
Změny v IS PEvA II 

Upgrade dne 10. 12. 2021 

Ve večerních hodinách dne 10. 12. 2021 proběhl upgrade IS PEvA II na novou verzi. Došlo 

k opravě některých chyb a rozšíření některých funkcionalit systému. Do následujícího textu jsou 

zahrnuta i významnější rozšíření, ke kterým došlo už dříve. Na druhou stranu přehled neobsahuje 

přehled všech změn, ke kterým došlo. Jsou zde uvedeny jen významné, a to hlavně z pohledu práce 

operátorů a lokálních správců PEvA. 

 

Zobrazování navázaných záznamů a entit v evidenci GEO a PUV 
V evidenci původců (PUV) a geografických entit (GEO) jsou nově v dolní části formuláře 

zobrazovány záznamy a entity navázané na entitu zobrazenou ve formulářovém zobrazení. 

U GEO jsou zobrazeny navázané: 

1. Listy NAD, případně dílčí listy, kde je příslušná GEO zapsána jako místo vzniku. 

2. Záznamy archivních pomůcek, kde je příslušná GEO zapsána jako místo vzniku. 

3. Záznamy vnějších změn (VněZ ), kde je příslušná GEO zapsána jako místo vzniku. 

4. Podřazené entity GEO, pro které je zobrazená GEO zapsána jako nadřazený prvek. 

5. Původci, pro které je zobrazená GEO zapsána jako sídlo korporace nebo místo narození 

či úmrtí osoby, případně jako místo události. 

 

Na záložce pásu je číselně vyznačen počet nalezených entit. V mřížce pásu je ale zobrazeno 

vždy jen prvních 100 navázaných záznamů, případně entit.  

Pokud pracujete v základní evidenci NAD, jsou zobrazeny jen ty záznamy (viz body 1 až 3), 

které patří do základní evidence příslušného archivu. Pokud máte zobrazenu ústřední evidenci NAD, 



jsou zobrazeny všechny záznamy z ústřední evidence. Pro navázané entity GEO a PUV (body 4 a 5) 

tento rozdíl neexistuje. 

U PUV jsou zobrazeny navázané: 

1. Listy NAD, případně dílčí listy, kde je příslušná entita zapsaná jako původce. 

2. Záznamy VněZ, kde je příslušná entita zapsaná jako původce. 

Ostatní vlastnosti jsou podobné jako u GEO (viz výše). 

Rozšíření označení třídy „osoba“ o tzv. „odlišující doplněk“ 
Do popisu entit ze třídy „osoba“ byl přidán podle základních pravidel verze 3 (ZPv3) nový, 

tzv. odlišující doplněk. Vyplňuje se jako součást preferovaného označení, a to jen v případě, 

že by v evidenci původců došlo k duplicitě preferovaného označení dvou rozdílných osob. Vyplňuje se 

v případě potřeby kladným celým číslem (pořadovým číslem entity) 

Jeho použití je na úrovni IS PEvA II spíše jen teoretické. 

Automatizace obecných doplňků u GEO 
Při zápisu či opravě geografických entit jsou v preferovaném označení automaticky 

doplňovány obecné doplňky. Pokud ZPv3 pro daný typ geografického objektu nepřipouští jeho 

změnu, je tento údaj uzamčen pro editaci (např. pro typ „nižší sídelní jednotka“). Pokud ZPv3 změnu 

doplňku připouští, nebo dokonce předepisují, je do pole možné doplněk „našeptat“ a následně 

i upravit (např. pro typ „městská část/obvod“). Pokud je použití obecného doplňku zakázané, toto 

pole je nepřístupné (např. pro typ „obec“). 

Při zápisu obecného doplňku ve variantním označení tyto vlastnosti implementovány nejsou. 

Automatizace doplňování geografických doplňků 
U GEO jsou pomocí našeptávače doplňovány geografické doplňky podle zapsané hierarchie, 

tj. podle zapsaného nadřazeného prvku. Nově je podle ZPv3 zohledněn rozdíl mezi zápisem 

geografického doplňku pro Česko, Slovensko, Německo, Rakousko, Maďarsko, Ukrajinu a Polsko. Zde 

se např., pro „obec“ zapisuje geografický doplněk ve tvaru „okres, stát“. Pro ostatní státy jen 

v podobě „stát“ (pokud to stačí k jednoznačné identifikaci obce v daném státě). 

U původců je nově při našeptávání doplňku zohledněno pravidlo ZPv3: „Uvádějí se výhradně 

existující geografické objekty patřící do podtřídy ‚administrativní či jinak lidmi vymezená území‘ 

v posloupnosti podle správního zařazení platného v současnosti.“ 

Při našeptávání např. ze sídla korporace je kontrolováno zda sídlo zaniklo, pokud ano, 

je našeptán jen geografický doplněk tohoto sídla. Pokud ne, je našeptáno toto sídlo a jeho 

geografický doplněk. 



