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Popis
• vyvíjí Národní archiv
• C#, běží s .NET Framework 4.8 a Windows nebo s 

.NET Core a Windows nebo jiným systémy, které 
jsou podporovány .NET Core 2.1.

• Pro identifikaci formátů využívá DROID
• Webová stránka je IIS ASPX, používá javascript
• 3 instance validátoru
vývojová - neveřejná
testovací – veřejná, slouží ke zveřejnění nově 
připravené každé nové verze validátoru před 
použitím v produkci; komunikace s dodavateli a 
žádost o otestování a připomínky (minimálně 5 
pracovních dní předem); test nikdy není napojen na 
portál https://validatorsip.nacr.cz/test
produkční - https://validatorsip.nacr.cz; veřejně 
dostupná z webového rozhraní; napojena na 
národní archivní portál (produkce i test)

Žádost o notifikace o 
aktualizacích validátoru 

helpnda@nacr.cz



Webová aplikace

• Nahrávání - validuje 1 SIP; komprimovaný jako zip; 
volba varianty pro výběr archiválií / pro trvalé uložení v 
digitálním archivu

• Podrobnosti zaslaného balíčku – lidsky čitelný přehled 
balíčku 

• Výsledky – volba zobrazení pouze 1. chyby/ všech 
nalezených chyb včetně popisu 

• Přehled pravidel validace a Formátová pravidla NA



Výsledek validace

• První nalezená chyba; všechny nalezené 
chyby

• Detail kontroly proti příloze 3 NSESSS

• Detail kontroly obsahu

• Detail kontroly komponent

Chyba

Upozornění



VÝSLEDKY JE TŘEBA VŽDY POSUZOVAT V 
KONTEXTU CELÉHO SKARTAČNÍHO ŘÍZENÍ!

• Pro SIP balíčky nutno rozlišovat účel 
použití – předložení komponent, 
předání do archivu, 
vybrané/nevybrané balíčky; 
zařazeno/nezařazeno do řízení

• Toto si slibujeme od možného API pro 
spisové služby



Účel validátoru
• Propustit konzistentní data vhodná

pro výběr archiválií a pro jejich trvalé 
uchovávání 

• Nároky na data pro výběr jsou o něco 
menší než na data pro uchovávání (-> 
kontroly formátů až v ePředání), ale i 
pro eVýběr je nutné mít data 
normalizovaná

• Pomoc dodavatelům při sestavení SIP, 
předpokládalo se, že časem půjde o 
formální záležitost

• Pomáhá archivářům a původcům 
odhalit nesrovalosti ve spisové službě



Pravidla pro validaci

Legislativa:
• Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
• Vyhláška 259/2012 Sb. (postupy spisové služby, výstupní 

datové formáty)
• NSESSS (datové balíčky, postupy)
Kde jsou zveřejněna:
• Kompletní jsou na webové stránce validátoru 

https://validatorsip.nacr.cz
Jak vypadají:
1. Pravidla pro validaci
2. Formátová pravidla
3. s novým portálem Přehled kolizí v portále
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Pravidla pro validaci

27 kapitol

. .kontrola pro výběr/předání do archivu
. analogová/digitální dokument
.před 31.7.2012/po 31.7.2012

.s komponentami/bez komponent



Formátová pravidla NA

• Formátová pravidla – nově od května 2021

• § 23 Vyhlášky, o podrobnostech výkonu spisové 
služby 259/2012 Sb.

• Princip předem konzultován v rámci přípravy 
Informačního listu NA (vydáno v září 2020) -
https://www.nacr.cz/verejnost/2-predarchivni-
pece/verejnopravni-puvodci/informacni-list/castka-
6-2020#c3-2020

• Využívá registr PRONOM, nástroj DROID (spolupráce 
s Národním archivem UK na doplňování registru) 
https://github.com/digital-preservation/droid

• Pouze pro předání k trvalému uložení do archivu

• V současné době úpravy ve zpracování kontejnerů



Formátová pravidla NA (pdf/a, html)



Aktualizace  pravidel validátoru

• vždy po komunikaci s dodavateli spisových služeb formou 
návrhu pravidel a testovacího prostředí na 
https://validatorsip.nacr/test

• cílem je žádné změny nedělat, ale
Původně (2014/2015) byly kontroly nastaveny na minimální 
požadavky
->  Zpřísnění z důvodu nutné normalizace: kontrola formátů
-> Zpřísnění z důvodu zjištěných přetrvávajících problémů: 2018 
kontrola obsahu; 2021 upozornění změněno na chybu 
(přítomnost komponent u digitálního dokumentu)
Změny – většinou se jedná o zjednodušení, příp. zapracovány 
opravy nebo návrhy dodavatelů 

Požadavek
Upravit pravidla pro kontejner - .eml

Návrh na „e-podání“

Nový NSESSS? (samozřejmě s ohledem na 
předchozí pravidla)



Kolize v portále

• https://portal.nacr.cz/cro/pro-
puvodce/technicke-pozadavky-narp-2-0/
zveřejněny i na validátoru

• Spíše než o kontroly se jedná o kolize 
vznikající při zpracování všech SIP 
najednou, v kontextu a v konkrétním řízení. 

