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Vybrané úpravy IISPP 2020-2021

Obnova základní infrastruktury

Kompletní výměna HW datového centra – posílení kapacity a výkonu

Migrace na Windows Server 2019, MS SQL 2019, nové verze OS Linux

Projekt jednotné poč. sítě NPÚ a zajištění bezpečnosti

MIS

Technologický upgrade

Centralizace – zrušení lokálních MIS serverů

Redesign veřejné části

Úpravy/doplnění nástrojů pro správce

Migrace dokumentů z projektu „Digitalizace“

Změny v návaznosti na úpravy Tritia

Nový typ přístupu pro „úředníky“

Codebook

Technologický upgrade

Úpravy pro správu číselníků, především hierarchických
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Vybrané úpravy IISPP 2020-2021

Památkový katalog

12/2020 – skončilo 5-leté období udržitelnosti projektu

Úpravy a optimalizace interní i veřejné části

Geoportál

Nový metadatový server, úpravy pro INSPIRE

Přechod na novou verzi ArcGIS Serveru

Migrace mapových projektů a služeb

Nové možnosti – pilotní zpracování polygonů prvků

ISAD

Nová verze mapové části

Aplikace pro synchronizaci dat z AM ČR a jejich využití v rámci IISPP

Tritius

Úpravy na základě katalogizačních pravidel RDA

Integrace s eduID

Možnost přístupu ke službám jiných institucí uživatelským účtem IISPP
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Po letech (a bohužel asi navždy) beze změny

Centrální projekty MK – IROP 3.2 2014-2020 - nerealizované:

Systém Národního agregátora – Czechiana (356 mil.)

Národní platforma pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend (122,5 mil.)

Resortní informační systém podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR (86,5 mil.)

Resortní informační systém elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR (99 mil.)

Resortní informační systém ERP (Enterprise Resource Planning) (206 mil.)
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A co nás čeká

Nové aplikace pro oblast archeologie

Státní archeologický seznam, Ústřední evidence oznámení

Integrace do Památkového katalogu a Geoportálu

Integrace s AM ČR

Evidence archeologických nálezů

Komplexní systém pro evidenci sbírek (nejen archeologických)

Úpravy stávajících aplikací

Nové požadavky

Interní X Legislativa X Strategie X Koncepce

Správa digitální dokumentace – metodické sjednocení, technické řešení, evidence - nové formáty a aplikace (3D, 
fotogrammetrie, drony, BIM…)

Předávání dat do KN/RÚIAN – účelové územní prvky

Stavební zákon/ÚAP

Poskytování online služeb (státní správa x veřejnost), open data

Reporting pro management
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A co nás čeká

Implementace nových IS v NPÚ

IS VaVaI

Redakční systém pro časopisy NPÚ

Platforma pro eLearning (LMS)

Ing. Petr Volfík l 8. září 2021 l Pardubice, 9. setkání editorů PaGIS, správců MIS a příznivců IISPP 6



Ing. Petr Volfík

Národní památkový ústav
generální ředitelství
volfik.petr@npu.cz
www.npu.cz

Děkuji za pozornost a přeji úspěšné setkání 

mailto:volfik.petr@npu.cz
http://www.npu.cz/

