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V Praze dne  12. listopadu 2018 
Č. j.:  MK 72567/2018 OPŘIT 
 

 
 
Odpověď na žádost o informace dle zák. 106/1999 Sb. 
 

Vážený pane poslanče, 

na základě Vámi podané žádosti o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. ve 
znění pozdějších doplňků Vám sdělujeme k Vámi podaným dotazům, že Vámi uvedený 
seznam projektů sestavilo Ministerstvo kultury v roce 2016 jako podklad pro získání možnosti 
spolufinancování z prostředků Evropské unie alokovaných v Integrovaném regionálním 
operačním programu, specifickém cíli 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné 
správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů“. Některé z projektových záměrů 
byly podány a následně schváleny, jiné nesplnily podmínky výzvy a po konzultaci 
na Ministerstvu pro místní rozvoj nebyly podány. Několik projektů nebylo podáno zejména 
z důvodu nedostatku odborných lidských zdrojů v resortu Ministerstva kultury. Níže uvádíme 
u jednotlivých projektů požadované podrobnosti. 

1. Systém Národního agregátora – Czechiana 

- Tento projekt byl podán na Ministerstvo pro místní rozvoj a byl doporučen 
k realizaci ve výzvě č. 26 eGovernment I. Právní akt byl vydán 11. 8. 2017, 
v současné době je projekt ve fázi přípravy zadávací dokumentace pro veřejné 
zakázky. 

- Požadované dokumenty k tomuto projektu naleznete na www stránkách 
Ministerstva kultury v sekci Ministerstvo/Povinně zveřejňované 
informace/Vyžádané informace, kde u Poskytnutí informace dle zákona 
č.106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 2. 11. 2018 je přiložen soubor ke 
stažení ve formátu ZIP obsahující dokumenty. 
 

2. Rejstřík církví a náboženských společností – RCNS 

- Tento projekt byl podán na Ministerstvo pro místní rozvoj a byl doporučen 
k realizaci ve výzvě č. 23 Specifické informační a komunikační systémy 
a infrastruktura I. Právní akt byl vydán 26. 4. 2018, v současné době je projekt ve 
fázi přípravy zadávací dokumentace pro veřejné zakázky. 



- Požadované dokumenty k tomuto projektu naleznete na www stránkách 
Ministerstva kultury v sekci Ministerstvo/Povinně zveřejňované 
informace/Vyžádané informace kde u Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 
Sb. na základě žádosti podané dne 2. 11. 2018 je přiložen soubor ke stažení ve 
formátu ZIP obsahující dokumenty. 
 

3. Jednotný evidenční grantový a dotační informační systém (JEGIS) 

- Tento projekt byl podán na Ministerstvo pro místní rozvoj a byl doporučen 
k realizaci ve výzvě č. 23 Specifické informační a komunikační systémy 
a infrastruktura I. Právní akt byl vydán 26. 4. 2018, v současné době je projekt ve 
fázi přípravy zadávací dokumentace pro veřejné zakázky. 

- Požadované dokumenty k tomuto projektu naleznete na www stránkách 
Ministerstva kultury v sekci Ministerstvo/Povinně zveřejňované 
informace/Vyžádané informace kde u Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 
Sb. na základě žádosti podané dne 2. 11. 2018 je přiložen soubor ke stažení ve 
formátu ZIP obsahující dokumenty. 
 

4. Informační systém Facility Management pro resort ministerstva kultury 

- Tento projekt byl podán na Ministerstvo pro místní rozvoj a byl doporučen 
k realizaci ve výzvě č. 23 Specifické informační a komunikační systémy 
a infrastruktura I. pod názvem Resortní informační systém podpory facility 
managementu Ministerstva kultury ČR (CAFM). Právní akt byl vydán 15. 5. 2018, 
v současné době je projekt ve fázi přípravy zadávací dokumentace pro veřejné 
zakázky 

- Požadované dokumenty k tomuto projektu naleznete na www stránkách 
Ministerstva kultury v sekci Ministerstvo/Povinně zveřejňované 
informace/Vyžádané informace kde u Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 
Sb. na základě žádosti podané dne 2. 11. 2018 je přiložen soubor ke stažení ve 
formátu ZIP obsahující dokumenty. 

