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Skartační řízení a NDA
• Skartační řízení je proces, při němž se vybírají dokumenty k trvalému
uložení, archiválie.
• Jde o součinnost mezi původcem a archivem, v případě výběru z
elektronických evidencí se účastní často i dodavatel eSSL.
• Na straně Národního archivu aplikace již rutinně funguje, nově
doplněno znázornění křížových odkazů a typové spisy.
• Pracuje se na nové aplikaci (dodavatelsky).
• Vybrané dokumenty i metadata jsou přejímány do NDA.

• Vládní koncepce „Digitální Česko“ ignoruje existenci NDA a stanovuje
dílčí cíl 3.3 „Vytvoření prostředí pro dlouhodobé ukládání a archivaci
digitálního (úředního) obsahu, jako předpokladu pro plně digitální,
bezpapírové procesy veřejné správy.“
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Skartační řízení a přejímky do NDA
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SIP balíček jako základ
• S novelou Národního standardu
(plně účinný od 4.7.2018) upravena
schémata XML.
• Na straně eSSL se objevují stále
chyby v SIP balíčcích, i když se
situace velmi zlepšila.
• Národní archiv připojil na vstup
aplikace validátor, který analyzuje
částečně i obsah.
• K obsahu SIP balíčků vydal Národní
archiv Informační list (dostupný na
webu NA) – „co kam napsat“,
aktivně komunikuje s původci i
dodavateli, kteří dodali kontakty.
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Problémy – „spis nebo život“
• Řada původců nejen, že neumí úřadovat elektronicky, oni neumějí
úřadovat vůbec.
• Nedostatečné a roztříštěné ukotvení spisu v legislativě, dlouhodobě
neřešená výměna (postoupení) spisů.
• Vznik „nekonečných sběrných spisů“, spíše shluku smetí; často
vznikají před uložením „protože se to musí“, tvoří je někdy ex post
brigádníci bez znalosti agendy.
• Nepoužívání typových spisů (řada systémů je nezvládá) vede
k destrukci evidence, která ztrácí smysl:
„Všechna čísla jednací [jednoho spisu v eSSL s 506 čísly jednacími], která byla
ve formě analogové, jsme se snažili dohledat. Jelikož se ale nejedná o jeden
konkrétní spis, byly listiny vedeny tak, jak nám nařizují metodické pokyny
v různých šanonech po jednotlivých katastrálních územích.“

www.nacr.cz

5

CNZ 2018

Problémy – „spis nebo život“
• Neznalost práce s eSSL, špatná metodická podpora uvnitř úřadu:
spisy neexistují, dokumenty jsou propojeny jen volnými křížovými
odkazy; výsledkem je shluk dokumentů, který se nedá zpracovat.
• Preference analogové podoby dokumentů, část procesů není
zaznamenána v eSSL: dochází k chronickému neuzavírání spisů,
chybí údaje o existenci analogového dokumentu, komponenty v
nevýstupních formátech, které část dodavatelů do SIP nezahrne.
• Zmatené používání spisového a skartačního plánu.
• Problémy s převodem komponent na výstupní datové formáty.
• Velké problémy v případě hostovaných spisových služeb u obcí
s rozšířenou působností placených z Evropských fondů: po skončení
udržitelnosti vypnou (právě se děje), systémy nemají žádné výstupy
stanovené právními předpisy (zejména SIP balíčky).
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E-skartace 2017-2018
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Jak TO probíhá?
• Původce nahrává nyní přes webové rozhraní, Národní archiv připravuje
webovou službu na spojení s eSSL.
• 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.
www.nacr.cz
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Nástroj národního digitálního archivu
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Elektronizace veřejné správy v kostce
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Děkuji za pozornost

miroslav.kunt@nacr.cz
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