. Účastníci se rozdělili do
dvou skupin , z nichž pro první je pokračováním v této činnosti jen administrativní zátěž,
kdežto pro druhou skupinu je to významné z několika hledisek. Závěr zněl § 8 odst. 3
ponechat v současném znění s odkazem na ustanovení § 7 odst. 3.
Odst. 4 – v diskusi se vyprofilovala dvě stanoviska: 1) odst. 4 vypustit, neboť je zbytečný.
Tato možnost daná neurčeným původcům, nemajícím povinnost vést spisovou službu, totiž
vyřazovat dokumenty ve skartačním řízení, se ukazuje jako velmi problematická. Bylo
doloženo, že potíže způsobuje zvláště na okresní úrovni, kde neurčení původci požadují
vyřazování dokumentů ve skartačním řízení a jejich počet zcela neúměrně stoupá, takže
archiváři nemají čas na práci s veřejnoprávními původci. 2) odst. 4 ponechat, neboť jeho
znění nevadí a je výhodné, protože archiv obdrží od původce alespoň nějaký seznam
dokumentů, ovšem za současného důkladného přepracování přílohy č. 1 k zákonu.
§9
Odst. 1, písm. c) – vypustit. Stanovení termínu musí být ponecháno na domluvě s příslušným
archivem.
§ 10
Odst. 2 písm. d) - nahradit slovo „skartovat“ termínem „zničit“.
Odst. 3 – pokud se přistoupí k návrhu vypustit § 8 odst. 4, je třeba vypustit termín „vlastník“
a doplnit „likvidátor a insolvenční správce“. Dále se navrhuje doplnit termín pro podání
námitky 15 dní, aby lhůta byla stanovena přímo zákonem o archivnictví.
§ 11
Odst.1, písm.c) – doplnit „nabídnutých vlastníkem České republice“.
Odst. 2 – mohou být stanoveny podmínky, které by původce dokumentů nutily požádat o
výběr v některých situacích? Dosavadní možnost požádat kdykoliv bez omezení tohoto
práva zřejmě není přijatelná. Prozatímním řešením by bylo stanovit tuto povinnost alespoň
při změně organizace, statutu apod. (např. změna právní formy), a dále „z moci úřední“, a to
např. formulací „V případě prokazatelného fyzického ohrožení dokumentů mimořádné
historické hodnoty, zejména dokumentů, které splňují kritéria k zařazení do I. kategorie
archiválií, může být proveden výběr mimo skartační řízení podle odst. 1, písm. a) z moci
úřední“. Návrh na plošné zavedení povinnosti např. ve lhůtě 5 let nebyl přijat.
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V diskusi byla otevřena rovněž otázka vlastnického vztahu k archiváliím, související úzce se
situací, kdy při převzetí dokumentů od likvidátora nemá archivář žádnou darovací smlouvu,
takže není vyřešeno, čí vlastně jsou archiválie a nejedná-li se svým způsobem o jejich
vyvlastnění (jsou však evidovány v PEvě). Současně bylo poukázáno na možné použití
ustanovení § 75 a § 76 obchodního zákoníku: může likvidátor nabídnout věřitelům
dokumenty vzniklé z činnosti likvidovaného původce na umoření pohledávky (a to včetně
archiválií)? V tomto bodu porada prozatím nenašla východisko. Obdobně není zřejmé, je-li
v silách archivářů sestavit rámcový seznam dokumentů, ze kterých bude provádět výběr, tj.
seznam předpokládaných dokumentů se skartačními znaky „A“.
§ 12
Odst. 1 – za poslední větu doplnit „podle §10 obdobně“. Doplnění je nutné, neboť protokol o
výběru archiválií mimo skartační řízení je v některých částech odlišný.
§ 13
Odst. 2 – zmíněné druhy dokumentů by měly být vyřazovány až poté, kdy pominou důvody
ochrany jejich obsahu, tedy stanovit jim dlouhé skartační lhůty. Jelikož však zákon č.
412/2006 Sb., o ochraně utajovaných informací, odkazuje na zákon o archivnictví nelze toto
ustanovení vypustit. Navrhuje se však ponechat odst. 1, zpřesnit jeho formulaci a z odst. 2
ponechat jen poslední větu.
§ 15
Odst. 1 – návrh na doplnění o povinnost předávat archiválie příslušnému archivu na náklady
původce byl zamítnut s tím, že dosavadní praxe postačuje.
