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Legislativa
•Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 499/2004 Sb.“),
•Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 300/2008 Sb.“),
•Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška č. 259/2012 Sb.“),
•Věstník Ministerstva vnitra částka 64/2012, národní standard pro elektronické systémy spisové 
služby (dále jen „NSESSS“).



Typ evidence Skartační řízení
Evidence v listinné 
podobě do zavedení 
eSSl 

§ 20 odst. 4 vyhl. 259/2012 Sb. – veřejnoprávní původce sestaví zpravidla z evidence dokumentů 
vedené v listinné podobě seznam dokumentů určených k posouzení ve skartačním řízení … které 
uspořádá podle spisových znaků, … uvede odděleně dokumenty se skartačním znakem „A“ a 
dokumenty se skartačním znakem „S“

Evidence v eSSl § 20 odst. 5 vyhl. 259/2012 Sb. - veřejnoprávní původce sestaví z elektronického systému spisové 
služby nebo ze samostatné evidence dokumentů vedené v elektronické podobě seznam 
dokumentů určených k posouzení ve skartačním řízení.  Seznam dokumentů určených k  
posouzení ve skartačním řízení  tvořen výstupem metadat podle schématu 2 a 3 NSESSSS (SIP 
balíčky)

Samostatné 
evidence 
dokumentů

listinná podoba § 20 odst. 4 vyhl. 259/2012 Sb. – veřejnoprávní původce sestaví zpravidla z evidence dokumentů 
vedené v listinné podobě seznam dokumentů určených k posouzení ve skartačním řízení … které 
uspořádá podle spisových znaků, … uvede odděleně dokumenty se skartačním znakem „A“ a 
dokumenty se skartačním znakem „S“

elektronická 
podoba

§ 20 odst. 5 vyhl. 259/2012 Sb. - veřejnoprávní původce sestaví z elektronického systému spisové 
služby nebo ze samostatné evidence dokumentů vedené v elektronické podobě seznam 
dokumentů určených k posouzení ve skartačním řízení.  Seznam dokumentů určených k  
posouzení ve skartačním řízení  tvořen výstupem metadat podle schématu 2 a 3 NSESSSS (SIP 
balíčky)

El .dokumenty 
mimo eSSl

§ 11 zák. 499/2004 Sb. - mimoskartační řízení

Skartační řízení dle způsobu evidence



Průběh skartačního řízení
•původce zašle příslušnému archivu skartační návrh pro všechny dokumenty evidované v eSSl u  
nichž uplynuly skartační lhůty a to bez ohledu na to, zda se jedná o dokumenty v analogové nebo 
digitální podobě
•skartační návrh sestává z průvodního dopisu (jako dosud) a z přílohy skartačního návrhu 
•příloha je tvořena souhrnem tzv. SIP balíčků vytvořených eSSl podle přílohy 2 a 3 (NSESSS verze 2) 
zvlášť pro každý jednotlivý spis, díl typového spisu nebo pro dokument, pokud je vložen přímo do 
věcné skupiny
•SIP balíčky (NSESSS 2) sestavuje  k vyřízeným dokumentům a uzavřeným spisům nejpozději  od 1. 
8. 2012 (pro přechodné období SIP balíčky buď NSESSS 2 nebo zjednodušeně viz návrh NA níže)
•příloha skartačního návrhu musí být v současné době zaslána nebo doručena na datovém médiu 
(SIP je zpravidla velké množství,  není možné efektivně pracovat s datovou schránkou) 
•SIP balíčky obsahují pouze metadata (bez komponent, tj. datových souborů)
•validitu dle příslušných XML schémat může původce zkontrolovat prostřednictvím aplikace 
Validátor SIP http://digi.nacr.cz:8080/CheckXml.aspx



• příslušný archiv provádí výběr archiválií prostřednictvím aplikace eSkartace 
• příslušný archiv (pověřený archivář) může stále provádět výběr archiválií na místě
• na základě archivářem vypracovaného požadavku (předložit k výběru), který původci zašle, 

exportuje původce SIP k výběru s komponentami a předá je na datovém médiu (může se 
opakovat)

• po ukončení výběru vyhotoví příslušný archiv protokol o skartačním řízení, přílohou 
skartačního protokolu je seznam dokumentů vybraných za archiválie, určených ke zničení a  
určených k dalšímu posouzení (vyřazeny ze skartačního řízení). Tvoří jej 1) seznam v lidsky 
čitelné podobě se základními evidenčními údaji a rozhodnutím (PDF/A) a 2) strojově čitelným 
souborem (XML) podle přílohy 4 NSESSS

• původce tento soubor načte do svého eSSl, který automaticky vyznačí dokumenty: 1. vybrané 
za archiválie, 2. určené ke zničení, 3. vyřazené ze skartačního řízení



