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Sekce se věnovala problematice výběru archiválií z informačních systémů stojících mimo 
segment elektronických spisových služeb a samostatných evidencí dokumentů. Diskutovány byly 
stávající legislativní rámec, možnosti předarchivní péče, výběr archiválií z těchto systémů, jejich 
zpřístupňování a metodická podpora archivářů.  

V úvodu byla spletitost problematiky demonstrována na příkladu školského IS Bakaláři, který 
(a jemu podobné IS) je používán ve velké většině škol (základních i středních). Tento systém 
jednoznačně nesplňuje požadavky archivního zákona na evidenci a ukládání dokumentů. V systému 
se zpracovává nepřeberné množství informací a pouze některé z nich musejí být posuzovány jako 
informačně cenné, které budou nabízeny k výběru za archiválie. Diskutovány byly způsoby tohoto 
výběru a osud zbývající části informací. Analýza využívání IS Bakaláři jasně prokázala současný stav 
výkonu spisové služby u školských zařízení, který lze hodnotit jako naprosto tristní.  

V oblasti legislativního rámce byly zopakovány aktuální povinnosti původců, kteří se 
rozhodnou zpracovávat dokumenty mimo systém spisové služby. Diskutována byla současná podoba 
archivního zákona směrem k rozšíření stávajících povinností, nebo naopak k jeho zjednodušení a 
přenesení regulace z oblasti práva do metodického působení archivářů.  

Také v této sekci byl vymezen prostor předarchivní péči. Panelisté byli dotazováni na 
současnou roli archivářů při zavádění a provozu IS. Obecná shoda panovala na aktivním přístupu 
archivářů, kteří se musí o IS zajímat ještě v období jejich používání, nikoliv až budou odstaveny.  
Velkou výzvou zůstává zpřístupňování obsahu IS, který byl vybrán k trvalému uchování. Ani na tuto 
klíčovou činnost archivu se nesmí rezignovat, a to i přes značnou komplikovanost celého procesu, 
který se předpokládá s ohledem na charakter vybíraných databází. Žádná strategie zatím neexistuje, 
ale Národní archiv s tímto úkolem počítá.  
Posledním tématem, jež bylo možné v přiděleném časovém penzu zvládnout, byla oblast výměny 
znalostí a informovanosti. Archiváři můžou své problémy s hodnocením obsahu IS konzultovat na 
fóru MOPED. 


