
 
Na základě doporučení archivářek a archivářů jsme připravili změny, které by měly zpřehlednit práci při výběru archiválií, projeví se zejména v části 
„Výběr entit“. 

První sada změn obsahuje: 

1. Optimalizace prostoru pro výběr entit 
2. Ikona pro příznak stažitelné komponenty umístěna přímo do pole s názvem komponenty 
3. Pro orientaci v úrovních přidány ikony pro naznačení, zda se jedná o komponentu/dokument/spis/věcnou skupinu  
4. Zobrazení formy uchování u komponent 
5. Nastavení filtru pro export excel souboru 
6. Zobrazení názvu SIP balíčku, do nějž entita patří 
7. V historii řízení se zaznamenává událost „smazání SIP balíčku“ 
8. Upraven text hlášky pro odeslání do ePředání 

 

(https://portaltest.nacr.cz od 3. 2. 2022; https://portal.nacr.cz) 

 

  



 
 

1. Optimalizace prostoru pro výběr entit 
Nově máte možnost zvětšit si centrální pracovní plochu pomocí šipek, které skryjí či otevřou pravou nebo levou část  

 
 

2. Ikona pro příznak stažitelné komponenty umístěna přímo do pole s názvem komponenty (souboru) 

 

  

Skryje/otevře pravou/levou část 



 
3. Pro orientaci v úrovních přidány ikony pro naznačení, zda se jedná o 

komponentu/dokument/spis/věcnou skupinu  

 
 

 

  



 
 

4. Přidány ikony pro zobrazení formy uchování komponenty 
- Zobrazeno podle metadat komponenty uvedených v mets.xml. Tzn. soubor ke stažení může a nemusí být obsažen. 
- Může nabývat hodnot:  

„originál ve výstupním datovém formátu“ (F) 
 
 

-  
„originál“ (O) 

 
 
„koncept“ (K) 

-  

  



 
 

5. Nastavení filtru pro export excel souboru 
Při stažení excel souboru pro práci off-line máte nově možnost zadat: 

- zda má být generován pouze pro základní entity (spisy, dokumenty vložené přímo do věcné skupiny) nebo pro všechny entity 
- zda má být generován pro celý skartační návrh, nebo pouze pro určitou věcnou skupinu. 

 

Postup stažení excel soubru pro práci off-line: 

 
 

1. Zakliknout ikonu pro 
stažení 



 

 

2. Zakliknout, zda chcete 
generovat pro všechny 
entity (tzn. i pro 
dokumenty ve spisu) 

3. Vyznačit, pokud chcete 
generovat pouze pro 
určitou věcnou skupinu 

4. Potvrdit (nebudete-li 
nic volit a vyznačovat, 
seznam se vygeneruje 
v původní podobě, 
tzn. pouze základní 
entity a všechny věcné 
skupiny v návrhu) 
 



 
6. Zobrazení názvu SIP balíčku, jímž byla entita do návrhu vložena 

 

 

 



 
7. V historii řízení se zaznamenává událost „smazání balíčku“ 

 

 

8. Upraven text hlášky pro odeslání do ePředání 
Aby bylo více jasné, že zakládáme ePředání a již nebude možné měnit rozhodnutí ve skartačním řízení (po uplynutí lhůty pro námitky, příp. po vzdání se 
námitek). 