.nesoulad v metadatech či komponentách
. vícekrát použitý totožný „jednoznačný“ 

identifikátor s různým obsahem
.nesoulad v hodnotách při vyžádání 
komponent nebo při předávání za 

archiválie vybraných SIP
.při předání SIP k trvalému uložení jsou 
nahrány SIP obsahující jiné než vybrané 

dokumenty atd.

https://portal.nacr.cz
https://portaltest.nacr.cz



Kolize v portále



Národní archivní portál,
hlášení chyb

• Chyby importu
>Soubor v CSV
>Vzniká po každé dávce obsahující 
položky s upozorněním nebo chybou
>Vypisuje jenom první nalezenou chybu
>Výpis kódu chyby s popisem a 
upřesněním kritického místa
>Kontroluje celou dávku
>Upozornění/chyby



Co s nalezenou chybou v portále
• upozornění – možné nesrovnalosti (pro 

dodavatele, původce, archiváře), ale není 
důvodem k odmítnutí SIP do řízení, kromě 
upozornění v ePředání při kontrole formátů -> 
archiv má sice možnosti, ale primárně se od 
původce vyžaduje vhodný formát

• další podrobnosti o chybě - vyhledat podle kódu 
chyby

• při přípravě skartačního návrhu – SIP s chybou 
není součástí skartačního návrhu (pokud není 
opraven)

• Při novém nahrání se SIP do téhož řízení 
přepisují, pokud jsou validní, nebo nevalidní 
pokud jsou stejně pojmenované (porovnává se 
obsah SIP, ne název)

• Řešení dle okolností:

Pečující archiv
poradenství s rozklíčováním chyb; 
upozorní na problém ve spisové 
službě; problémy s přihlášením

Národní archiv (helpnda@nacr.cz)
poradenství s rozklíčováním chyb; reklamace 

výsledku validace; dotazy k pravidlům a 
hlášeným chybám; podněty

Chyba v SIP balíčku

Chyba v řízení

Problém v metadatech
Oprava v eSSL
(původce, příp. 
dodavatel eSSL)

Problém datového 
formátu

Problém se stavbou 
SIP

Bylo nahráváno to, co 
do řízení náleží?

Je v pořádku struktura 
nahrávané dávky? 

Původce provede úpravu 
a nahraje dávku znovu



Co s nalezenou chybou v portále
• upozornění – možné nesrovnalosti (pro 

dodavatele, původce, archiváře), ale není 
důvodem k odmítnutí SIP do řízení, kromě 
upozornění v ePředání při kontrole formátů -> 
archiv má sice možnosti, ale primárně se od 
původce vyžaduje vhodný formát

• další podrobnosti o chybě - vyhledat podle kódu 
chyby

• při přípravě skartačního návrhu – SIP s chybou 
není součástí skartačního návrhu (pokud není 
opraven)

• Při novém nahrání se SIP do téhož řízení 
přepisují, pokud jsou validní, nebo nevalidní 
pokud jsou stejně pojmenované (porovnává se 
obsah SIP, ne název)

• Řešení dle okolností:

Původce
(např. byl nahrán balík SIP, který nepatří do 

řízení; balíčky byly zabaleny do příliš 
komplikované struktury a portál je 

nerozezná; do ePředání byly nahrány SIP pro 
výběr 

Pečující archiv
poradenství s rozklíčováním chyb; upozorní 
na problém ve spisové službě; problémy s 

přihlášením

Dodavatel spisové služby

Národní archiv (helpnda@nacr.cz)
poradenství s rozklíčováním chyb; reklamace 

výsledku validace; dotazy k pravidlům a 
hlášeným chybám; podněty



Dotazník pro uživatele, dodavatele
i budoucí uživatele portálu

https://docs.google.com/forms/d/1MS1786jvR
6RxUYqMk36nuqEZuD3vk7Akx22pxJ19YiQ/edit

Děkujeme za vyplnění!
(do konce února)



Děkujeme za pozornost!

Jiří Bernas
Pavlína Nimrichtrová
helpnda@nacr.cz

https://docs.google.com/forms/d/1MS1786jvR6RxUYqMk36nu
qEZuD3vk7Akx22pxJ19YiQ/edit

Dotazník pro uživatele, dodavatele
i budoucí uživatele portálu