Odst. 2 – upravit „Bez souhlasu příslušného archivu nesmějí být dokumenty podléhající
výběru zničeny, a to ani po provedeném výběru.“ Současná formulace je nejednoznačná a
nabízí několik výkladů. Jelikož toto ustanovení patří do společných ustanovení k výběru
archiválií, z jeho obsahu jednoznačně nevyplývá, zdali se vztahuje pouze na dokumenty
vyřazené ve skartačním řízení jako “S“, nebo také na ostatní dokumenty vzniklé z činnosti
původců, které nepodléhají výběru archiválií podle příloh č. 1 a 2 zákona. Výklad tedy může
být i takový, že i když není původce dokumentů povinen nabídnout k výběru všechny
dokumenty, nesmí ty dokumenty, z nichž se nevybírají archiválie, samostatně zničit bez
souhlasu příslušného archivu (což zákonodárce samozřejmě nechtěl říci). Porada proto
navrhla, aby tato pasáž byla přesunuta do § 10 jako nový odst. 4 a do § 12 byl doplněn
rovněž nový odst. 5 s tím, že se jedná pouze o dokumenty, z nichž proběhl výběr.
Odst. 3 – ustanovení je nutné doplnit o možnost odejmutí trvalého skartačního souhlasu.
§ 16
Odst. 1 - fakticky existuje prodlení mezi výběrem a zařazením archiválie do příslušné
evidence, což je ovšem v rozporu s obsahem ustanovení § 2 písm. e) („Archiváliemi jsou ... a
vzaty do evidence“). Řešením by snad byla změna ustanovení ve smyslu fyzického převzetí
archiválie do archivu (tím mj. oddělit archiválie uložené mimo archivy).
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Příloha č. 6
Nový odst. 2) – doplnit o ustanovení „Muzea, knihovny, galerie, památníky, pracoviště
Akademie věd České republiky a vysoké školy po výběru zařadí archiválii do příslušné
evidence NAD“.
Doplněk navazuje na předcházející ustanovení § 3 odst. 3.
Odst. 2 - nová formulace a změna na odst. 3: „Archiválie, které jsou evidovány na území
České republiky, tvoří Národní archivní dědictví. Národní archivní dědictví je vedeno
v základní, druhotné a ústřední evidenci. Předmětem evidence archiválií je archivní soubor,
jeho část nebo jednotlivá archiválie.“
Důvodem změny je skutečnost, že v původním znění nešlo o jednotky měření archiválií
nýbrž o předmět evidence archiválií.
Nový odst. 8 – „Archivy, muzea, knihovny, galerie, památníky, pracoviště Akademie věd
České republiky a vysoké školy zasílají archivům, které vedou evidenci archivních pomůcek
v druhotné evidenci Národního archivního dědictví, stejnopisy těchto archivních pomůcek.“
Nový odst. 9 – „Archivy, muzea, knihovny, galerie, památníky, pracoviště Akademie věd
České republiky a vysoké školy zasílají ministerstvu stejnopisy archivních pomůcek.“
Nové formulace řeší problém stejnopisů archivních pomůcek, který v současné době
obsahuje jen vyhláška bez opory v zákoně.
§ 17
Odst. 1 – „Každá evidence Národního archivního dědictví je uchovávána v listinné formě
nebo na technických nosičích dat nebo způsobem kombinujícím uvedené formy a ve stejné
formě je i předávána. Základní evidence Národního archivního dědictví musí být vždy
uchovávána i v listinné formě.“
Slovo „písemné“ se navrhuje nahradit slovem „listinné“, což znamená také změnu § 1
vyhlášky 645/2004 Sb. Řeší nedopatření v existující formulaci. Písemná forma je i
elektronická forma.
Odst. 2 – „Z evidencí Národního archivního dědictví se rozhodnutím ministerstva vyřazují
archivní soubory z důvodu přehodnocení významu, archivní soubory a archiválie z důvodu
zničení nebo vydání do zahraničí podle zvláštního právního předpisu.“
Nový návrh předpokládá změnu § 11 vyhlášky. Vyřešil by se tím problém s potenciálním
schvalováním vyřazení velkého množství jednotlivin, což nyní umožňuje jen metodický
návod.
