
Národní digitální archiv 
a skartace dokumentů v elektronických systémech spisové služby 

(informace pro veřejnoprávní původce v dohledu Zemského archivu v Opavě) 

___________________________________________________________________________ 

 

Na základě informací Národního archivu v Praze (dále jen „NA“) ve věci aktuálního 

stavu Národního digitálního archivu (dále jen „NDA“) a postupu při skartaci dokumentů 

prostředky elektronických systémů spisové služby (dále jen „eSSSl“) podle zákona 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu 

spisové služby (dále jen „vyhláška“), Zemský archiv v Opavě tímto sděluje příslušným 

veřejnoprávním původcům ve svém dohledu následující. 

Ačkoli projekt „NDA“ realizovaný v rámci Evropských strukturálních fondů byl 

ukončen, NA nadále pokračuje v realizaci digitálního archivu Národního archivu tak, aby byly 

naplněny povinnosti stanovené zákonem a vyhláškou. V současné době má NA již k dispozici 

aplikaci k provádění skartačního řízení z dokumentů a spisů evidovaných v eSSSl (podle § 20 

odst. 5 vyhlášky). Dále NA již rovněž provozuje referenční aplikaci pro kontrolu datové 

struktury XML výstupů z eSSSL podle příloh 2 a 3 národního standardu pro eSSSl a zcela 

funkční je také i aplikace pro zjištění souladu datového souboru s normami datového formátu 

PDF/A. Dle informací NA byl ke dni 1. 11. 2014 spuštěn i zkušební provoz digitálního 

archivu Národního archivu, který je určen k ukládání dokumentů v digitální podobě 

vybraných za archiválie a metadat dokumentů. S ohledem na střednědobé plánování 

uvedených procesů Národní archiv přivítá, když mu veřejnoprávní původci poskytnou 

informace, jaký je alespoň přibližný rozsah dokumentů zejména skartačních znaků „A“ a „V“ 

spravovaných v eSSSl těchto původců, a to v členění podle let a skartačních znaků (v 

megabyte/gigabyte). Celou problematiku NDA i e-skartace lze konzultovat s Národním 

archivem prostřednictvím e-mailové korespondence zaslané na adresu nda@nacr.cz.  

Pokud jde o provádění skartačního řízení prostředky eSSSl (podle výše uvedeného § 20 

odst. 5 vyhlášky), ZA v Opavě počítá s tímto postupem po ukončení zkušebního provozu 

digitálního archivu Národního archivu. Předpokladem provádění e-skartace bude validita SIP 

balíčků do skartace navržených dokumentů potvrzená provedenou kontrolou datové struktury 

XML výstupů z eSSSl podle příloh 2 a 3 národního standardu. 

Bližší informace, pokud jde o výkon spisové služby v eSSSl a naplnění zákona a 

vyhlášky, veřejnoprávní původci naleznou na internetových stránkách www.digi.nacr.cz. Na 

těchto stránkách je mimo jiné k dispozici: 

 Opatření Národního archivu k zabezpečení skartačního řízení dokumentů evidovaných 

elektronickými systémy spisové služby; 

 Opatření Národního archivu k zabezpečení provizorního přejímání archiválií v digitální 

podobě k trvalému uložení; 
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 Data z informačních systémů mimo elektronickou spisovou službu a jejich přejímání k 

trvalému uložení – informace; 

 Metodický návod pro ověření klíčových požadavků výkonu spisové služby vedené 

prostřednictvím ERMS; 

 Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím 

elektronického systému spisové služby u veřejnoprávních původců (zpracovatel: MVČR); 

 Metodické materiály Národního archivu k problematice spisové služby; 

 Aplikace k uživatelské kontrole XML a PDF/A. 
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