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MK 12955/2020 SOM — 

Vážený pane magistře, 

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

jste Ministerstvo kultury požádal o tyto informace: 

1. vysvětlení, z jakého důvodu není v případě Sbírky Ostravského muzea v Centrální evidenci 

sbírek zapsán seznam sbírkových předmětů, ačkoli podle $ 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 

122/200 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, se má do CES takový seznam má zapisovat, 

Jakož i veškeré změny v něm (8 7 odst. 2). 

2. o seznam všech sbírek, u nichž vedete seznam sbírkových předmětů podle $ 6 odst. Ipísm. 

c) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Dovoluji si vás požádat, aby tato 

informace byla poskytnuta v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

K tomuto Vám sděluji: 

Podle $ 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a © 

změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o sbírkách), ministerstvo do 

centrální evidence zapisuje výčet evidenčních čísel jednotlivých sbírkových předmětů, a to jak 

u Sbírky Ostravského muzea, tak i ostatních. Tento výčet určuje sbírku v jejím celistvosti 

jako věci hromadné podle $ 2 odst. 1 zákona o sbírkách. Má-li dojít ke změně týkající se 

údaje uvedeného v $ 6 odst. 1 písm. c), je vlastník sbírky povinen předtím, než ke změně 

dojde, podat ministerstvu písemný návrh na změnu zápisu v centrální evidenci. Ministerstvo 

v tomto případě posuzuje úplnost a správnost údajů zapsaných v seznamu sbírkových 

předmětů, nebo opodstatněnost vyřazení sbírkového předmětu z tohoto seznamu. Změna 

sbírky (aktualizace zápisu) se pak týká změny výčtu evidenčních čísel podle $ 7 odst. 2 

zákona o sbírkách - přidávání, rušení a vyřazování evidenčních čísel. Ministerstvo tedy není 

povinno vést seznam sbírkových předmětů. Seznam sbírkových předmětů (sbírkovou



evidenci) je podle $ 9 odst.1 písm. d) zákona o sbírkách povinen vést vlastník sbírky (nebo 

pověřený správce). 

Z výše uvedeného Vám proto k bodu č. 1 sdčlují, že seznam sbírkových předmětů 

Sbírky Ostravského muzea do CES ministerstvem zapsán není, protože se do něj zapisují 

pouze evidenční čísla předmětů po doložení důvodů aktualizace zápisu sbírky. 

K bodu 2. sděluji, že sbírky jsou vedeny v CES pouze s evidenčními čísly. Přehled 

evidenčních čísel mají k dispozici vlastníci a správci sbírek. Přehled sbírek jako věcí 

hromadných je veřejně dostupný na www.cesonline.cz 

Vážený pane magistře, k dané problematice doplňuji, že informace o jednotlivých 

sbírkách a sbírkových předmětech musíte řešit přímo s jejich vlastníky nebo správci. V této 

souvislosti ale upozorňuji, že správa sbírek muzejní povahy, které jsou zapsány v CES se řídí 

zákonem o sbírkách a jednou ze základních povinností z něj plynoucí je ochrana sbírek a tím 

i omezení nakládání s informacemi ve sbírkové evidencí a ochrana osobních údajů, které jsou 

v této evidenci uvedeny. 