§ 18
Odst. 2 – „Při vedení evidencí archiválií podle tohoto zákona jsou ministerstvo, Národní
archiv a státní oblastní archivy archivy, muzea, knihovny, galerie, památníky, pracoviště
Akademie věd České republiky a vysoké školy oprávněny zjišťovat, zpracovávat a
uchovávat údaje o původcích, vlastnících a držitelích archiválií v rozsahu
a) jména, příjmení, místa trvalého pobytu a data narození, jde-li o fyzickou osobu, nebo
b) názvu, identifikačního čísla a sídla, jde-li o právnickou osobu.“
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Příloha č. 6
Právo shromažďovat údaje o původcích, vlastnících a držitelích musejí mít všichni, kteří
vedou základní evidenci NAD.
§ 19
Doplnit nové písm. e) - „podobu archivních pomůcek, jejich druhy, náležitosti a způsob
zasílání stejnopisů“.
Toto již v současnosti upravuje vyhláška 645/2004 Sb., aniž by existovala opora v zákoně.
Archivní pomůcky jsou nově zavedeny v předchozích návrzích.
§ 21 Prohlášení za archivní kulturní památku
Nový odst. 6 – „Ministerstvo může rozhodnout o zrušení archivní kulturní památky z důvodu
přehodnocení významu. Tato revize se vztahuje pouze na archivní kulturní památky
prohlášené před 1.1. 1990.“
Obsah nového odstavce je nutné ještě podrobně posoudit. Návrh je dost riskantní, ale odpor
vůči některým AKP roste. Navrhované řešení není zcela uspokojivé, neřeší např. prohlášení
velkého množství klášterních fondů na jižní Moravě z roku 1992 (obavy z restitucí) a další
problémy, umožnil by však přehodnotit některé AKP ze sedmdesátých let prohlášené
z politických důvodů.
§ 23
Odst. 3 a 4 – je nutné odstranit rozpor mezi nimi (ukládání ve veřejných archivech x možnost
zapůjčení a tedy i ukládání i jinde po splnění podmínek k ochraně archiválií).
Nový odst. 3 – „Archiválie ve vlastnictví veřejnoprávních původců a archiválie ve vlastnictví
České republiky se vždy ukládají do veřejných archivů.“
Nový odst. 4 – „Archiválie, které jsou ve vlastnictví České republiky nebo jiných právnických
osob zřízených zákonem, lze do užívání právnické nebo fyzické osobě přenechat pouze
s předchozím souhlasem ministerstva. Tento souhlas ministerstvo udělí pouze tehdy, pokud
jsou právnické nebo fyzické osoby schopny zabezpečit splnění podmínek stanovených tímto
zákonem k ochraně archiválií a péči o ně.“
Jde o výměnu stávajících odst. 3 a 4 a vypuštění slova vždy (jinak je mezi odst. 3 a 4
rozpor).
§ 26
Odst. 1 - Je nutné upravit obsah, aby ho bylo možné použít i na smlouvy o úschově, resp. o
výpůjčce mezi SOA a AM a mezi SOA a soukromými akreditovanými archivy. Porada
současně upozornila na nejasný význam termínů „vlastník“ a „držitel“ a zdůraznila rozpor
mezi smlouvou o výpůjčce u státních původců a u soukromých subjektů. Navrhuje se proto
rovněž doplnit § 79 oboustranné vztahy – archiv – soukromý subjekt i soukromý subjekt –
archiv a vyřešit rozpor s obsahem § 23.
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§ 44
Do ustanovení by měla být včleněna možnost přenosu působnosti mezi archivy (zvláště mezi
NA a SOA) v oblasti spisové služby, výběru archiválií a v oblasti kontroly (např. formou
veřejnoprávních smluv) a upravit ustanovení § 46 a § 49. Mohlo by být použité analogické
ustanovení starého zákona o přenesení působnosti prostřednictvím MV, odůvodnit finanční i
personální úsporou.

§ 49
Odst. 1, písm. a – c) je třeba dát do souladu s obsahem § 71, který vymezuje kontrolu (odst.
1 neobsahuje školy, vysoké školy a státní podniky). Pokud možno, bylo by významné doplnit
ustanovení o kontrolu stavebně-technického stavu a bezpečnostní zajištění prostor
komerčních spisoven.“ Zcela chybí ustanovení o provádění skartačního řízení a posuzování
skartačních návrhů u centrál NA a SOA.
