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Dle rozdělovníku 

Váš dopis značky Naše značka  Vyřizuje/linka  V Praze dne: 21.4.2016 
                                  MK 25736/2016 OMG      Janiš Michal / 469   
 

Vážený pane předsedo, vážený pane řediteli, vážená paní vedoucí, vážený pane vedoucí, 

dne 29. března 2016 byl uveden do uživatelského provozu nový elektronický systém 
Centrální evidence sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES). Tento systém zásadním 
způsobem modernizuje a zefektivňuje centrální správu kulturního dědictví paměťových institucí 
(muzeí a galerií) a samotné fungování těchto institucí při poskytování veřejných služeb  
a naplňování poslání těchto institucí definovaných v jejich zřizovacích listinách.  
Systém je nazván CES on-line, neboť přináší do systému CES možnosti přímé editace dat  
a on-line přístupu k datům jednotlivých oborových částí evidovaných muzejních sbírek, což v praxi 
obnáší více jak 20 milionů evidenčních čísel sbírkových předmětů. Původní elektronický systém 
CES byl zprovozněn v roce 2003, a sloužil pro administraci a zveřejňování jednoduchého přehledu 
muzejních sbírek ze strany Ministerstva kultury na základě zákona č.122/2000 Sb. Částečně 
modernizován byl v roce 2006 tzv. vizualizací sbírek, kdy byl rozšířen o možnost vkládání 
fotografií jak muzejních expozic, tak sbírkových předmětů, či způsobu jejich uložení. Systémově 
však byl stále editovatelný pouze ze strany ministerstva, které pro jeho aktualizaci a tisky formulářů 
muselo zpracovávat data muzeí v externím programu CESik. 

CES on-line byl navržen jako webovský informační systém, k zajištění dostupnosti bez 
nutnosti instalace programových komponent na počítačích jednotlivých uživatelů. Díky tomu je 
systém multiplatformní a bude tak možné jej používat na různých počítačích bez ohledu na použitý 
operační systém, ale také na mobilních zařízeních jako jsou tablety, případně tzv. chytré mobilní 
telefony. Modernizací CES je i možností rozšíření obecných záznamů o informace ke konkrétním 
sbírkovým předmětům (např. kulturní památky, archiválie), či možnost interoperability dat z jiných 
evidenčních systémů evidence typu PSEUD, evidence NPÚ, aj.   

V systému CES on-line se jedná o programové řešení státní správy v souvislosti se Strategií 
digitalizace kulturního obsahu, vyplývající ze Státní kulturní politiky České republiky. Projekt byl 
podán v rámci výzvy č. 17 Integrovaného operačního programu Ministerstva vnitra, oblast 
intervence 1.1. – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě. Řešením projektu bylo pověřeno 
Moravské zemské muzeum se svým Centrem informačních technologií v muzejnictví. Samotný 
projekt byl řízen Řídící radou projektu. Jeho úlohou bylo podpořit práci projektového týmu, 
monitorovat průběh projektových prací, garantovat plnění cílů a očekávání projektu a přispět k 
efektivní komunikaci a spolupráci při řešení projektu v rámci partnerských organizací. 

Na modernizaci CES můžeme pohlížet v mnohem širším kontextu, než jen jako na službu 
Ministerstva kultury správcům sbírek při plnění jejich povinností daných zákonem. Jedná se o další 
rozvoj českého muzejnictví tak, aby se přiblížil evropským i světovým trendům v oblasti 
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zprostředkovávání kulturního dědictví, vzdělanosti, informační společnosti, ochraně i prezentaci 
muzejních sbírek. 

Systém CES on-line je veřejnosti prezentačně dostupný na www.cesonline.cz nebo na 
původní adrese http://ces.mkcr.cz   

Správci sbírek požádají o zřízení uživatelského účtu Moravské zemské muzeum, které 
dále bude zajišťovat technickou podporu systému. Školení uživatelů provádí Ministerstvo 
kultury ve spolupráci s Centrem informačních technologií v muzejnictví při MZM. Žádosti  
o zřízení uživatelského účtu a školení se posílají formálně písemně na generálního ředitele 
Moravského zemského muzea (doporučuje se využít datovou schránku). Žadatel uvede celé 
jméno, e-mail, telefon a funkci pověřené osoby správce sbírky. Harmonogram školení systému 
CES on-line je přílohou tohoto dopisu.  

