
  



  

Národní digitální archiv
projekt spolufinacovaný ze strukturálních fondů Evropské unie

Název operačního programu: Integrovaný operační program
Číslo prioritní osy: 6.1a
Název prioritní osy: Modernizace veřejné správy - Cíl Konvergence
Číslo oblasti podpory: 6.1.1a
Název oblasti podpory: Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Číslo výzvy: 10
Název výzvy: Kontinuální výzva pro prioritní osu 1.1 - 10 - Elektronizace veřejné 
správy - digitalizace

číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/10.06977
datum zahájení: 1. 7. 2008
datum ukončení: 31. 12. 2013
způsobilé výdaje: 466 433 100 Kč



  

Národní digitální archiv
Cíle:
● vybudování jednotného modulárního, udržitelného a snadno rozšiřitelného 

informačního systému digitálního archivu pro zajištění dlouhodobé správy 
digitálních dokumentů, 

● vybudování fyzického úložiště schopného reagovat na neustálý rozvoj technologií 
a rostoucí objem počtu a rozsahu elektronických dokumentů

● vytvoření celostátního archivního portálu pro podporu zpracování a pro 
zpřístupnění uchovávaných archiválií a údajů o archiváliích. Propojení archivního 
portálu se stávajícími informačními systémy veřejné správy (např. Portál veřejné 
správy, Czech Point apod.), archivů a ostatních paměťových institucí (knihoven a 
muzeí) na národní i mezinárodní úrovni, 

● vypracování komplexní metodiky pro standardizaci procesů správy elektronických 
dokumentů na straně veřejné správy, 

● definice pravidel pro výběr a zpracování elektronických archiválií veřejnými archivy, 
● zajištění bezpečného uchování digitálních reprodukcí archiválií.



  

Národní digitální archiv
Stavební část:
● vybudování prostor pro umístění informačních technologií NDA
● rekonstrukce (záložní pracoviště)
● stavba (hlavní pracoviště)

Technologická část:
● hardwarové a softwarové vybavení úložišť
● zpracování uchovávacích strategií
● bezpečnostní politiky
● archivní portál

Metodická část
● vypracování komplexní metodiky pro standardizaci procesů správy a popisu 

elektronických dokumentů



  

Národní digitální archiv
Etapy projektu

I. přípravná:
● 1. 7. 2008 - 31. 12. 2010
● projektový záměr
● studie proveditelnosti a CBA
● objemová studie ZP
● územní rozhodnutí HP
● podání projektové žádosti
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Etapy projektu

II. investiční 1/2:
● 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
● výběr projektantů staveb
● výběr dodavatele rekonstrukce ZP
● výběr dodavatele technologické části
● detailní projekt technologické části a vývoj software

III. investiční 2/2:
● 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
● rekonstrukce prostor ZP
● výběr dodavatele stavby HP
● vývoj software
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Etapy projektu

IV. testovací poloprovoz:
● 1. 1. 2013 - 31. 5 2013
● omezené testování technologií v ZP
● dokončení stavby HP
● testovací provoz celého NDA

V. certifikace:
● 1. 6. 2013 - 30. 10. 2013
● bezpečnostní audit
● procesní audit

VI. ukončení:
● 1. 11. 2013 - 31. 12. 2013
● zahájení ostrého provozu
● administrativní ukončení projektu
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Projektový tým
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