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�� PrioritnPrioritníí ccííl programu ISO l programu ISO -- vybavit ohrovybavit ohrožženenéé objekty objekty 
elektrickou zabezpeelektrickou zabezpeččovacovacíí signalizacsignalizacíí a urychlena urychleněě zahzaháájit jit 
evidenevidenččnníí dokumentaci jejich mobilidokumentaci jejich mobiliáářře e 

�� Nutnost poNutnost pořřizovizováánníí kvalitnkvalitníí foto + foto + videodokumentacevideodokumentace
�� budovbudováánníí elektronickelektronickáá databdatabááze mobilize mobiliáárnrníích pch přředmedměěttůů
�� od roku 2007 mohou se od roku 2007 mohou se žžáádosti pdosti přředkledkláádajdajíí pouze jako pouze jako 

projektyprojekty
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1. Koncepce digitalizace1. Koncepce digitalizace

2. Vnit2. Vnitřřnníí smsměěrnice krnice k digitalizacidigitalizaci

3. Projektov3. Projektováá dokumentace dokumentace -- hlavnhlavníí body projektu body projektu 
jsou:jsou:

�� analýza aktuanalýza aktuáálnlníího stavuho stavu

�� ccííle, kterých mle, kterých máá být dosabýt dosažženoeno

�� plpláán personn personáálnlníího zajiho zajiššttěěnníí

�� ččasový a pracovnasový a pracovníí plpláán projektun projektu

�� technický a technologický pltechnický a technologický pláánn

�� finanfinanččnníí plpláán a jeho zdn a jeho zdůůvodnvodněěnníí

�� vyhodnocenvyhodnoceníí projektuprojektu



Digitalizace muzejnDigitalizace muzejníích sbch sbíírek           rek           
v v „„IntegrovanIntegrovanéém systm systéému ochrany movitmu ochrany movitéého kulturnho kulturníího dho děědictvdictvíí MK MK ČČRR““

(program ISO)(program ISO)

�� CelkovCelkovéé výdaje stvýdaje stáátntníího rozpoho rozpoččtu vtu v kapitole ISO/B        kapitole ISO/B        
(v tis. K(v tis. Kčč))

2005       2006      2007      2008      2009      2010 2005       2006      2007      2008      2009      2010 
44 960     4960     4 964     3964     3 412      2412      2 382     1382     1 719  719  22 271271

�� Program je vlProgram je vláádou schvdou schváálen na dallen na dalšíší etapu let etapu let 
20102010--15 (usnesen15 (usneseníím m čč. 487/2010), celkový . 487/2010), celkový 
rozporozpoččet pro rok 2012 by met pro rok 2012 by měěl být, sl být, s ohledem ohledem 
na ekonomickou recesi, o cca 25% nina ekonomickou recesi, o cca 25% nižžšíší nenežž
letoletoššnníí (co(cožž bylo 45 mil. Kbylo 45 mil. Kčč). ). 
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KlKlííččovovéé body digitalizace:body digitalizace:

�� pepeččlivlivéé organizaorganizaččnníí zajizajiššttěěnníí digitalizace je digitalizace je 
ddůůleležžititěějjšíší nenežž jejjejíí technicktechnickéé finesy finesy čči výi výšše e 
rozporozpoččtutu

�� zzáájem ze strany vedenjem ze strany vedeníí instituceinstituce
�� zzáájem ze strany kurjem ze strany kuráátortorůů a odborných a odborných 

pracovnpracovnííkkůů
�� silnsilnáá a respektovana respektovanáá pozice centrpozice centráálnlníího ho 

pracovipracoviššttěě
�� dosadosažžitelnost citelnost cííllůů digitalizacedigitalizace
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�� AktuAktuáálnlníí informace na webu MK informace na webu MK 
http://www.mkcr.cz/cz/kulturnihttp://www.mkcr.cz/cz/kulturni--dedictvi/muzeadedictvi/muzea--
galeriegalerie--aa--ochranaochrana--movitehomoviteho--kulturnihokulturniho--dedictvi/grantydedictvi/granty--
aa--dotace/integrovanydotace/integrovany--systemsystem--ochranyochrany--movitehomoviteho--
kulturnihokulturniho--dedictvidedictvi--70574/70574/
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�� Konkurz na rok 2012 z programu Konkurz na rok 2012 z programu 
kulturnkulturníí aktivity na podporu projektaktivity na podporu projektůů
poskytovposkytováánníí standardizovaných standardizovaných 
veveřřejných sluejných služžeb muzeeb muzeíí a galeria galeriíí

http://www.mkcr.cz/cz/kulturnihttp://www.mkcr.cz/cz/kulturni--dedictvi/muzeadedictvi/muzea--galeriegalerie--
aa--ochranaochrana--movitehomoviteho--kulturnihokulturniho--dedictvi/grantydedictvi/granty--aa--
dotace/konkurzdotace/konkurz--nana--rokrok--20122012--zz--programuprogramu--kulturnikulturni--
aktivityaktivity--nana--podporupodporu--projektuprojektu--poskytovaniposkytovani--
standardizovanychstandardizovanych--verejnychverejnych--sluzebsluzeb--muzeimuzei--aa--galeriigalerii--
103290/103290/

Web centrWeb centráálnlníí evidence sbevidence sbíírek rek –– http://ces.mkcr.czhttp://ces.mkcr.cz
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DDěěkuji za pozornost.kuji za pozornost.
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