 
5. Informační systém Enterprise Resource Planning pro resort ministerstva kultury 

- Tento projekt byl podán na Ministerstvo pro místní rozvoj a byl doporučen 
k realizaci ve výzvě č. 23 Specifické informační a komunikační systémy 
a infrastruktura I. pod názvem Resortní informační systém ERP (Enterprise 
Resource Planning). Právní akt byl vydán 15. 5. 2018, v současné době je projekt 
ve fázi přípravy zadávací dokumentace pro veřejné zakázky. 

- Požadované dokumenty k tomuto projektu naleznete na www stránkách 
Ministerstva kultury v sekci Ministerstvo/Povinně zveřejňované 
informace/Vyžádané informace kde u Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 
Sb. na základě žádosti podané dne 2. 11. 2018 je přiložen soubor ke stažení ve 
formátu ZIP obsahující dokumenty. 

 
6. Informační systém elektronické spisové služby 



- Tento projekt byl podán na Ministerstvo pro místní rozvoj a byl doporučen 
k realizaci ve výzvě č. 23 Specifické informační a komunikační systémy 
a infrastruktura I. pod názvem Resortní informační systém elektronické spisové 
služby Ministerstva kultury ČR (ESSL). Právní akt byl vydán 14. 5. 2018, 
v současné době je projekt ve fázi přípravy zadávací dokumentace pro veřejné 
zakázky. 

- Požadované dokumenty k tomuto projektu naleznete na www stránkách 
Ministerstva kultury v sekci Ministerstvo/Povinně zveřejňované 
informace/Vyžádané informace kde u Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 
Sb. na základě žádosti podané dne 2. 11. 2018 je přiložen soubor ke stažení ve 
formátu ZIP obsahující dokumenty. 

 
7. Informační systém Identity Management pro MK ČR 

- Tento projekt nebyl Ministerstvem kultury podán k spolufinancování z prostředků 
ESIF s ohledem na podmínky výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost, která byla 
specificky zaměřená pouze na zvýšení odolnosti tzv. významných informačních 
systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy proti 
kybernetickým hrozbám. Tuto podmínku projekt nesplňoval. Věcnou část projektu 
plánujeme řešit dílčími plněními z provozních prostředků ministerstva. 
 

8. Informační systém pro monitorování a správu bezpečnostních událostí MK ČR 

- Tento projekt nebyl Ministerstvem kultury podán k spolufinancování z prostředků 
ESIF s ohledem na podmínky výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost, která byla 
specificky zaměřená pouze na zvýšení odolnosti tzv. významných informačních 
systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy proti 
kybernetickým hrozbám. Tuto podmínku projekt nesplňoval. Věcnou část projektu 
plánujeme řešit dílčími plněními z provozních prostředků ministerstva. 
 

9. Informační systém Centrální registr autorů a nositelů práv 

- Tento projekt nebyl Národní knihovnou České republiky podán k spolufinancování 
z prostředků ESIF s ohledem na informace od řídicího orgánu, že v současné době 
není vypsána žádná vhodná výzva pro tento projekt, a také s ohledem na 
nedostatek personálních zdrojů pro přípravu a následnou realizaci projektu. 
 

10. Informační systém Rejstřík děl nedostupných na trhu 

- Tento projekt nebyl Národní knihovnou České republiky podán k spolufinancování 
z prostředků ESIF s ohledem na to, že vedení Rejstříku děl nedostupných na trhu 
je dáno za povinnost Národní knihovně ČR autorským zákonem. Zákonnou 
agendu není možné financovat z prostředků EU, Národní knihovna ČR Rejstřík 
nyní vede z provozních prostředků. 
 



11. Informační systém kulturních památek uložených na pevných nosičích ve 

sbírkách Národní knihovny ČR 

- Tento projekt nebyl Národní knihovnou České republiky podán k spolufinancování 
z prostředků ESIF s ohledem na informace od řídicího orgánu, že v současné době 
není vypsána žádná vhodná výzva pro tento projekt, a také s ohledem na 
nedostatek personálních zdrojů pro přípravu a následnou realizaci projektu. 
 

12. Informační systém pro monitorování a správu bezpečnostních událostí  

- Tento projekt nebyl Ministerstvem kultury podán k spolufinancování z prostředků 
ESIF s ohledem na podmínky výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost, která byla 
specificky zaměřená pouze na zvýšení odolnosti tzv. významných informačních 
systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy proti 
kybernetickým hrozbám. Tuto podmínku projekt nesplňoval. Věcnou část projektu 
plánujeme řešit dílčími plněními z provozních prostředků ministerstva. 

