
 
 

Budete pracovat s úrovní přístupu CAM III. Zajistěte si 
alespoň jednoho schvalovatele. 

V takovém případě budete moci vkládat do IS CAM 
záznamy ve stavu Schválený. 

Viz kapitolu 2.3, bod 4., Provozního řádu IS CAM. 

Stanovte technického správce vaší externí aplikace. 
Viz kapitolu 2.2.4 Provozního řádu IS CAM. 

Máte vaši externí aplikaci připravenu k připojení na IS 
CAM? 

Tj. Ministerstvo vnitra jako správce IS CAM vydalo 
dodavateli vaší externí aplikace Potvrzení o souladu s 

technickými a metodickými požadavky CAM. 
Viz kapitolu 2.5 Provozního řádu IS CAM. 

ano 

ne Kontaktuje dodavatele vaší externí aplikace a vyzvěte 
ho k získání Potvrzení o souladu. 

 Viz přílohu č. 2 Provozního řádu IS CAM. 

Dodavatel získal z Ministerstva vnitra Potvrzení o 
souladu. 

Jste schopni si zajistit lokálního metodika pro IS CAM 
z vlastních zaměstnanců? 

Musí být úspěšně atestován (viz níže) a disponovat 
úrovní přístupu (rolí) CAM III. 

Viz kapitolu 2.2.4 a přílohu č. 1, bod 3., Provozního řádu 
IS CAM. 

Zajistěte si lokálního metodika z jiného archivu. 

Jste schopni si zajistit schvalovatele z vlastních 
zaměstnanců? 

Schvalovatelem může být i lokální metodik zajištěný 
z vlastních zaměstnanců. 

Budete pracovat s úrovní přístupu CAM II. Zajistěte si 
alespoň jednoho zpracovatele. 

V takovém případě budete moci vkládat do IS CAM 
pouze záznamy neschválené, tj. ve stavu Nový. 

Viz kapitolu 2.3, bod 3., Provozního řádu IS CAM. 

Obdržené souhlasné stanovisko ministerstva předejte lokálnímu správci Národního archivního portálu (NArP) a 
technickému správci vaší externí aplikace. 

Lokální správce NArP zajistí přiřazení příslušné úrovně přístupu k IS CAM (viz kapitolu 2.4 Provozního řádu IS CAM.). 
Technický správce zajistí autentizaci pořádací aplikace vůči IS CAM. 

Zajistěte si úspěšnou atestaci zpracovatele podle 
vzdělávacího plánu IS CAM ve vzdělávacím portálu 

Národního archivu (Moodle). 
Zpracovatel bude disponovat úrovní přístupu (rolí) 

CAM II. 
Viz přílohy č. 1 a 3 Provozního řádu IS CAM. 

Podejte Ministerstvu vnitra jako správci IS CAM 
žádost o zřízení přístupu vaší externí aplikace přes 

technický účet k IS CAM pro úroveň přístupu CAM III. 
Viz kapitolu 2.4 Provozního řádu IS CAM. 

Podejte Ministerstvu vnitra jako správci IS CAM 
žádost o zřízení přístupu vaší externí aplikace přes 

technický účet k IS CAM pro úroveň přístupu CAM II. 
Viz kapitolu 2.4 Provozního řádu IS CAM. 

Zajistěte si úspěšnou atestaci schvalovatele (případně 
lokálního metodika) podle vzdělávacího plánu IS CAM 
ve vzdělávacím portálu Národního archivu (Moodle). 

Schvalovatel bude disponovat úrovní přístupu (rolí) 
CAM III. 

Viz přílohy č. 1 a 3 Provozního řádu IS CAM. 
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Postup připojování externích aplikací k IS CAM s úrovní přístupu CAM II a CAM III, verze 1 
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