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Novinky v ESS (29.9.2022 od 18 hodin přenos funkčnosti)

Ověření platnosti digitálních prvků – elektronických podpisů a pečetí

10. výjezdní setkání editorů PaGIS, správců MIS a dalších příznivců IISPP, 21.-23.9.2022

Právní účinky elektronických podpisů

Právní účinky elektronických podpisů stanoví nařízení eIDAS v článku 25. Podle nařízení eIDAS dále nesmějí být elektronickému 
podpisu upírány právní účinky a nesmí být odmítán jako důkaz v soudním a správním řízení pouze proto, že má elektronickou 
podobu, nebo že nesplňuje požadavky na kvalifikované elektronické podpisy. Kvalifikovaný elektronický podpis má právní účinek 
rovnocenný vlastnoručnímu podpisu, a to v celé EU. 

Kvalifikovaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném v jednom členském státě se povinně uznává jako 
kvalifikovaný elektronický podpis ve všech ostatních členských státech.

Právní účinky elektronické pečeti

stanoví Nařízení eIDAS v článku 35. Podle nařízení eIDAS dále nesmějí být elektronickým pečetím upírány právní účinky a nesmí být 
odmítány jako důkaz v soudním a správním řízení pouze proto, že má elektronickou podobu, nebo že nesplňuje požadavky na 
kvalifikované elektronické pečetě. U kvalifikované elektronické pečeti pak platí výše uvedená domněnka integrity dat a 
správnosti původu těch dat, s nimiž je kvalifikovaná elektronická pečeť spojena, a to v celé EU. 

Kvalifikovaná elektronická pečeť založená na kvalifikovaném certifikátu vydaném v jednom členském státě se povinně uznává jako 
kvalifikovaná elektronická pečeť ve všech ostatních členských státech.

Novinky v ESS - Ověření platnosti digitálních prvků



Novinky v ESS - Ověření platnosti digitálních prvků

Ověření platnosti digitálních prvků – u příchozích dokumentů

10. výjezdní setkání editorů PaGIS, správců MIS a dalších příznivců IISPP, 21.-23.9.2022



Novinky v ESS - Ověření platnosti digitálních prvků

podpis je validní

10. výjezdní setkání editorů PaGIS, správců MIS a dalších příznivců IISPP, 21.-23.9.2022

Symbol pro podpis 
v Adobe Readeru



Novinky v ESS - Ověření platnosti digitálních prvků

nalezen neurčitý podpis

10. výjezdní setkání editorů PaGIS, správců MIS a dalších příznivců IISPP, 21.-23.9.2022

Symbol pro podpis 
v Adobe Readeru



Novinky v ESS - Ověření platnosti digitálních prvků

dokument není podepsán

10. výjezdní setkání editorů PaGIS, správců MIS a dalších příznivců IISPP, 21.-23.9.2022

V Adobe Readeru
není symbol pro 

podpis



Novinky v ESS - nastavení pozice elektronického podpisu

Nastavuje se v samostatném modulu přístupném roli správce ESS
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Novinky v ESS - nastavení pozice elektronického podpisu

Pozice nahoře uprostřed na první straně
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Novinky v ESS  - nastavení pozice elektronického podpisu

pozice vlevo dole na první straně

10. výjezdní setkání editorů PaGIS, správců MIS a dalších příznivců IISPP, 21.-23.9.2022



Novinky v ESS  - nastavení pozice elektronického podpisu

pozice vpravo nahoře na poslední straně
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Novinky v ESS - nastavení pozice elektronického podpisu

pozice vlevo nahoře na poslední straně

10. výjezdní setkání editorů PaGIS, správců MIS a dalších příznivců IISPP, 21.-23.9.2022



Novinky v ESS - nastavení pozice elektronického podpisu

pozice vpravo dole na poslední straně
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Novinky v ESS - nastavení pozice elektronického podpisu

vlastní pozice
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Novinky v ESS - Grafické znázornění storna ve schvalovacím procesu

10. výjezdní setkání editorů PaGIS, správců MIS a dalších příznivců IISPP, 21.-23.9.2022



Vybrané příklad užití ESS
Vyhledávání v trychtýři podle vazby na Památkový Katalog (PK)

Uzavírání dokumentů/spisů a jejich předávání do spisovny

 Věcná klasifikace a fáze

 Vztahy věcné klasifikace, fáze a vazby na Památkový katalog

 Vazba na Památkový Katalog

 Vytvoření vazby na PK

 Spisový znak

 Vyřízení příchozích řádků (dokumentů)

