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Popis úprav datového balíčku SIP v NSESSS 

 

1. Pravidla pro podobu balíčku SIP byla doplněna o textovou část, která se stala součástí kapitoly 

11.2 NSESSS (Požadavky na metadata SIP dle přílohy 2 a 3). 

2. Textová část definuje kódování dokumentu XML výhradně v UTF-8 bez BOM (Byte order mark) 

(požadavek 11.2.7). 

3. Textová část upravuje adresářovou a souborovou strukturu balíčku SIP. Povolena je komprimace 

celé struktury do jednoho souboru (požadavky 11.2.8 a 11.2.9). 

4. Příloha č. 3 vychází z nejnovější verze METS (z dosavadní verze 1.9.1 na 1.11). Nová verze METS 

nemá na stávající ani novou podobu SIP žádný podstatný vliv (nová verze METS nepřináší 

z pohledu balíčku SIP žádné změny). 

5. Příloha č. 3 v bodě 2. popisuje podmínky použití prvků schématu METS, aby bylo jasné, jak se má 

vykládat slovní vyjádření, kterým se upravuje použití METS pro účely balíčku SIP. 

6. Příloha č. 3 v bodě 2.1. upravuje rozlišení balíčku SIP určeného pro skartační řízení a balíčku SIP 

pro přejímku vybraných archiválií. Při té příležitosti byl z atributu odstraněn problematický znak 

pomlčky (problematický v některých kódováních jazyků). 

7. Příloha č. 3 v bodě 2.1 a 2.7 upravuje definici verze schématu NSESSS. 

8. Příloha č. 3 v bodě 2.3. upravuje použití prvku subjekt (agent) pouze pro původce. Použití pro 

archiv včetně chybného atributu ARCHIVES bylo odstraněno. 

9. Příloha č. 3 v bodě 2.7. odstraňuje duplicitní odkaz na jmenný prostor schématu NSESSS a popis 

balíčku. 

10. Příloha č. 3 v bodě 2.8 upravuje prvek xmlData pro konkretizaci spojení entit prostřednictvím 

křížového odkazu. S rozlišením pevného a volného křížového odkazu v textu NSESSS byl tento 

případ spojení vztažen pouze k pevnému křížovému odkazu. 

11. Příloha č. 3 v bodě 2.9. upravuje prvek amdSec pro doplnění transakčního protokolu (za tím 

účelem doplněna do kořenového prvku definice příslušných jmenných prostor) a s ním související 

prvky v bodech 2.10 až 2.12. 

12. Příloha č. 3 v bodě 2.13. upravuje prvek fileSec upřesněním podmínek, za kterých je prvek 

povinný. 

13. Příloha č. 3 v bodě 2.16. nahrazuje prvek FContent prvkem FLocat (za tím účelem doplněna do 

kořenového prvku definice jmenného prostoru XLink). 

14. Příloha č. 3 v bodě 2.15. jednoznačně upravuje vazbu prvku file v části fileSec na prvek 

komponenta v sekci dmdSec (pomocí atributu DMDID na atribut ID a odstraněním atributu 

OWNERID). 
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15. Příloha č. 3 v bodě 2.15. omezuje množinu kryptografických algoritmů pro provedení kontrolního 

součtu na vybrané algoritmy rodiny SHA-2. 

16. Příloha č. 3 v bodě 2.17. upravuje prvek structMap a doplňuje ho o objekt komponenta. Resp. 

umožňuje v bodě 2.18. do prvku div do atributu type zaznamenat hodnotu komponenta. 

17. Příloha č. 3 v bodě 2.19. opravuje překlep atributu DMDID a jednoznačně upravuje vazbu prvku 

div v části structMap na entity/objekty v sekci dmdSec (pomocí atributu DMDID na atribut ID). 

18. Příloha č. 2 mění způsob zaznamenání verzí komponent a rozšiřuje možnosti jejich provázání. 

K prvku tKomponenta definuje sadu atributů pro specifikaci vazeb v rámci dokumentu: poradi (při 

znázornění), druh (pro bližší popis části struktury dokumentu), verze (číselně v rámci vývoje), 

forma_uchovani (pro bližší popis verze) a vztah_k (vazba na příslušnou komponentu v případě 

autentizačního prostředku). Současně se odstraňuje element Verze v prvku tPopisKomponenty. 

19. Příloha č. 2 upravuje prvek Vyrazovani (obsahuje skartační režim, časový rozsah plynutí skartační 

lhůty a náležitosti skartačního řízení) s ohledem na uplatnění u konkrétní entity. Prvek 

SkartacniRezim byl odstraněn u typového spisu a upraven na nepovinný v určitých případech 

věcné skupiny. Prvek DataceVyrazeni byl odstraněn u věcné skupiny, typového spisu a součásti 

a upraven na nepovinný v určitých případech dokumentu. Obdobně formálně byl upraven prvek 

SkartacniRizeni bez věcné změny. 

20. Příloha č. 2 doplňuje prvek tKrizovyOdkaz odvozený od prvku tOdkaz s doplněním atributu pevny 

pro indikaci pevného křížového odkazu. 

21. Příloha č. 2 upravuje délku prvků Název a Komentář na neomezenou. 

22. Příloha č. 2 upravuje minimální hodnotu prvku tSkartacniLhuta z 1 na 0 za účelem rychlejšího 

vyřazení některých dokumentů. 

23. Příloha č. 2 upravuje prvek CisloSeznamuCRL, aby nebyl povinný v případech, kdy je k ověření 

platnosti certifikátu použit OCSP. 

24. Příloha č. 2 upravuje prvek PlatnostBezpecnostnihoPrvkuCRL, který je přejmenován na 

PlatnostBezpecnostnihoPrvkuRevokaceCertifikatu. Ten slouží k ověření platnosti bezpečnostního 

prvku, kterým je seznam revokovaných certifikátů (tzv. CRL) nebo nově i OCSP. 

25. Příloha č. 2 doplňuje prvek tZpusobVyrizeni o hodnotu vyřízení záznamem na dokumentu pro 

zajištění souladu se zněním vyhlášky č. 259/2012 Sb. 

26. Příloha č. 2 upravuje prvek TypDokumentu na nepovinný. 

27. Příloha č. 2 odstraňuje prvek NezbytnyDokument v souvislosti s odstraněním pojmu z textu 

NSESSS. 

28. Příloha č. 2 opravuje správnou citaci zákona v komentáři k prvku JineOmezeni. 

29. Příloha č. 2 v komentářích k příslušným prvkům upravuje použití komponent pouze v případě 

komponent v digitální podobě. 


