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• Proces, při kterém se na základě návrhu původce vybírají dokumenty 

určené k trvalému uložení – archiválie.

• Nejde o zničení, správnější pojem místo „skartace“ je „výběr  

archiválií“
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Co je skartační řízení?

• Postup podle § 7 až § 10 zákona 

č. 499/2004 Sb. + § 20 a § 21 

vyhlášky č. 259/2012 Sb.

• Výběr mimo skartační – postup v 

zákonem vymezených situacích (§ 11).



Skartační řízení se zahajuje skartačním návrhem, tj. průvodním dopisem 

+ seznamem

• Analogové dokumenty neevidované: seznam se ručně vytvoří 

• Analogové dokumenty evidované v listinné evidenční pomůcce: 

seznam dle této pomůcky

• Analogové dokumenty evidované v eSSL/ISSD: seznam 

prostřednictvím SIP balíčků

• Digitální dokumenty evidované v eSSL/ISSD : seznam 

prostřednictvím SIP balíčků

• Digitální dokumenty neevidované nebo evidované jako součást

analogových dokumentů: nejsou většinou podchycené v seznamu

(např. CD vložené do spisu)
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Skartační řízení - varianty



• Prostřednictvím tzv. SIP balíčků (příloha 2 a 3 NSESSS) 

reprezentujících

– jeden spis,

– jeden dokument vložený přímo do věcné skupiny,

– jeden díl typového spisu, nebo

– spisy a dokumenty spojené pevným křížovým odkazem.

Není podstatné, zda existují elektronické dokumenty (komponenty –

datové soubory) – SIP přenáší i metadata analogových spisů a dokumentů

www.nacr.cz

Skartační řízení z eSSL/ISSD



Skartační řízení z eSSL/ISSD - začínáme

• Mám svoji eSSL/ISSD připravenu? Umí vytvořit SIP a celý proces?

• Prostuduji příručku pro původce - https://www.nacr.cz/wp-
content/uploads/2019/01/ESK_prirucka_puvodci_1_1.pdf

• Vyzkouším SIP

– Jeden-dva: validátor na stránkách NA - https://validatorsip.nacr.cz/.

– Více: požádám si o přístupové údaje do testovacího prostředí e-

mailem zaslaným na helpnda@nacr.cz.

– Chyby konzultuji s dodavatelem své eSSL/ISSD (nejprve), případně 

s Národním archivem na uvedeném e-mailu.

• Testovací skartační řízení: domluva s příslušným archivem, aby tvořil 

„protistranu“.

• Ostré skartační řízení: požádat o přístupové údaje na „ostrou“ instanci 

portálu.

• Pozor na technické požadavky (srv. Příručka)!

https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2019/01/ESK_prirucka_puvodci_1_1.pdf
https://validatorsip.nacr.cz/


Zástupce původce si

nahráním datových

balíčků SIP vygeneruje

podklady pro skartační

návrh (ve formátu

PDF/A), který zasílá s

průvodním dopisem

příslušnému archivu

(podání skartačního

návrhu).

Ukončení nahrávání

musí původce aktivně

potvrdit.

Skartační řízení z eSSL/ISSD



Nahrání a skartační návrh
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Z pohledu archivu
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Ukončení řízení

• Zpravidla se nahrávají „prázdné“ SIP bez komponent, archiv si může 

některé vyžádat plné speciálním seznamem.

• Když je o všech entitách rozhodnuto (A/S), lze řízení uzavřít.