 Uzavírání dokumentů/spisů a jejich předávání do spisovny

 Hromadné uzavírání dokumentů
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Vybrané příklad užití ESS - Vyhledávání v trychtýři podle vazby na PK

Vyhledávání v trychtýři podle vazby na PK - Vyhledává všechny záznamy, požadovaných parametrů, které 
mají vazbu do PK, vyhledává

Prvek podle katalogového čísla

Prvek podle ID prvku

Prvek fulltextem

Právní stav podle rejstříkového čísla                                                                                        
památky

Právní stav podle ID právního stavu

Právní stav fulltextem
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Vybrané příklad užití ESS - Vyhledávání v trychtýři podle vazby na PK

Prvek podle katalogového čísla

 Vyhledává katalogové číslo 
celočíselné i číslo s podtržítkem 
(100143415, 100143415_0001)
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Vybrané příklad užití ESS - Vyhledávání v trychtýři podle vazby na PK

Prvek podle katalogového čísla – 100143415 – detail vyhledaného č.j. NPU-321/9293/2020

10. výjezdní setkání editorů PaGIS, správců MIS a dalších příznivců IISPP, 21.-23.9.2022

Vazba do Památkového Katalogu (PK) je na prvek Soupisu. 
Po kliknutí se zobrazí PK s detailem katalogového čísla 

1000143415



Vybrané příklad užití ESS - Vyhledávání v trychtýři podle vazby na PK

Prvek fulltextem

Základ pro vyhledávání prvků je jako vyhledání fulltextem 
v Památkovém katalogu ve vyhrazené části (včetně všech 
výhod i nevýhod) s tím rozdílem, že ve výsledku jsou 
zobrazeny všechny záznamy, které mají vazbu z ESS do PK. 

V případě že prvek PK nemá vazbu do ESS, výsledkem 
vyhledání je 0 záznamů.
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Mezi výsledky se zobrazí i 
záznamy s vazbou na hrad 
Karlštejn, areál i Karlštejn, 
purkrabství

Detaily vyhledaných č.j., NPU-310/85643/2021 a NPU-310/84955/2021



Vybrané příklad užití ESS - Vyhledávání v trychtýři podle vazby na PK

Právní stav podle rejstříkového čísla památky, lze zadat jako:

Celé rejstříkové číslo

Část před lomítkem

Část za lomítkem
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Detail vyhledaného č.j., NPU-310/87813/2019

Vazba do PK je na právní stav. Po kliknutí se 
zobrazí PK, rejstřík ÚSKP s detailem 
rejstříkového čísla památky 246 - NKP Zámek 
Hluboká nad Vltavou se zámkem Ohrada
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Vybrané příklad užití ESS

Uzavírání dokumentů/spisů a jejich 
předávání do spisovny

Uzavírají se dokument (y) se stavem 
„vyřízeno, k uzavření“

Ve stavu připraveno k předání do 
spisovny se tiskne předávací 
protokol

Spisový pracovník na základě 
předávacího protokolu uloží 
dokumenty/spisy do spisovny 
(listinné dokumenty a přílohy se 
fyzicky odevzdávají)
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Vybrané příklad užití ESS - Uzavírání dokumentů/spisů

Součástí uzavření je i série kontrol:

Zda je určená věcná klasifikace, 
případně věcná fáze

V návaznosti na věcnou 
klasifikaci vazba do 
památkového katalogu

Spisový znak

při uzavírání čísla 
jednacího/spisu je nutné 
zadat spisový znak hlavně u 
iniciačního řádku 
dokumentu/spisu



Určení věcné klasifikace, případně věcná fáze – v detailu čísla 
jednacího/spisu – ukládá se u iniciačního záznamu dokumentu/spisu

10. výjezdní setkání editorů PaGIS, správců MIS a dalších příznivců IISPP, 21.-23.9.2022

Určení klasifikace, případně fáze je určující 
pro typ vazby do PK

Věcná klasifikace a fáze



V návaznosti na věcnou klasifikaci 
vazba do památkového katalogu

Doplnění vazby do Památkového 
katalogu je nutné především při 
zadání věcné klasifikace, která se týká 
agendy památkové péče

Bez povinnosti i možnosti vazby do 
památkového katalogu jsou poslední 
čtyři klasifikace.
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Tabulka vztahů mezi 
věcnou klasifikací 