Automatizace zákazu kulatých závorek v uživatelském označení entity 
Při zápisu/uložení preferovaného i variantního označení a stručné charakteristiky je kontrolována 

existence kulatých závorek, které jsou podle ZPv3 v těchto částech zakázány. Pokud jsou nalezeny, 

nahradí se znakem lomítko „/“. 

Automatizace dalších omezení při zápisu PUV a GEO 
Jde o omezení, které vyplývají z technické dokumentace CAM. Jde primárně o: 

1. Omezení délky textu v některých údajích (např. stručná charakteristika má max. přípustnou 

délku 240 znaků). Pokud toto omezení existuje, je při editaci průběžně zobrazován počet 

znaků, které je možné ještě zapsat. 

 
2. Omezení na jednořádkové zápisy (opět např. stručná charakteristika). 

3. Při zápisu zamezení formátovaní pomocí „bílých“ znaků (např. mezery) a dalších speciálních 

znaků. 

Některá omezení se aplikují ihned po opuštění příslušného pole pro zápis, některá se projeví 

až při uložení zápisu entity. Rozdělení textu stručné charakteristiky odřádkováním klávesou Enter 

(za slovem „pořádku“), které je na obrázku výše, by bylo odstraněno až při uložení zápisu. 

Rozšíření možností hledání v CAM 
Byla rozšířena 

možnost hledání v CAM, 

kdy hlavně pro 

víceslovné vzory hledání 

byl výsledek příliš široký. 

Je připraveno hlavně pro 

hledání v evidenci 

původců, kde to bude 

určitě častější případ 

hledání.  

Výchozí nastavení odpovídá původně implementovanému hledání (hledání ve všech částech 

popisu, je možné hledat např. podle ID Interpi). Hledání je možné zúžit jen na označení nebo jen 

na preferované označení. Druhou volbou je možné zapnout jen hledání v hlavní části jména (viz obr.). 



 

I zde bylo nalezeno 1998 entit (vždy je hledáno i každé jednotlivé slovo zapsané ve vzoru 

hledání), ale výsledek je díky seřazení dle „významnosti“ lepší. 

Lepší ochrana oproti omylům při editaci 
Je myšlena ochrana proti duplicitnímu/současnému zápisu od více uživatelů nebo, a to spíše, 

např. na dvou záložkách či prohlížečích stejným uživatelem současně apod. 

Jde i ochranu proti případům, kdy je zahájena editace „neaktualizované 

podoby“ záznamu nebo entity. Pořád je ale lepší před zahájením editace 

sepnout tlačítko obnova formuláře (viz obr.). 

Zlepšené přehledy v administraci uživatelů 
Určeno pro lokální správce PEvA. V přehledu uživatelů je nově zřejmé, jaké mají nastaveno 

oprávnění (zatím jen „Zasílání do CAM“). 

 

Notifikace 
Pro lepší orientaci v notifikacích, 

jsou nově členěny do dvou kategorií 

na „důležité“ a „ostatní“.  

 

 

 

 



Přehled je možné přepnout 

do režimu „jen důležité“, klepnutím 

na symbol zvonečku. 

Podobně lze filtrovat i přehled 

notifikací volaný z menu. Připravuje se 

i notifikace e-mailem na účet uživatele 

pro některé opravdu důležité notifikace 

(např. informace o delimitacích). 

 

Tiskové sestavy 
U tisků dochází k průběžné precizaci i opravě zřejmých chyb.  

Nově jsou do statistik v evidenci vnějších změn (VněZ) zařazeny sestavy 3a, 3b, 3c, 

které rozšiřují původní statistiku č. 3 z programu PEvA 1 (Statistika č. 3: Výběr archiválií, delimitace 

archiválií, úbytky a celkové vnější změny). Primárním cílem bylo odlišit, kolik archiválií bylo uloženo 

do archivu, od toho kolik archiválií bylo nově vybráno. Hlavně u státních archivů jde často o rozdílné 

hodnoty. 

Pro nastavení celoročních statistik (pro potřebu výročních zpráv) je nutné nejdříve evidenci 

VněZ filtrovat. Lze použít např. „Základní filtr“: 

 

Následně je třeba zkontrolovat, zda žádný záznam není označen k tisku (označené záznamy 

mají při tisku vždy „přednost“ před filtry). Pokud je vše nastaveno správně, je časové omezení filtru 

zobrazeno v patičce sestavy: 



 

Další sestavy pro potřebu výročních zpráv archivů jsou „Tab. č. 1: Základní souhrnné 

informace ze základní evidence NAD“ a „Tab. č. 2: Počty a velikost archivních souborů členěné podle 

evidenčních statusů“. Ty lze najít v evidenci listů NAD a je nutné je vytisknout po zápisu všech změn 

za rok 2021. Nelze je nějak časově omezit a vždy tisknou aktuální stav k datu tisku. 

Poslední potřebná sestava je „Statistika č. 4: Archivní zpracování a další vnitřní změny, 

celkové změny“. Ta je v tomto okamžiku také součástí evidence listů NAD, ale nelze ji nějak časově 

omezit jen na změny za rok 2021. Předpokládáme, že bude dokončena do konce letošního roku. 

Je možné, že bude následně součástí evidence Vněz. 
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