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Kam míříš, česká památko?

• K standardizované, celostátně a evropsky sdílené památkové evidenci
•
••
K vybudování Rezortní integrační sběrnice sdílených služeb a
údajů (RIS) pro:

•
•
•
•
•
•

••
•
•
•

•

•
•

Ministerstvo kultury ČR
Národní památkový ústav
Akademii věd
Archeologický ústav
Státní, regionální i městská muzea, galerie a archivy
Krajskou i místní samosprávu

•
•

K využití služeb systému základních registrů (SZR) pro:
Přesnou a státem garantovanou územní identifikaci (RÚIAN)
Jednoznačné určení vlastníka/uživatele (ROB, ROS)
K zavedení a celorepublikového sdílení jednotného Agendového
Identifikátoru Kulturní Památky/předmětu nemovitého i movitého
charakteru (AIKP) za účelem:
Rychlého vyhledání památky / předmětu pro ústřední orgány
státní správy, rezortní rozpočtové organizace, kraje, města
a obce včetně složek rezortu vnitra (Policie, Celní úřady, apod.)

•
•

K přípravě na Registr Kulturních památek a archeologických
Nalezišť v gesci Ministerstva kultury ČR s možností sdílení se
souvisejícími rezorty
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osob
(ROS)

Převodník
(ORG)

Registr
obyvatel
(ROB)

Registr
územní
identifikace
adres
a nemovitostí
(RÚIAN)

K zavedení dalších chytrých elektronických služeb
kontaktních míst veřejné správy (Czech Point)
Portálu veřejné správy
pro:
Vlastníky a uživatele nemovitých i movitých památek, děl,
lokalit, předmětů z řad občanů, podnikatelů, měst, obcí, krajů,
církevních institucí, památkových ústavů, státních orgánů apod.
K zavedení standardizované, online evidence sbírkových
předmětů, jednotná metodiky a řízení procesů – workflow
K přesné prostorové / mapové (GIS) i popisné (SPI) vymezení
nemovité i movité kulturní památky
a předmětu včetně publikace do národních
i evropských tematických portálů Geoportal,
eSbirky.cz, INSPIRE, Europeana
K rychlé a bezdotykové digitalizaci 2D a 3D kulturních památek
a předmětů včetně OCR a ICR a dalších nestrukturovaných údajů
včetně indexace a metadat podle Dublin Core a CIDOC CRM
a národního odborného třídění
K řešení v souladu se strategií Vlády ČR - realizace „Smart
Administration v letech 2007 – 2015“ (usnesení vlády ze dne
11. července 2007, č. 757)
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