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Datová schránka: 8spaaur 
 

V Praze dne 1.11. 2018 
 

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších doplňků 
  
Vážení! 
 
Na základě zák.106/1999 Sb.ve znění pozdějších doplňků, se na Vás obracím s následující žádostí. 
  
Ministerstvo kultury v období 2016-2018 mělo vypracovat přihlášky (včetně studie proveditelnosti) 
pro následující projekty do osy, 
  

- Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím výzvy č. 26 „eGovernment I.“ 
- Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci prioritní osy 06.3 „Dobrá správa 

území a zefektivnění veřejných institucí“ a investiční priority 06.3.05 „Posilování aplikací v 
oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do 
informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví“. 
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Dále mělo Ministerstvo kultury podat na Ministerstvo pro místní rozvoj přihlášky pro následující 
projekty: 
  

1) Systém Národního agregátora - Czechiana 
2) Rejstřík církví a náboženských společností - RCNS 
3) Jednotný evidenční grantový a dotační informační systém (JEGIS) 
4) Informační systém Facility Management pro resort ministerstva kultury 
5) Informační systém Enterprice Resource Planning pro resort ministerstva kultury 
6) Informační systém elektronické spisové služby 
7) Informační systém Identity Management pro MK ČR 
8) Informační systém pro monitorování a správu bezpečnostních událostí MK ČR 
9) Informační systém Centrální registr autorů a nositelů práv 
10) Informační systém Rejstřík děl nedostupných na trhu 
11) Informační systém kulturních památek uložených na pevných nosičích ve sbírkách Národní 

knihovny ČR 
12) Informační systém pro monitorování a správu bezpečnostních událostí  
13) Informační systém ochrany citlivých dat a  informací před ztrátou nebo odcizením 
14) Informační systém Log Management Systém 
15) Informační systém Národní e-knihovna 
16) Informační systém Identity Management pro NK ČR 
17) Informační systém Elektronická dokumentace a evidence muzejních sbírek 
18) Efektivní poskytování a sdílení informací v oblasti evidence památek 
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K výše uvedenému Vás žádám o následující: 
  
A) Potvrzení zda-li tento seznam souhlasí a zda názvy Žádostí odpovídají 
B) Které z těchto projektů Ministerstvo pro místní rozvoj přijalo 
B.1) U těchto Vás žádám o zaslání kopie rozhodnutí. 
C) U všech projektů, které byly podány Vás žádáme o poskytnutí 
C.1) Studie proveditelnosti 
C.2) Kopie přihlášky 
D) U projektů u kterých již proběhlo čerpání Vás žádáme o poskytnutí 
D.1) Kopie hodnotící  zprávy za poslední období 
  
  
Upřednostňuji vyřízení v elektronické formě a zaslání do datové schránky: bjxhwwp 
Děkuji. 
 
S pozdravem  
Ondřej Profant 
poslanec  
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