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Příloha k č. 21/2018 

21.1 Ukázka seznamu dokumentů vyžádaných k předložení (dle přílohy č. 4 NSESSS) 
<?xml version=„1.0“ encoding=„UTF-8“?> 
<Seznam ID=„V986_20180222023136“ identifikatorArchivu=„CZ111111111“ identifikatorPuvodce=„Město (Česko) Městský 
úřad|n000000001“ identifikatorSkartacnihoRizeni=„XY/3658/2018-OMM“ datumVytvoreni=„2018-04-01T21:25:37“ 
xmlns=„http://www.mvcr.cz/nsesss/v3“ xmlns:xsi=„http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance“ 
xsi:schemaLocation=„http://www.mvcr.cz/nsesss/v3 http://www.mvcr.cz/nsesss/v3/nsesss-DA.xsd“> 
 <EntitaSeznamu> 
   <Identifikator zdroj=„ESSL“>S000dfdgsteh</Identifikator> 
   <Operace>předložit k výběru</Operace> 
 </EntitaSeznamu> 
 <EntitaSeznamu> 
   <Identifikator zdroj=„ESSL“>S0000kfgdzrjh</Identifikator> 
   <Operace>předložit k výběru</Operace> 
 </EntitaSeznamu> 
 <EntitaSeznamu> 
   <Identifikator zdroj=„ESSL“>S0000ksdzuqa</Identifikator> 
   <Operace>předložit k výběru</Operace> 
 </EntitaSeznamu> 
</Seznam> 

Vysvětlivky: 
Seznam ID: přiděluje digitální archiv 
IdentifikatorArchivu: přidělen dle číselníku archivů, jednoznačný číselný kód archivu 
IdentifikatorPuvodce: přidělen z databáze INTERPI http://www.interpi.cz/ 
IdentifikatorSkartacnihoRizeni: přiděluje archiv, nejčastěji na základě spisové značky skartačního řízení 
EntitaSeznamu: dokumenty, spisy, díly obsažené v SIP 
Identifikátor – jednoznačný identifikátor entity v eSSL původce v rámci zdroje 
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21.2 Ukázka konečného seznamu ke skartačnímu řízení s vyznačením rozhodnutí archiváře  
(dle přílohy č. 4 NSESSS) 

<?xml version=„1.0“ encoding=„UTF-8“?> 
<Seznam ID=„S35“ identifikatorArchivu=„CZ111111111“ identifikatorPuvodce=„Město (Česko) Městský úřad|n000000001“ 
identifikatorSkartacnihoRizeni=„XY/3658/2018-OMM“ datumVytvoreni=„2018-04-01T21:25:37“ xmlns=„http://www.mvcr.cz/nsesss/v3“ 
xmlns:xsi=„http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance“ xsi:schemaLocation=„http://www.mvcr.cz/nsesss/v3 
http://www.mvcr.cz/nsesss/v3/nsesss-DA.xsd“> 
 <EntitaSeznamu> 
   <Identifikator zdroj=„ESSL“>S000dfdgsteh</Identifikator> 
   <Operace>zničit</Operace> 
 </EntitaSeznamu> 
 <EntitaSeznamu> 
   <Identifikator zdroj=„ESSL“>S0000kfgdzrjh</Identifikator> 
   <Operace>vybrat za archiválii</Operace> 
 </EntitaSeznamu> 
 <EntitaSeznamu> 
   <Identifikator zdroj=„ESSL“>S0000ksdzuqa</Identifikator> 
   <Operace>zničit</Operace> 
 </EntitaSeznamu> 
 <EntitaSeznamu> 
   <Identifikator zdroj=„ESSL“>S000ofku88</Identifikator> 
   <Operace>vyřadit z výběru</Operace> 
 </EntitaSeznamu> 
</Seznam> 

Vysvětlivky: 
Seznam ID: přiděluje digitální archiv 
IdentifikatorArchivu: přidělen dle číselníku archivů 
IdentifikatorPuvodce: přidělen z databáze INTERPI http://www.interpi.cz/ 
IdentifikatorSkartacnihoRizeni: přiděluje archiv, nejčastěji na základě spisové značky skartačního řízení 
EntitaSeznamu: dokumenty, spisy, díly obsažené v SIP 
Identifikátor – jednoznačný identifikátor entity v eSSL původce v rámci zdroje 
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21.3 Ukázka seznamu dokumentů uložených v národním digitálním archivu (dle přílohy č. 4 
NSESSS) 

<?xml version=„1.0“ encoding=„UTF-8“?> 
<Seznam ID=„CZ000000010_2018_1340 „ identifikatorArchivu=„000000010“ identifikatorPuvodce=„Město (Česko) Městský 
úřad.|n00000011“ identifikatorSkartacnihoRizeni=„ XY/3658/2018 „ identifikatorPrejimky=„XY/4000/2018“ datumVytvoreni=„2018-04-
01T16:30:10“ xmlns=„http://www.mvcr.cz/nsesss/v3“ xmlns:xsi=„http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance“ 
xsi:schemaLocation=„http://www.mvcr.cz/nsesss/v3 http://www.mvcr.cz/nsesss/v3/nsesss-DA.xsd“> 
 <EntitaSeznamu> 
  <Identifikator zdroj=„ESSL“>dh445zc5</Identifikator> 
  <IdentifikatorDA zdroj=„NDA_2014.01“>bec08e62-hfzu-46cc-9c8e-bac16ac4b744</IdentifikatorDA> 
 </EntitaSeznamu> 
<EntitaSeznamu> 
  <Identifikator zdroj=„ESSL“>dhaizrv6</Identifikator> 
  <IdentifikatorDA zdroj=„NDA_2014.01“>kdr08e62-hfzu-46cc-9c8e-bac16a891264</IdentifikatorDA> 
 </EntitaSeznamu> 
<EntitaSeznamu> 
  <Identifikator zdroj=„ESSL“>dhaic587</Identifikator> 
  <IdentifikatorDA zdroj=„NDA_2014.01“>bec08e62-hfzu-46cc-9c8e-bac16ac4b744</IdentifikatorDA> 
 </EntitaSeznamu>   
</Seznam> 

Vysvětlivky: 
Seznam ID: přiděluje digitální archiv 
IdentifikatorArchivu: přidělen dle číselníku archivů 
IdentifikatorPuvodce: přidělen z databáze INTERPI http://www.interpi.cz/ 
IdentifikatorSkartacnihoRizeni: přiděluje archiv, nejčastěji na základě spisové značky skartačního řízení 
IdentifikatorPrejimky: přiděluje archiv, nejčastěji na základě spisové značky přejímky 
EntitaSeznamu: dokumenty, spisy, díly obsažené v SIP 
Identifikátor – jednoznačný identifikátor entity v eSSL původce v rámci zdroje 
IdentifikátorDA – jednoznačný identifikátor AIP národního digitálního archivu 
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