(případně fází) ESS a 
vazbou do 

Památkového katalogu

Věcná klasifikace ESS Fáze Vazba do PK v PK vazba na
01 obnova, restaurování aj. změna - jednotlivá památka,  § 14, odst. 1, 6 Ano Ano prvek soupisu
02 opatření, která je vlastník povinen učinit - jednotlivá památka,  § 10 Ano Ano prvek soupisu
03 určení podmínek výkonu činnosti - jednotlivá památka,  § 11 Ano Ano prvek soupisu
04 oznámení vlastníka k ohrožení, poškození, užívání - jednotlivá p.,  § 12 Ano Ano prvek soupisu
05 opatření na náklad vlastníka, nařízení prací - jednotlivá památka,  § 15 Ano Ano prvek soupisu
06 změna - ostatní stavby a pozemky v chráněných územích,  § 14, odst.2 Ano Možná prvek soupisu
07 záchr. archeologické výzkumy mimo pam., území s arch. nálezy,  § 22 Ano Možná prvek soupisu
08 územní plánování, §§ 26, 28, 29, odst. 2c Ano Možná prvek soupisu
09 územní plánování - ostatní Ano Možná prvek soupisu
10 financování - příspěvek na obnovu, § 16 Ano Ano prvek soupisu
11 ostatní financování - jednotlivé památky Ano Ano prvek soupisu
12 ostatní financování - ost. stavby a pozemky v chr. územích Ano Možná prvek soupisu
13 financování - celky chráněných území Ano Ano prvek soupisu
14 dočasné užívání památek pro výzkumné a výstavní účely, § 19 Ano Ano prvek soupisu
15 přemístění památky, § 18 Ano Ano prvek soupisu
16 památková ochrana - prohlašování kulturní památkou, § 3 Ano Ano právní stav
17 památková ochrana - v návrhu / neprohlášení kulturní památkou, § 3" Ano Ano právní stav
18 památková ochrana - prohlášení národní kulturní památkou, § 4 Ano Ano právní stav
19 památková ochrana - rušení kulturní památkou, § 8 Ano Ano právní stav
20 památková ochrana - plány ochrany pam. rez. a zón, § 6a Ano Ano prvek soupisu
21 plány území s archeologickými nálezy, §23b Ano Možná prvek soupisu
22 památková ochrana - ochranná pásma, § 17 Ano Ano právní stav
23 památková ochrana - památkové rezervace, § 5 Ano Ano právní stav
24 památková ochrana - památkové zóny, § 6 Ano Ano právní stav
25 sdělení k památkové ochraně a evidenci Ne Ano právní stav
26 sdělení k památkové ochraně nechráněné věci Ne Možná prvek soupisu
27 pam. ochrana, evid. a dokumentace - ostatní k jedn. památce Ne Ano prvek soupisu
28 pam. ochrana, informatika, evid. a dokumentace - ostatní věci Ne Možná prvek soupisu
29 další odborné věci k jednotlivým památkách Ne Ano prvek soupisu
30 další odborné věci k ost. stavbám a poz. v chr. územích Ne Možná prvek soupisu
31 další odborné věci k celkům chráněných území Ne Ano prvek soupisu
32 jiné odborné věci Ne Možná prvek soupisu
33 organizace a řízení NPÚ Ne Možná bez vazby
34 ekonomicko-správní záležitosti NPÚ Ne Možná bez vazby
35 personální a mrzdové záležitosti NPÚ Ne Možná bez vazby
36 jiné (ne odbodné) věci NPÚ Ne Možná bez vazby

Vztahy věcné klasifikace, fáze a vazby na Památkový katalog



10. výjezdní setkání editorů PaGIS, správců MIS a dalších příznivců IISPP, 21.-23.9.2022

Vazba do Památkového 
katalogu se zadává 
pouze v detailu čísla 
jednacího/spisu pomocí ikony 
Památky (chrámu) nebo 
tlačítkem Přidat vazbu do 
památkového katalogu.

Vazba na Památkový Katalog
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K připojení konkrétního prvku 
Soupisu/právního stavu z PK se používá 
vyhledání. V jaké části památkového 
katalogu vyhledává, záleží na věcné 
klasifikaci. Vyhledává se pomocí:

 rejstříkového čísla památky

 názvu prvku nebo právního 
stavu, 

 lokality, 

 adresy (použití č.p. ale není 
vždy vhodné) 

 ID právního stavu.
Při věcné klasifikaci jiné (ne)odborné 

věci NPÚ se sice zobrazí vyhledání, ale 
bez možnosti vazbu vytvořit

Vytvoření vazby na PK



Vytvoření vazby na PK
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Při věcné klasifikaci obnova, 
restaurování aj. změna - jednotlivá 
památka,  § 14, odst. 1, 6 se zobrazí 

vyhledání, vazbu lze vytvořit na prvek 
soupisu, Prvky právních stavů jsou 
zobrazeny ale nelze vytvořit vazbu