• Končí zasláním XML seznamu jako součásti protokolu o výběru 

archiválií; současně lze připojit seznam v CSV
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Národní archivní portál – shrnutí

• původce nahrává přes webové rozhraní,

• dokument o úspěšném nahrání je seznamem ke skartačnímu návrhu; 

ten je nutno zaslat standardní cestou (ISDS) příslušnému archivu,

• archivu se celý návrh znázorní, aplikace umožňuje vyznačit rozhodnutí, 

popř. si vyžádat nahrání „plných“ SIP s komponentami (vlastními 

elektronickými dokumenty)

• strojově čitelné rozhodnutí původce obdrží spolu s tzv. skartačním 

protokolem a v eSSL si automatizovaně rozhodnutí vyznačí

• vybrané archiválie (i jen metadata v případě plně analogových 

dokumentů) původce nahraje 

• cílem je poskytnout archivu i ostatním uživatelům archivní pomůcku, 

pomocí které lze i v analogových archiváliích vyhledávat při 

minimalizaci „sepisování“, s využitím údajů získávaných po celou dobu 

životního cyklu spisu nebo dokumentu
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Národní archivní portál – přejímka

• Musí založit archivář

• Nahrávají se „definitivní“ SIP s komponentami

• Končí zasláním XML seznamu jako součásti úředního záznamu o 

převzetí příslušným archivem
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Národní archivní portál – statistika

Rok 2019 2018 2017

Od začátku 
portálu –
31. 12. 
2019

Skartačních řízení 
(celkem založeno)

621 191 102 914

Skartačních návrhů 399 114 81 594

Úspěšně ukončeno 
řízení

366 112
55 533

Přejímek založeno 64 72 27 163
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Národní archivní portál – statistika

2015-8. 12. 2019

AIP 14.933 
o celkové velikosti 127.7 GB

Kolik SIP prošlo eSkartacemi (v produkci) 1083486

Kolik původců se zapojilo (produkce/test) 205/551
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Národní archivní portál – „ostré“ skartace

Původci Národního archivu:

• Ministerstva – vnitra, kultury; první pokusy: MPO, MŽP, MSp

• Český telekomunikační úřad

• Drážní úřad

• Český báňský úřad

• Úřad pro ochranu osobních údajů

• Správa základních registrů

• Nejvyšší kontrolní úřad

• Generální inspekce bezpečnostních sborů

• Státní fond životního prostředí

• Kancelář veřejného ochránce práv

• Rada pro veřejný dohled nad auditem

• Zařízení služeb pro MV,  Zdravotnické zařízení MV, Muzeum policie

• Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

• Czechinvest

• Státní fond rozvoje bydlení

• Generální finanční ředitelství

• Nejvyšší správní soud
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Národní archivní portál – „ostré“ skartace

Původci státních oblastních (zemských) archivů včetně okresních archivů a 
specializovaných archivů:

• Krajské úřady – Středočeský kraj, Pardubice, Vysočina, Ústecký, 
Moravskoslezský, Liberecký, Olomoucký, Jihočeský

• Městské úřady a magistráty (87 úřadů)

• Organizace územních samosprávných celků (městská policie, správa a údržba 
silnic, sportovní a rekreační areál)

• Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

• Český metrologický institut (MZA Brno)

• Hasiči Karlovy Vary, Plzeň, Liberec, Pardubice, České Budějovice

• Regionální rada regionu soudržnosti (Jihozápad a Severovýchod)

• Školy – pouze ZŠ praktická a speciální Černovice, okr. Pelhřimov + Vyšší 
policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra (SOA Pha) a 
Holešov (MZA) + SOŠ a VOŠ požární ochrany Frýdek Místek (ZA Opava)

• Univerzity – pouze 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (Archiv UK)

• Zdravotní pojišťovny – pouze Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, 
pojišťoven a stavebnictví, Všeobecná zdravotní pojišťovna (SOA Praha)

• Nemocnice – pouze Fakultní nemocnice Hradec Králové (SOA Zámrsk)
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Národní archivní portál – „ostré“ skartace

Původci Národního archivu, části v péči státních oblastních (zemských) archivů 

• Česká obchodní inspekce (NA, MZA)

• Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (NA)

• Státní veterinární správa (NA)

• Státní zemědělská a potravinářská inspekce (NA, SOA Plzeň, Zámrsk)

• Česká správa sociálního zabezpečení (NA)
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Národní archivní portál – nové řešení

V rámci projektu „NDA II“ – Provoz v polovině roku 2020 – Razantní změna
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Děkuji za pozornost

miroslav.kunt@nacr.cz


