
Trvalý skartační souhlas 
 

Poskytnutí trvalého skartačního souhlasu je v kompetenci pouze příslušného archivu, 
přičemž na něj není právní nárok. 

Trvalý skartační souhlas je definován v §15 odst. 4 zákona o archivnictví a spisové 
službě, ve znění pozdějších předpisů: 
 
 

„Příslušný archiv může na základě žádosti původce vydat trvalý skartační souhlas na 
jím stanovený druh dokumentů, které lze zničit i bez výběru archiválií. Nedodrží-li původce 
podmínky stanovené v trvalém skartačním souhlasu, příslušný archiv může trvalý skartační 
souhlas zrušit z moci úřední. V případě zániku původce vydaný trvalý skartační souhlas 
nepřechází na právního nástupce.“ 

 
Na rozhodování o vydání trvalého skartačního souhlasu se vztahuje správní řád, 

vydává se tedy formou rozhodnutí. 
 
Pro vydávání trvalých skartačních souhlasů s výjimkou stanovuje Národní archiv 

následující pravidla: 
1) O poskytnutí požádá původce Národní archiv. Žádost musí obsahovat: 

• název, adresu a kontakty na žadatele; 
• podrobný popis agendy včetně vzorů a ukázek; 
• přibližný rozsah agendy a její četnost (počty dokumentů, běžné metry). 

2) Agenda, na kterou se trvalý skartační souhlas požaduje, musí být jednoznačná, např. 
„došlé a odeslané faktury“. 

3) Pracovník archivu, který žádost vyřizuje má právo podle správního řádu žádat další 
podklady nebo provést místní šetření. 

4) Trvalý skartační souhlas se poskytuje ve formě rozhodnutí podle správního řádu. 
Nemá-li náležitosti rozhodnutí, je neplatný. Dále: 

• může být vydán na dobu omezenou nebo neomezenou; 
• o vyřazování dokumentů na základě trvalého skartačního souhlasu musí být 

vždy původcem učiněn úřední záznam obsahující rozsah vyřazovaných 
dokumentů v bm a s uvedením, z kterých let pocházejí. Na vyžádání postoupí 
tyto informace Národnímu archivu (zpravidla 1x ročně). 

5) Příslušný archiv má právo odejmout trvalý skartační souhlas. 
6) Odejmutí trvalého skartačního souhlasu se provede rozhodnutím; pokud proti němu 

dojde k odvolání, nemá toto odkladný účinek (dokumenty se nadále nesmí podle 
trvalého skartačního souhlasu vyřazovat). 

7) Trvalé skartační souhlasy vydané před 1.1.2005 jsou neplatné. 