Předání vybraných archiválií
•původce po zpracování skartačního protokolu provede ze svého eSSl export balíčků SIP 
dokumentů (spisů, dílů typových spisů) vybraných za archiválie, které již obsahují komponenty 
(datové soubory)
•balíčky SIP pro dokumenty existující pouze v analogové podobě obsahují pouze metadata  
(obdoba přílohy skartačního návrhu)
•komponenty musí být ve výstupním datovém formátu stanoveném § 23 vyhlášky č. 259/2012 Sb., 
o podrobnostech výkonu spisové služby. V případě formátu PDF/A je možné provést ověřovací test  
prostřednictvím aplikace Validátor PDF https://digi.nacr.cz/validatorPDF, zda je datový soubor 
validní
•balíčky SIP předá původce po dohodě příslušnému archivu na datovém médiu, zároveň původce 
předá dokumenty v analogové podobě vybrané za archiválie
•příslušný archiv převezme od původce balíčky SIP a předá je prostřednictvím aplikace ePřejímky 
k uložení digitálnímu archivu Národního archivu 
•v případě chyby nebo neúplnosti v některém z balíčků SIP bude celá přejímka odmítnuta – je      
třeba přijmout nápravná opatření (příslušný archiv informuje původce s popisem chyby)



• příslušný archiv postoupí původci záznam o předání s přílohou vytvořenou s podle přílohy 4 
NSESSS, která obsahuje identifikátory převzatých dílů typového spisu, spisů a dokumentů z 
eSSl a identifikátory digitálního archivu

• původce může následně zničit předané repliky archiválií a ponechat pouze hlavičku metadat s 
identifikátorem digitálního archivu



Aktuální problémy
•někteří původci nemají možnost ve svém eSSl provést skartační řízení neboť:

1. dodavatelé podmiňují funkčnost pořízením dalších modulů/funkcionalit (i když se 
smluvně zavázali, že eSSl splňuje platnou legislativu)

2. původci nechtějí investovat další prostředky do rozvoje a provozu eSSl (převod do 
výstupních formátů § 23 vyhl. 259/2012, časová razítka při změně datového formátu § 
69a zák. 499/2004, školení stávajících i nových zaměstnanců zejména s ohledem na 
vysokou fluktuaci atd.)

3. původcům chybí projektový plán implementace eSSl reflektující skutečný výkon spisové 
služby u původce (procesní audit, spisové uzly/příruční spisovny: problémy spárování 
dokumentů v analogové a digitální podobě pro skartační řízení atd.)

4. původci předpokládají, že celý výkon spisové služby v eSSl zajistí dodavatel a nejsou 
reálně schopni hodnotit požadavky a plnění

5. neprovedli integraci samostatných evidencí dokumentů, zejména agendových 
informačních systémů, ve kterých je prováděna evidence dokumentů, a které mají buď 
splňovat NSESSS nebo zajistit evidenci v eSSl

6. existují různé resortní politiky (ne)zajištění eSSl pro podřízené organizace



• někteří původci nedodržují ust. § 23 vyhl.  259/2012 Sb. a nepřevádějí dokumenty do 
výstupních formátů;

• jsou používány problematické formáty, zejména kontejnerové (zfo, eml, msg), některé s 
nedostupnou či nedostatečnou specifikací;

• původci nevnímají eSSl jakožto páteřní informační systém organizace, který věrohodně 
prokazuje nakládání s dokumentem a např. odmítají integraci transakčního protokolu eSSl;



Řešení
•původce si musí definovat účel a cíl používání eSSl; klíčová je role vedení organizace, které jej 
může využít např. pro optimalizaci vyřizování agend
•účel a cíl musí být zohledněn při implementaci eSSl, zejména při definici předmětu případných 
smluv a při kontrole jejich plnění
•je třeba  v maximální míře používat výstupní formáty a dokumenty do nich převádět, co nejdříve; 
dle vyhl. č. 259/2012 Sb. nejpozději při jejich vyřízení
•je třeba důsledně realizovat školení zaměstnanců (stávajících i nových)
•je žádoucí průběžně kontrolovat výkon spisové služby, např. za pomoci Metodického návodu pro 
kontrolu (http://digi.nacr.cz/wp-content/uploads/2014/10/4_metodika_kontrola.pdf)
•je akceptovatelná počáteční tolerance drobných nedostatků v elektronickém skartačním řízení 
(přechodné období)
•je třeba efektivní výměna zkušeností mezi dodavateli, původci a archivy, dnes často obavy z 
kontroly či konkurence
•Národní archiv uveřejňuje odpovědi na časté otázky:  http://digi.nacr.cz/?page_id=484



