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ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO 
ZPRACOVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ

Implementace:
• Legislativa (vyhláška 

č. 645/2004 Sb., ve znění 
novely 213/2012).

• Metodika GI NAD 2012-2013 
a její provedení.

• Vývoj programu PEvA – ver. 
1 (08) a 1 (09).

• Standard apeEAD (Návod 
na vytvoření archivní 
pomůcky v digitální podobě 
podle schématu XML 
apeEAD).



ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO 
ZPRACOVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ

• Infrastruktura INTERPI 
(Evidence původců, 
Přístupové body (rejstříky)).

• Národní portál (Registr 
archivů).

• Archivní pomůcky a jiné 
formy popisu Metodický 
návod č. 1/2013 AS MV – 
platnost od 1. května 2013. 
Aplikace jednotlivých 
kapitol, od inventáře 
doporučeno u malých 
fondů, u velkých fondů 
možno vyčkat dokončení 
příslušného softwaru.

 



POŽADAVKY NA SOFTWARE

• Software pro archivní zpracování (pořádání) archiválií a 
tvorbu archivních pomůcek typu manipulační seznam prvního 
a druhého typu, inventář a katalog.

• Aplikace umožňující archivní zpracování archiválií v digitální 
podobě, v závislosti na výstavbě národního digitálního archivu 
při Národním archivu a zajištění komunikace s národním 
portálem. 

• Software umožňující transformace archivních pomůcek 
z formátu SUZAP do formátu apeEAD, tak aby bylo umožněno 
zpřístupnění těchto pomůcek veřejnosti na portálech NDA a 
dalších archivů. 

• Software pro všechny archivy, na bázi otevřené licence.



ELZA, ŽÁDOST O GRANT

• Žádost o přidělení podpory Technologické agentury ČR – říjen 
2011, program Beta

• Revize a doplnění podkladů – otázka rozsahu softwaru – 
červenec/srpen 2012.

• Předsednictvo TA ČR na svém 117. zasedání dne 23. srpna 
2012 schválilo seznam výzkumných potřeb doporučených 
k zadání. 
TB0200MV026 Vývoj softwaru pro popis archiválií na základě 

nových Základních pravidel pro popis archiválií



ELZA, ZAHÁJENÍ VÝVOJE

• 2013 - dodána a upravována technická 
specifikace, prvky popisu archiválií

• 2014 – zahájení projektu ze strany TAČR
• rozhodnuto o podobě projektu jako PCP (režim dotace, 

sdílené řešení více dodavatelů, vyšší administrativní nároky)
• jmenována pracovní skupina
• vytvořen seznam testovacích pracovišť
• vypsána veřejná zakázka a po určitých problémech, 

