
Moped (Metodická platforma elektronický dokument) 
Moped byl zřízen Národním archivem v roce 2016 jako metodická platforma pro řešení otázek 
z oblasti problematiky elektronického dokumentu a oblasti předarchivní péče v prostředí 
elektronických spisových služeb. Moped sdružil tehdy nově jmenované metodiky elektronických 
dokumentů v jednotlivých oblastních archivech, metodiky Národního archivu a pověřené pracovníky 
odboru AS MV. Postupně byl rozšířen o další zájemce, kteří se problematikou zabývali, a vznikla 
skupina cca 30 lidí. 

Pro potřeby Mopedu bylo vytvořeno elektronické diskusní fórum (v prostředí Redmine), jež 
umožňuje shromažďovat diskusní příspěvky k jednotlivým tématům. Diskuse je moderována správci, 
kteří mohou jednotlivá témata přidělit účastníku Mopedu k vypracování návrhu stanoviska. Po 
odsouhlasení se toto stanovisko může stát metodickým doporučením. Tato doporučení jsou 
publikována na webu Národního archivu (FAQNA) a od roku 2018 také v Informačním listu Národního 
archivu (Infolist).  

V roce 2019 jsme se rozhodli provést několik změn: 

1) Rozšířit diskusní fórum pro všechny archiváře ze sítě veřejných archivů, kteří si o to požádají. 

2) Rozšířit témata o spisovou službu obecně, protože limitně splývá s elektronickou spisovou službou. 

Cíle mopedu: 
1) Umožnit otevřenou diskusi mezi archiváři. 

2) Rychlá výměna informací. 

3) Sjednocení postupů archivů v určitých problematikách vůči původcům. 

4) Vytvoření metodických doporučení a jejich publikace. 

Principy a pravidla fungování elektronického prostředí mopedu: 
1) Členem skupiny je archivář veřejného archivu, který o členství požádal. Tj. zaslal ze služební e-
mailové adresy na helpnda@nacr.cz své kontaktní údaje (jméno, příjmení, archiv, tel.) 

2) Seznam členů je přístupný/viditelný v mopedu. 

2) Každý člen má právo založit nové diskusní téma. 

3) Každý člen má právo připojit diskusní příspěvek k otevřenému tématu. 

4) Každý člen má, v zájmu otevřené diskuse, právo na odlišný názor a na změnu názoru. 

5) Každý člen má právo připomínkovat návrh stanoviska ve stanoveném termínu. 

5) Diskuse je neveřejná – je určena jen pro mopedisty. Pokud má člen potřebu konzultovat mimo 
moped, pak anonymizovaně. 

6) Součástí diskusí jsou někdy informace interního charakteru, které není možné přenášet mimo 
moped. 
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https://www.nacr.cz/verejnost/2-predarchivni-pece/verejnopravni-puvodci/spisova-sluzba-otazky-odpovedi
https://www.nacr.cz/verejnost/2-predarchivni-pece/verejnopravni-puvodci/informacni-list