Při věcné klasifikaci památková ochrana 
- v návrhu / neprohlášení kulturní 

památkou, § 3 se zobrazí vyhledání, 
vazbu lze vytvořit na právní stav, objekt 
soupisu je zobrazen ale nelze vytvořit 

vazbu



Spisový znak

 při uzavírání čísla jednacího/spisu je 
nutné zadat spisový znak hlavně u 
iniciačního řádku dokumentu/spisu

 Spisový znak určuje typ dokumentu

 Spisový znak lze vyplnit z již 
přednastavených spisových znaků 
v editační tužce v poli Věcná skupina a 
spisový znak pro jednotlivé řádky, při 
uzavírání čísla jednacího/spisu je však 
nutné zadat spisový znak především u 
iniciačního řádku dokumentu/spisu

 Výběrem věcné skupiny se zúží 
možnosti pro spisový znak

 Pokud se vybere pouze spisový znak, 
věcná skupina se podle toho doplní
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Spisový znak



U příchozích řádků (dokumentů) je nutné vyplnit datum a způsob vyřízení. Způsob vyřízení nabízí čtyři možnosti:

 Dokumentem – dokument evidovaný u čísla jednacího/spisu v ESS

 Postoupením – postoupení dokumentu právnickým či fyzickým osobám mimo NPÚ. UPOZORNĚNÍ: Nevztahuje 
se na předání dokumentu jinému pracovišti NPÚ

 Vzetím věci na vědomí – vzetí dokumentu na zřetel (hojně využíváno u vnitřních dokumentů organizace, např. 
směrnic, pokynů apod.)

 Záznamem u dokumentu v ESS – upřesnění vyřízení uvedené v poznámce editační tužky (např. vyřízení 
telefonicky, osobně apod.), případně zaznamenáno vyřízení dokumenty v jiném informačním systému (např. 
faktury)
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Vyřízení příchozích řádků (dokumentů)

Pokud nejsou údaje doplněny po uplynutí 
nastavené lhůty pro vyřízení, mění stav 
dokumentu z „vyřizuje se“ na stav „po 
lhůtě“



Uzavření 
čísla 
jednacího

10. výjezdní setkání editorů PaGIS, správců MIS a dalších příznivců IISPP, 21.-23.9.2022

Uzavírání dokumentů/spisů a jejich předávání do spisovny



č.j. 
připraveno 
k předání 
do 
spisovny
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Uzavírání dokumentů/spisů a jejich předávání do spisovny



Tisk 
předávacího 
protokolu
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Uzavírání dokumentů/spisů a jejich předávání do spisovny



Odeslání 
předávacího 
protokolu 
emailem 
spisovému 
pracovníkovi 
(listinné 
dokumenty je 
potřeba 
osobně 
předat spolu s 
podepsaným 
vytištěným 
předávacím 
protokolem)
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Uzavírání dokumentů/spisů a jejich předávání do spisovny



Pokud byli 
všechny 
potřebné údaje 
doplněny a je 
více čísel 
jednacích/spisů 
k uzavření, je 
možnost zvolit 
volbu 
hromadného 
uzavření čísel 
jednacích/spisů.
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Hromadné uzavírání dokumentů

Vyfiltrován stav „vyřízeno, k uzavření“ 
(na příkladu i podle věci), zaškrtnou se 

checkboxy a v menu se vybere 
„Hromadné uzavření čj./spis“



„Hromadné 
uzavření čj./spisu“

U jednotlivých 
čj./spisů se objeví 
informace zda šli 
automaticky 
uzavřít nebo je 
potřeba ještě 
doplnit některé 
údaje k uzavření.

Při hromadném 
uzavírání nejsou 
zobrazeny 
jednotlivé 
chybové kontrolní 
okna

10. výjezdní setkání editorů PaGIS, správců MIS a dalších příznivců IISPP, 21.-23.9.2022

Pozor hromadné 
uzavírání je časově 

náročné! U čj. kde nelze hromadně uzavřít – je 
potřeba vyřídit dokumenty, nebo doplnit 

spisový znak, věcnou klasifikaci, fázi, 
vazbu na PK 

Hromadné uzavírání dokumentů



Tatiana Feglarová

GnŘ, oddělení památkové informatiky a odborných IS

Děkuji za pozornost.