Přechodné období, návrh
•přechodným obdobím v zákoně č. 499/2004 Sb. mezi lety 2009-2012 vzniklo prostředí, které 
umožňuje zaujímat různá a nejednoznačná stanoviska k řadě důležitých otázek
•Národní archiv se rozhodl stanovit maximálně vstřícný postup, který bude uplatňovat vůči 
původcům v jeho předarchivní péči, kteří vykonávají spisovou službu v eSSl
•pro spisy a dokumenty uzavřené, resp. vyřízené do 31. července 2012 je možné minimalizovat 
povinná metadata nutná k vytvoření SIP balíčku   (dle přílohy 2 a 3 NSESSS). Pokud eSSl není 
schopen SIP balíčky generovat (systémy, které nejsou již v produkčním provozu)   bude vždy 
vyžadováno zaznamenání rozhodnutí o výběru archiválií nebo o zničení dokumentů do evidence
•provozované eSSl musí umět zpracovat seznam dle přílohy 4 NSESSS (zaznamenání rozhodnutí o 
výběru archiválií, zaznamenání identifikátoru  digitálního archivu) a provést export SIP balíčků 
dokumentů a spisů vybraných za archiválie, popř. datových souborů (komponent), pokud se 
jedná o digitální dokumenty. V případě, že eSSl tuto funkcionalitu nepodporuje, bude s původcem    
zahájeno správní řízení pro podezření ze spáchání správního deliktu dle § 74 odst. 9 písm. a) 
zákona č. 499/2004 Sb
•komponenty dokumentů vyřízených do 31. července 2012 není nutné převádět do výstupních 
datových formátů



Přechodné období, návrh
•Komponenty, metadata a postup skartačního řízení všech dokumentů, spisů a typových spisů 
vyřízených nebo uzavřených po 31. červenci 2012 musí odpovídat všem požadavkům platných 
právních předpisů, zejména Vyhlášky a NSESS. Zejména musí být komponenty dokumentů 
převedeny do výstupního datového formátu a předávány spolu s metadaty v podobě SIP balíčku 
dle přílohy 2 a 3 NSESSS, bez ohledu na dobu, kdy vznikly. V případě, že skartační návrh 
dokumentů, spisů a dílů typových spisů uzavřených nebo vyřízených po 31. červenci 2012 a 
evidovaných v eSSl, nebude v souladu s těmito předpisy obsahovat seznam v podobě SIP 
balíčků, Národní archiv takový návrh nepřijme a bude tuto situaci pokládat za nevedení spisové 
služby (správní delikt dle § 74 odst. 9 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb.)
•Digitální reprodukce analogových dokumentů a zdrojové komponenty pro analogové dokumenty 
(např. dokument zpracovaný v textovém editoru sloužící pro vytištění) vybrané za archiválie, 
jejichž originál je předán k trvalému uložení v analogové podobě, mohou být uchovávány a 
předávány do Národního archivu bez provedení převodu dokumentu do výstupního datového 
formátu. Za takovýto dokument nemůže být nikdy považován dokument vzniklý autorizovanou 
konverzí, doručený dokument v digitální podobě a dokument vyřizující, který byl odeslán 
adresátovi v digitální podobě



Přechodné období, návrh metadat spisu
V XML schématu  Popis

Identifikace Identifikatory Jednoznačný identifikátor 
dokumentu

Popis Nazev Obsah, věc
Evidence nebo Neevidence EvidencniCislo Pořadové číslo v rámci roku 

UrceneCasoveObdobi rok
DorucenyDokument DatumDoruceni Datum doručení 

Odesilatel Název a adresa odesílatele
VlastniDokument DatumVytvoreni Datum vytvoření nebo zaevidování
Trideni PlneUrcenySpisovyZnak Spisový znak dle spisového a 

skartačního plánu (SSP); pokud SSP 
nebyl používán, vloží se číslo nebo 
označení útvaru, referenta apod. s 
prefixem odlišujícím ho od spisového 
znaku.

SkartacniRezim SkartacniZnak Skartační znak dle SSP
SkartacniLhuta Skartační lhůta dle SSP



Přechodné období, návrh metadat dokumentu
V XML schématu  Popis

Identifikace Identifikatory Jednoznačný identifikátor 
dokumentu

Popis Nazev Obsah, věc
Evidence nebo Neevidence EvidencniCislo Pořadové číslo v rámci roku 

UrceneCasoveObdobi rok
DorucenyDokument DatumDoruceni Datum doručení 

Odesilatel Název a adresa odesílatele
VlastniDokument DatumVytvoreni Datum vytvoření nebo zaevidování
Trideni PlneUrcenySpisovyZnak Spisový znak dle spisového a 

skartačního plánu (SSP); pokud SSP 
nebyl používán, vloží se číslo nebo 
označení útvaru, referenta apod. s 
prefixem odlišujícím ho od spisového 
znaku.

SkartacniRezim SkartacniZnak Skartační znak dle SSP
SkartacniLhuta Skartační lhůta dle SSP



















































Děkujeme za pozornost
http://digi.nacr.cz