Odst. 1, písm. e) - rozpor ve vztahu k § 57, písm. c), neboť § 49 určuje státnímu oblastnímu
archivu provádět „výběr archiválií mimo skartační řízení u zřizovatelů soukromých archivů a
§ 57, písm. c) přikazuje těmto archivům „ předkládat ke schválení skartační návrhy“). Chybně
jsou zde uvedeny i školy a vysoké školy, poněvadž mají povinnost vést spisovou službu,
tudíž provádět skartační řízení. Bylo by zřejmě praktické upravit a sloučit ustanovení písm. d)
a e).
Odst. 2, písm.a) – je nutné zahrnout také archiválie zmíněné v písm. d), f), g) a h).
Odst. 2 písm. e) a § 55 odst. 1 písm. d) - doplnit slova „a ověřuje je“.
§ 55
Obecně - nutno vyřešit rozpor s obsahem § 79 (postavení archivů měst)
Odst. 1 písm. a) – upřesnit nebo vysvětlit v textu , jaký je rozdíl mezi dohledem a
kontrolou (kontrolou je myšlena jen kontrola podle zákona o státní kontrole).
Odst. 1 písm. e) – nahradit spojení „překládá ke kontrole“; v praxi to vůbec nefunguje, v §79 ,
kde jsou vyjmenovány povinnosti archivů měst tato povinnost není. Kontrola je zcela formální
a nemá smysl. Nejlepším řešením by bylo ustanovení o kontrole skartačních návrhů a
protokolů zcela vypustit.
§ 56
Odst. 5 – neřeší se podání žádosti o příspěvek na následující rok v době vzniku soukromého
archivu (žádost o první příspěvek se uplatní do šesti měsíců, ale žádost na další rok musí být
podána do dubna, což zřizovatelé většinou zapomínají; chtělo by to proto zvýraznit).
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§ 61
Účastníci porady upozornili na skutečnost, že obsah § 61 a konkrétně požadavek
ustanovení odst. 7 písm. b) je pro běžný archiv nesplnitelný, neboť skutečný počet
zaměstnanců na běžný metr neodpovídá ve většině archivů minimálnímu požadavku.
Dále konstatovali rozpor archivního zákona s vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární ochraně,
podle níž je značný rozdíl v charakterizování požárního nebezpečí v archivu a ve spisovně.
Jelikož spisovna je zařazena k objektům s nižším nebezpečím, nemusí její provozovatel
zpracovávat a vést požární dokumentaci a instalovat EPS.
§ 63
Odst. 2 – upravit podle nového znění § 3.
Odst. 3 – vypustit. V praxi činí velké potíže vysvětlovat obcím, co to je povinnost vést
spisovou službu přiměřeně. Tyto obce by měly být uvedeny v odst. 2 písm. f) s vysvětlením,
že vykonávají jinou, jednodušší formu spisové služby (evidence – vyřizování – ukládání –
vyřazování ve skartačním řízení), ovšem jsou povinny ji vést. Současná úprava je škodlivá
proto, že během posledních patnácti let se podařilo téměř všechny obce k vedení spisové
služby přinutit a toto ustanovení vrací situaci zpět.
Odst. 4 – vypustit bez náhrady. Existují další druhy dokumentů, pro něž požadují příslušné
právní předpisy samostatný přístup, takže ustanovení je nekoncepční a zbytečné.
§ 77
Odst. 2 – toto ustanovení zavádí chaos a bez dalších podmínek (např. na jak dlouho se
zavádí spisová služba? – na rok?) je velmi těžko akceptovatelné. Účastníci porady navrhli
vypuštění odst.
Odst. 3 - doplnit o ustanovení zákona o majetku republiky a změnit znění, neboť ustanovení
se má vztahovat primárně na nakládání s archiváliemi (jejich evidence z toho vyplývá).

§ 79
Odst. 2 písm. f) - obsah dát do souladu v případě přijmutí návrhu k ů 55 odst. 1 písm. e).
Vzhledem k náročnosti projednávání návrhů a pokusu o formulování navrhovaných změn
bylo dohodnuto, že v práci se bude pokračovat na další poradě. Na ní budou posouzeny
návrhy změn dalších ustanovení zákona a obsah vyhlášek 645/2004 a 646/2004 Sb.
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