koncem roku podepsána rámcová smlouva s devíti 
dodavateli

• zaveden systém předtržních konzultací, minitendrů, 
kontrolních dnů

• vysoutěženy první tři minitendry



Členové pracovní skupiny pro vývoj softwaru pro nová ZP

Miroslav Kunt Národní archiv

Jaroslav Šulc SOA Praha

Martin Hankovec SOA Třeboň

Jan Edl SOA Plzeň

Petr Kocourek SOA Plzeň

Filip Šucha (odstoupil v srpnu 2016) SOA Litoměřice

Ivo Šulc SOA Zámrsk

Radek Pokorný SOA Zámrsk

Zdeněk Martínek MZA Brno

René Vyhlídal MZA Brno

Pavel Doležal ZA Opava

Tomáš Dvořák AHMP

Jakub Kunert Archiv ČNB

Zdeněk Vácha Archiv NTM

Josef Hora AS MV

Michal Wanner AS MV

Iva Kohoutová/Jan Klubal/ Ondřej Dostál TAČR

Pavel Slípek/Jana(Drbolová)Slípková TAČR

Tomáš Benda Technický expert TAČR

Tomáš Zvěřina Technický expert TAČR



Přehled testovacích pracovišť softwaru pro nová ZP

1 Ministerstvo vnitra, odbor archivní správy a spisové služby

2 Národní archiv

3 SOA Praha – centrála, SOkA Beroun, SOkA Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích

4 SOA Třeboň – centrála, SOkA Tábor, SOkA Strakonice

5 SOA Plzeň – centrála, pobočka Klášter, SOkA Tachov, SOkA Sokolov se sídlem vJindřichovicích

6 SOA Litoměřice – centrála, pobočka Děčín, SOkA Děčín, SOkA Liberec

7 SOA Zámrsk – centrála, SOkA Hradec Králové, SOkA Chrudim

8 MZA Brno – centrála, SOkA Pelhřimov, SOkA Uherské Hradiště, SOkA Žďár nad Sázavou, SOkA Zlín 

9 ZA Opava - centrála

10 AHMP

11 Archiv města Brna

12 Archiv Kanceláře prezidenta republiky

13 Archiv Národního technického muzea

14 Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy

15 Literární archiv Památníku národního písemnictví

Celkem 31 pracovišť – AS MV, NA, 7 centrál SOA, 2 pobočky, 14 SOkA, 2 AM, 4 specializované archivy



ELZA, VÝVOJ

• 2015
• po několika, spíše teoretických minitendrech (legislativní 

prostředí, procesy v archivech, vybavenost archivů) řešeny 
problémy koncepce a architektury programu, návrhy 
technologií, návrhy rozhraní, tj. zahájen vlastní vývoj ELZA

• zadán vývoj jádra aplikace a modulu Základních pravidel
• odráží už druhé, opravené a doplněné vydání  nových 

Základních pravidel 
• v červnu 2015 vybrán v anketě název ELZA (Elektronické 

zpracování archiválií)



ELZA, VÝVOJ

• 2016 – hotové části
• vytvořeno jádro aplikace

• možno použít více databází, technologie java
• modul ZP 

• řídí pravidla zápisu, struktury jednotek popisu apod.
• základní funkcionalita klienta aplikace

• zvolena technologie webového klienta
• postupné rozšiřování klienta

• částečně změněn přístup (lépe odpovídá představě o 
průběžném prohlubování popisu)
• primárně popis archivních souborů
• archivní pomůcka jen forma pohledu (tiskové sestavy)



ELZA, VÝVOJ

• 2016 – stabilizovaný vývojový tým
• TAČR 

• základní koordinace, zajištění administrativy a financování, vize 
dalšího postupu

• pracovní skupina (archiváři, IT pracovníci archivů)
• metodická východiska 
• základní kontrolní funkce vývoje a koncepce ELZA
• „testovací prostředí“ pro ELZA, 

• technická a koordinační funkce – firma LightComp v.o.s.
• provádí i testy předávaných částí (modulů, funkcionalit) a testuje i 

jejich vzájemnou interakci
• zprostředkuje i metodická pravidla a požadavky na funkcionality
• řešitel projektu dlouhodobé udržitelnosti ELZA

• vlastní vývoj/programování větší části aplikace ELZA – firma 
Marbes consulting, s.r.o.



ELZA, PROJEKT UDRŽITELNOSTI

• druhá polovina roku 2016 - získány dodatečné 
prostředky z TAČR na projekt dlouhodobé 
udržitelnosti ELZA
• příprava certifikované metodiky pro implementaci ELZA
• příprava uživatelské i administrátorské dokumentace
• analýza a výběr vhodné licenční politiky
• propagace ELZA formou konference a odborných seminářů 

(listopad 2016)



ELZA, A CO DÁL

• 2016 – nejbližší budoucnost
• dokončení modulu tisků
• dokončení a precizace klienta (a modulu ZP)
• precizace modulu entit (osob) a napojení na INTERPI
• vytvoření modulu v souvislosti s připojováním digitalizátů 

(modul digitalizace)
• vytvoření standardů pro komunikaci s DA/NDA



ELZA, A CO DÁL

• Další rozvoj ELZA pod Beta2 (TAČR)
• podána žádost o grant na další období 2017-? (max. 5 let)

• předpokládán další rozvoj na základě zkušeností z poloprovozu
• „dodělávky“ jako např. konektivita s DA

• vstřícný postoj TAČR, ale čeká se na schválení OBV MV
• Další rozvoj ELZA pod archivy

• na konci roku bude uvolněna ELZA pod některou z 
otevřených licencí
• je možné pokračovat ve vývoji ELZA přímo v archivech, které ji 

budou implementovat (např. uzpůsobení IS archivu)
• nutná vazba na vývoj pod Beta2 (pravděpodobně součást 

licence)



DĚKUJI ZA POZORNOST
MICHAL WANNER
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ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ 
ARCHIVÁLIÍ


