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Stanovisko Národního archivu k problematice přechodných období v archivní legislativě 
(povinnosti původců). 

 

Národní archiv, při vědomí zásadních změn ve výkonu spisové služby, ke kterým došlo 
v letech 2004-2012, reaguje na současný stav spisové služby u původců, kde vykonává 
kontrolu výkonu spisové služby a výběr archiválií (předarchivní péči). 

Přijetím ustanovení o přechodných obdobích v zákoně 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.“), vzniklo prostředí, které umožňuje zaujímat různá a nejednoznačná 
stanoviska k řadě důležitých otázek. Proto se Národní archiv rozhodl stanovit maximálně 
vstřícný postup, který bude uplatňovat vůči původcům v jeho předarchivní péči, jestliže 
povinně na základě zákona č. 499/2004 Sb. vykonávají spisovou službu v elektronických 
systémech spisové služby (dále jen „eSSL“) nebo mají právo volby způsobu výkonu 
spisové služby a vykonávají ji v eSSL. 

Národní archiv nebude především vyžadovat bezpodmínečný převod komponent 
dokumentů do výstupního datového formátu a všechna platnými právními předpisy 
požadovaná metadata – rozhodným datem pro tyto úlevy je 1. srpen 2012, kdy vstoupila 
v platnost vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška”): 

1) Pro skartační řízení z evidencí vedených v eSSL bude Národní archiv požadovat 
seznam dokumentů, spisů a dílů typových spisů v podobě SIP balíčků dle přílohy 2 
a 3 národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (dále jen 
„NSESSS“). I v případě, že 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 v souladu 
s § 10 odst. 2 písm. c) a § 12 odst. 4 písm. j) Vyhlášky a požadavku 5.3.20 NSESSS. 
Současně jsou pro spisy a dokumenty uzavřené, resp. vyřízené do 31. července 
2012 včetně minimalizována povinná metadata nutná k vytvoření SIP balíčku (viz 
příloha 1). 

2) Provozované eSSL musí zpracovat seznam dle přílohy 4 NSESS (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 dokumenty v digitální podobě. 
V případě, že eSSL tuto funkcionalitu nepodporuje, bude Národní archiv tuto situaci 
pokládat za nevedení spisové služby (správní delikt dle § 74 odst. 9 písm. a) zákona 
č. 499/2004 Sb.). 
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3) Komponenty dokumentů vyřízených do 31. července 2012 včetně není nutné 
převádět do výstupních datových formátů. 

4) 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 národního standardu pro elektronické systémy spisové služby, 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.). 

5) 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. 

 
S pozdravem 
 
 

PhDr. Eva Drašarová, CSc. 
ředitelka 

Národního archivu 
 

Podepsáno elektronicky 
 
Přílohy:  
1) Povinná metadata dokumentů a spisů uzavřených/vyřízených do 31. července 2012 včetně. 
2) Rozdělovník. 
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