 
13. Informační systém ochrany citlivých dat a informací před ztrátou nebo 

odcizením 

- Tento projekt nebyl Ministerstvem kultury podán k spolufinancování z prostředků 
ESIF s ohledem na podmínky výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost, která byla 
specificky zaměřená pouze na zvýšení odolnosti tzv. významných informačních 
systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy proti 
kybernetickým hrozbám. Tuto podmínku projekt nesplňoval. Věcnou část projektu 
plánujeme řešit dílčími plněními z provozních prostředků ministerstva. 

 
14. Informační systém Log Management Systém 

- Tento projekt nebyl Ministerstvem kultury podán k spolufinancování z prostředků 
ESIF s ohledem na podmínky výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost, která byla 
specificky zaměřená pouze na zvýšení odolnosti tzv. významných informačních 
systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy proti 
kybernetickým hrozbám. Tuto podmínku projekt nesplňoval. Věcnou část projektu 
řešíme dílčími plněními z provozních prostředků ministerstva. 

 
15. Informační systém Národní e-knihovna 

- Tento projekt byl podán na Ministerstvo pro místní rozvoj a byl doporučen 
k realizaci ve výzvě č. 23 Specifické informační a komunikační systémy 
a infrastruktura I. pod názvem Národní eKnihovna. Právní akt byl vydán 21. 6. 
2018, v současné době je projekt ve fázi přípravy zadávací dokumentace pro 
veřejné zakázky 

- Požadované dokumenty k tomuto projektu naleznete na www stránkách 
Ministerstva kultury v sekci Ministerstvo/Povinně zveřejňované 
informace/Vyžádané informace kde u Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 



Sb. na základě žádosti podané dne 2.11.2018 je přiložen soubor ke stažení ve 
formátu ZIP obsahující dokumenty. 

 
16. Informační systém Identity Management pro NK ČR 

- Tento projekt nebyl Národní knihovnou České republiky podán k spolufinancování 
z prostředků ESIF s ohledem na podmínky výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost, 
která byla specificky zaměřená pouze na zvýšení odolnosti tzv. významných 
informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy proti 
kybernetickým hrozbám. Tuto podmínku projekt nesplňoval. Věcnou část projektu 
řeší NK ČR dílčími plněními z provozních prostředků. 
 

17. Informační systém Elektronická dokumentace a evidence muzejních sbírek 

- Tento projekt byl podán na Ministerstvo pro místní rozvoj a byl doporučen 
k realizaci ve výzvě č. 26 eGovernment I. pod názvem Národní platforma pro 
elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend (ELVIS). Právní akt byl 
vydán 26. 6. 2018, v současné době je projekt ve fázi přípravy zadávací 
dokumentace pro veřejné zakázky 

- Požadované dokumenty k tomuto projektu naleznete na www stránkách 
Ministerstva kultury v sekci Ministerstvo/Povinně zveřejňované 
informace/Vyžádané informace kde u Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 
Sb. na základě žádosti podané dne 2. 11. 2018 je přiložen soubor ke stažení ve 
formátu ZIP obsahující dokumenty. 

 
18. Efektivní poskytování a sdílení informací v oblasti evidence památek 

- Tento projekt nebyl podán k spolufinancování z prostředků ESIF s ohledem na 
informace od řídicího orgánu, že v současné době není vypsána žádná vhodná 
výzva pro tento projekt, a také s ohledem na nedostatek personálních zdrojů pro 
přípravu a následnou realizaci projektu. 

 
 
Vážený pane poslanče, omlouváme se, že Vámi vyžádané dokumenty nejsme schopni přiložit 
přímo k tomuto dopisu, avšak vzhledem ke své velikosti (43 MB) je není možné poslat 
prostřednictvím IS DS ani běžnou e-mailovou poštou. Stáhnout si je můžete na níže 
uvedeném odkazu: 
https://www.mkcr.cz/vyzadane-informace-177.html 
 
 
 

 

 

 

https://www.mkcr.cz/vyzadane-informace-177.html

		2018-11-15T14:56:28+0000
	Not specified