Ministerstvo kultury doporučuje správci sbírky vytvořit vnitřní směrnici, která 
v organizaci zajistí bezproblémové využívání systému CES on-line. Děkuji za spolupráci.  

 

S pozdravem 

                  Mgr. Pavel Hlubuček  
                                                                                                  ředitel odboru 
                                                                                ochrany movitého kulturního dědictví, 
                                                                                                 muzeí a galerií 
 

 

Příloha: Harmonogram školení systému CES on-line   

 

Rozdělovník: 

 

Asociace muzeí a galerií České republiky  
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. 
předseda   
Jindřišská 901/5, II. schodiště 
110 00  Praha 1 – Nové Město 
 

Rada galerií České republiky 
Mgr. Jiří Jůza, PhD.  
předseda 
Husova 19 - 21 
110 00 Praha 1 - Staré Město 
 

 

 

Asociace krajů České republiky 

JUDr. Michal Hašek 
předseda 
Asociace krajů ČR 
Zborovská 11 
150 21 Praha 5 
 
 
Krajský úřad Jihočeského kraje 
Odbor kultury a památkové péče 
Mgr. Patrik Červák 
vedoucí odboru 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76 České Budějovice 
 
 
Krajský úřad Libereckého kraje 
Odbor kultury, památkové péče  
a cestovního ruchu 
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PhDr. René Brož 
vedoucí   
U Jezu 642/2a 
461 80 Liberec 2 
 
 
Krajský úřad Středočeského kraje 
Odbor kultury a památkové péče 
Mgr. Majdišová Beáta 
vedoucí 
Zborovská 11 
150 21 Praha 5 
 
 
Krajský úřad Karlovarského kraje 
Odbor kultury, památkové péče,  
lázeňství a cestovního ruchu 
Ing. Radim Adamec 
vedoucí  
Závodní 353/88 
360 06 Karlovy Vary 
 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Odbor regionálního rozvoje 
Ing. Minařík Ivo 
vedoucí  
Žerotínovo náměstí 449/3 
601 82 Brno 
 
 
Krajský úřad Plzeňského kraje 
Odbor kultury, památkové péče  
a cestovního ruchu 
Ing. Alena Svobodová 
vedoucí 
Škroupova 18 
306 13 Plzeň 
 
 
Krajský úřad Kraje Vysočina 
Odbor kultury, památkové péče  
a cestovního ruchu 
Ing. Seidl Ladislav, MBA 
vedoucí 
Žižkova 57 
587 33   Jihlava 
 
 
 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
Odbor kultury a památkové péče 
Mgr. Radek Spála 

vedoucí 
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 
 
 
Krajský úřad Pardubického kraje 
Odbor školství a kultury 
Mgr. Martin Kiss 
vedoucí 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
 
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 
oddělení kultury a památkové péče 
PhDr. Mertlík Pavel  
vedoucí 
Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 
 
 
Krajský úřad Zlínského kraje 
Odbor kultury a památkové péče 
PhDr. Romana Habartová 
vedoucí 
třída Tomáše Bati 21 
761 90 Zlín 
 
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
Odbor územního plánování, stavebního 
 řádu a kultury 
JUDr. Marta Wroblowská 
vedoucí 
28. října 117 
702 18  Ostrava 
 
 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
Odbor kultury a památkové péče 
JUDr. Miluše Sedláčková 
vedoucí 
Jeremenkova 40a 
77911 Olomouc 
 
 
 
 
 
Magistrát hlavního města Prahy 
Odbor kultury, zahraničních vztahů a 
cestovního ruchu 
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Mgr. František Cipro 
ředitel 
Mariánské náměstí 2/2 
110 01 Praha 1 
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