
 
 

Při odpovědi uvádějte, prosím, naši značku. 

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČNB Praha 1, pobočka 701, č. ú. 19-7104-881/0710, IČO 70979821 
 

Národní archiv 
Archivní 4, 149 01  Praha 4 – Chodovec 
telefon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292 
fax: 974 847 214 
e-mail: na@nacr.cz 
ID datové schránky: fe3aixh 
http://www.nacr.cz 
 

 

*NACRX0012BXK* 
NACRX0012BXK  
prvotní identifikátor 

 
 
Telefónica Czech Republic, a.s. 
 
 
 
 

Dne: 4.4.2013 Naše značka: NA-5817-72/05-2012 Vyřizuje/tel.: Bernas / 974 847 272 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veře jné zakázky „NDA, zadávací řízení 
na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW“ 

 
Zasíláme Vám tímto odpovědi na Vaše dotazy ze dne 28.3.2013, týkající se zadávacích 

podmínek veřejné zakázky „NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT 
a implementaci a vývoj SW“ 

 
Odpověď na dotaz č. 1 
Zadavatel požaduje pro archivní úložiště souběžné ukládání ve dvou lokalitách a v jejich 
rámci na dvou typech médií. Podmínkou je, aby se případná chyba dokumentu v jedné 
lokalitě nepřenesla do druhé lokality. 
Podstatné je, že data nebudou replikována z jednoho Archivního úložiště do druhého, čímž by 
mohlo dojít k zanesení chyb. Předpokládáme, že po vložení a nutných procedurách (hlavní 
pracoviště – příjem) budou data paralelně uložena do obou od sebe vzdálených úložišť (do 
modulu Archivní úložiště) a proběhne kontrola (porovnání) s případným řešením chyb. 
Uložení na druhé médium bude následovat již samostatně v obou úložištích. Slovo 
„synchronní“ zde tedy nelze chápat ve smyslu teorie přenosu signálu.  
 
Odpověď na dotaz č. 2 

Data v Archivním úložišti budou uložena souběžně ve dvou lokalitách a v jejich rámci na 
dvou typech médií, z nichž jedním typem médií budou nosiče s optickým záznamem.  
Data v Chráněném úložišti budou uložena na dvou typech médií. Volba typů médií a jejich 
umístění je ponecháno na uchazeči. Lze umístit oba typy médií v jedné lokalitě, případně je 
možno umístit jeden typ médií v jedné lokalitě a druhý typ v druhé.  
 
Odpověď na dotaz č. 3 
Optický záznam je požadován v obou lokalitách. 
 
Odpověď na dotaz č. 4 
Nejsou. 
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Odpověď na dotaz č. 5 
Zadavatel si je tohoto rozporu vědom, proto upřesňuje, že požadavek I.12 Přílohy č. 1 
zadávací dokumentace  se týká pouze Archivního úložiště (viz též odpovědi na žádost o 
dodatečné informace č. 13). 
 
Odpověď na dotaz č. 6 
Požadovaná minimální kapacita k okamžiku ukončení zakázky je 96 TB pro archivní úložiště 
a pro chráněné úložiště 134 TB. Do archivního úložiště tedy bude možno umístit 96 TB dat, 
která budou umístěna ve dvou lokalitách, v každém na dvou typech médií (celkem 
redundantně 4x96 TB). Do chráněného úložiště bude možno uložit 134 TB dat, která budou 
uložena na dvou typech médií.(celkem redundantně 2x134 TB).  
 
Odpověď na dotaz č. 7 

Zadavatel má na mysli tuto veřejnou soutěž. 
 
Odpověď na dotaz č. 8 
Požadavky se týkají tzv. vnitřní skartace, což je proces, kdy se při zpracování archiválií vyřadí 
dokumenty, které sice byly vybrány za archiválie a uloženy archivem, ale ve skutečnosti se o 
archiválie nejedná (nesplňují znaky archiválie nebo jsou multiplicitní). Jedná se o řízený 
proces s předem definovanými pravidly. Rozpor s konceptuálním modelem OAIS ani 
s normou ISO 16363:2012 nespatřujeme. Obdobné problémy nastávají při migraci 
(požadavek K.11). 
 
Odpověď na dotaz č. 9 

Přímá komunikace ERMS s Archivním portálem je naznačena bodem a) požadavku A.1.1. 
Realizace je možná například prostřednictvím webových služeb. Návrh wsdl je součástí 
zakázky. 
 

Odpověď na dotaz č. 10 
a) Ano, viz též otázka 9. Součástí dodávky je návrh komunikace NDA s ERMS původců. 
b) Ano, pokud se jedná o uživatele příslušného ERMS. Zejména tím, že zpracuje údaje 
předané NDA a u jednotlivých spisů, dílů typového spisu a dokumentů vyznačí jejich stav 
(určeno ke zničení, uloženo v archivu – s identifikátorem AIP). 
 

Odpověď na dotaz č. 11 (a-d) 
Archivní portál nebude mít přístup do datové schránky Národního archivu. Případnou 
komunikaci mezi archivem a původcem bude provádět archivář příslušného archivu 
prostřednictvím systému spisové služby příslušného archivu. Z tohoto důvodu je požadována 
(požadavek A1.5) možnost stažení seznamu k zaslání ISDS  („alternativně stažení ve formátu 
PDF/A k zaslání prostřednictvím ISDS“).  
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Odpověď na dotaz č. 12 
a) Systém v uvedeném případě vyčká rozhodnutí pracovníka NDA.  
b) V daném případě se jedná o ftp NDA. 
 

Odpověď na dotaz č. 13 
a) Výměna informací prostřednictvím webových služeb je jednou z možností (viz též 
požadavky A.1.1,  A.1.3,  A.1.4, A.1.5, A.1.6).  

b) Viz odpověď na dotaz 9. 
 

Odpověď na dotaz č. 14 
a) a b) Jedná se o uznávaný elektronický podpis, uznávanou elektronickou značku a 
kvalifikované časové razítko ve smyslu českého právního řádu.  

c) Bude zaznamenáno v metadatech AIP. 
d) Platnost bude prokazována ve smyslu českého právního řádu s ohledem na to, že informace 
o ověření bude součástí metadat AIP. 
 

Odpověď na dotaz č. 15 
Informační systém archivu – jeho software pro zpracování archiválií (obdoba ERMS 
původce). Komunikace se předpokládá prostřednictvím webových služeb. Současné systémy 
archivů tyto požadavky nesplňují. 
 

Odpověď na dotaz č. 16 
Viz odpověď 15. 
 

 
 

PhDr. Eva Drašarová, CSc. 
ředitelka 

Národního archivu 
podepsáno elektronicky 
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