
Přehled kolizí při nahrávání a zpracování v NArP 2.0 
 

 

verze Datum Popis změn 

001 9.3.2021 Vložen přehled 

   

 

 

V národním archivním portále dochází kromě validace jednotlivých datových balíčků SIP podle NSESSS 

(pravidla srv. na https://validatorsip.nacr.cz) k jejich zpracování, během nějž můžou nastat kolize. 
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1. Kolize při nahrávání na portál (modul eVýběr z datových balíčků SIP, ePředání 

datových balíčků SIP) 

 

Výsledek kód stavu Vypsané hlášení typ chyby 

Soubor neprošel antivirovou 

kontrolou 

3 

soubor neprošel 

antivirovou kontrolou 

Chyba při 

nahrávání SIP, 

nelze zpracovat 

Mets.xml nečitelný, zip nečitelný 

3 

Mets.xml nečitelný, zip 

nečitelný 

Chyba při 

nahrávání SIP, 

nelze zpracovat 

Duplicitní jméno 

3 Duplicitní jméno 

Chyba při 

nahrávání SIP, 

nelze zpracovat 

Chyba ve jméně – jméno souboru 

není ve shodě se jménem v 

mets.xml 3 

neshoda jmen souborů s 

mets.xml 

Chyba při 

nahrávání SIP, 

nelze zpracovat 

Sip se neskládá z mets.xml a 

adresáře komponenty, popřípadě 

jen z mets.xml 3 Soubor mimo SIP 

Chyba při 

nahrávání SIP, 

nelze zpracovat 



(nebyl rozpoznán SIP) 

 

 

2. Kolize při zpracování datových balíčků SIP - modul ePředání 

 

Výsledek kód stavu Vypsané hlášení typ chyby 

vybraná archiválie nebyla nalezena V1206 

vybraná archiválie 

nebyla nalezena 

Kolize 

v ePředání, nelze 

zpracovat 

vybrané archiválie nového SIPu 

odkazují do více existujících SIPů V1207 

vybrané archiválie 

nového SIPu odkazují do 

více existujících SIPů 

Kolize 

v ePředání, nelze 

zpracovat 

SIP má více odkazů na stejnou 

vybranou archiválii V1208 

SIP má více odkazů na 

stejnou vybranou 

archiválii 

Kolize 

v ePředání, nelze 

zpracovat 

při pokusu o napárování na 

existující SIP se nepodařilo nalézt 

všechny vybrané archiválie V1209 

při pokusu o napárování 

na existující SIP se 

nepodařilo nalézt 

všechny vybrané 

archiválie 

Kolize 

v ePředání, nelze 

zpracovat 

nepodařilo se napárovat novou 

úroveň popisu V1210 

nepodařilo se napárovat 

novou úroveň popisu 

Kolize 

v ePředání, nelze 

zpracovat 

nepodařilo se napárovat původní 

úroveň popisu V1211 

nepodařilo se napárovat 

původní úroveň popisu 

Kolize 

v ePředání, nelze 

zpracovat 

vybraná archiválie není přiřazena k 

platnému SIPu V1212 

vybraná archiválie není 

přiřazena k platnému 

SIPu 

Kolize 

v ePředání, nelze 

zpracovat 

nebyla nalezena žádná vybraná 

archiválie V1213 

nebyla nalezena žádná 

vybraná archiválie 

Kolize 

v ePředání, nelze 

zpracovat 

    

 

3. Kolize při zpracování datových balíčků SIP - modul eVýběr 

 

Výsledek kód stavu Vypsané hlášení typ chyby 

základní entity nového SIPu 

odkazují do více existujících SIPů V1409 

základní entity nového 

SIPu odkazují do více 

existujících SIPů 

Kolize v eVýběru, 

nelze zpracovat 

SIP obsahuje duplicitní id základní 

entity V1410 

SIP obsahuje duplicitní id 

základní entity 

Kolize v eVýběru, 

nelze zpracovat 



při pokusu o napárování na 

existující SIP se nepodařilo nalézt 

všechny základní entity V1411 

při pokusu o napárování 

na existující SIP se 

nepodařilo nalézt 

všechny základní entity 

Kolize v eVýběru, 

nelze zpracovat 

nebyla nalezena existující základní 

entita (např. při předání 

vyžádaných komponent V byly 

nahrány nevyžádané SIP) V1412 

nebyla nalezena 

existující základní entita 

Kolize v eVýběru, 

nelze zpracovat 

 


