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Co se v MIS v roce 2021 podařilo 

Chybné automatické otáčení náhledů fotografií. 

 

Řešení: Problém se týkal nestandardního zpracování více příznaků 
otočení v EXIF obrázku komponentou Aurigma Upload Suite, a to ve 
specifických případech, kdy komponenta pro upload otáčela náhled 
automaticky a zároveň příznak otočení originálu neodpovídal příznaku 
otočení náhledu. Na radu výrobce Aurigma byla pak upravena 
konfigurace komponenty pro upload tak, aby nezohledňovala příznaky 
otočení v EXIF; uživatel tak tedy musí případně náhled před uploadem 
pootočit sám, na druhou stranu nedochází k rozdílům v otočení 
náhledu před a po uploadu. 
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Přegenerování chybně zobrazených PDF náhledů dokumentů 

 

Řešení: Na lokálním MIS byla přidána komponenta „Přegenerovat PDF 
náhledy“. Lokální správce může přegenerovat PDF náhledy dokumentů pouze 
ze své lokality. Přegenerování lze provést hromadně vložením id dokumentů 
oddělených čárkou. 

Lokální MIS 

výjezdní setkání IISPP Pardubice, 8.-10.9.2021 

https://iispp.npu.cz/mis_local/rebuildPdfPreviews.htm


MIS a Památkový katalog 

Chystá se import evidenčních listů a jejich provázání se záznamy v Památkovém katalogu 

Import digitalizovaných evidenčních listů movitých kulturních památek, které digitalizovalo sdružení Handicap v roce 
2015 (import evidenčních listů nemovitých kulturních památek probíhal dříve) 

Jednotlivá úskalí:  

 Dokument si přebírá lokalizaci z PaKa, ale pokud tam není nebo je chybně vyplněna, bude výsledek chybný. 

 Nedostatečná konsolidace movitých památek v PaKa (duplicity, chybějící lokalizace apod.). 

 Přiřazení rejstříkových čísel k prvkům v PaKa – rejst. č. bez prvků v PaKa. 

Potřeba upravit importní nástroj tak, aby dokázal konzumovat mapování pro movité památky a umožnil postupný 
import podle typů evidenčních listů (tedy např. nejprve importovat všechny typu "els", pak "fot", atd.) – mapování 
nebylo možné jednoduše připravit v takové podobě, v jaké bylo pro nemovité. 

Import dokumentů se teprve chystá. Jako první budou vkládány fotografie. Momentálně probíhá zkušební import na 
testovacím prostředí MIS a PK. 

Odpojení vazeb na systém MonumIS/MonumNet, který již není v rámci NPÚ aktivně používán. Celkem 246 
323 záznamů, které již měly aktivní vazbu na prvek v Památkovém katalogu, bylo od 
MonumISu/MonumNETu odpojeno. Momentálně probíhá analýza zbytku záznamů, aby mohlo dojít k jejich 
systematickému přepojování na prvky v Památkovém katalogu prostřednictvím DB/PB Prostorové 
identifikace (popřípadě jiných identifikátorů). Celkem se jedná o 110 110 záznamů. 
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MIS a Tritius 

Na straně Tritia dojde ke změně ve způsobu popisování fotografické dokumentace, což povede k 
rozvolnění vazby Tritius-MIS za účelem vhodnějšího popisování dokumentů v obou systémech. 

Z Tritia se do MIS budou i nadále (bez možnosti editace na straně MIS) synchronizovat tyto údaje: Název dokumentu, 
Územní identifikace, Datum vzniku, Autor originálu z Tritia (resp. nově Původce z Tritia), Inventární číslo, Propojení s 
aplikacemi. 

Nově použije MIS údaje z polí FDK v Tritiu pouze při vytváření vazby mezi dokumentem MIS a záznamem v Tritiu, tj. 
použije tyto hodnoty k jednorázovému předvyplnění atributů na záložce Typ/druh dokumentu, všechna tato pole ale 
zůstanou na straně MIS volná k editaci dle stávajících pravidel MIS a nebudou se synchronizovat jejich změny z Tritia. 
Editor MIS tedy bude moci kdykoliv údaje na záložce Typ/druh dokumentu změnit, dle charakteru konkrétního 
vkládaného dokumentu, pole nebudou zamčená pro úpravy na straně MIS. 

Nově se nebudou synchronizovat do MIS Uživatelská klíčová slova, protože nebudou v Tritiu používána.  
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Co se v MIS chystá nového 

Zpřístupnění části digitalizovaných souborů evidence movitých KP jako součást ÚSKP pro úřední osoby 
mimo NPÚ 

Sloučení stávajících atributů Veřejně dostupný a Vyhrazený přístup na atribut Přístup s třemi variantami hodnot: 

 Veřejný, Interní, Vyhrazený 

Vytvoření nového atributu „Pro úřední potřebu“ = Ano/Ne 

Vznik nové role „Urednici“ 

Omezení přístupu k vyhrazeným dokumentům podle územní příslušnosti přihlášeného uživatele (přiřazení nových 
rolí dle ORP a krajů  

 Územní příslušnost dokumentů MIS bude určována na základě údaje o ORP, resp. kraje uvedeného u 
definičního nebo přírůstkového bodu nebo lokality. Tyto údaje poskytuje webová služba GIS. 

 U každého dokumentu bude evidován seznam ORP a krajů, ke kterým náleží. Záměrně uvádíme v 
množném čísle, neboť není výjimkou, když má dokument vazbu na více definičních / přírůstkových 
bodů a lokalit. 

 Uživatel může mít libovolnou kombinaci počtu rolí a jejich typů. 

Nově zavedené (upravené) atributy je nutné zavést do webových služeb tak, aby s nimi mohli pracovat ostatní 
integrované aplikace (např. zobrazit v PK u vazby na MIS apod.). Atribut „Přístup“ už je prakticky v dané podobě 
poskytován nyní, tj. fakticky by mělo jít o doplnění atributu „Pro úřední potřebu“. 

 



Co v MIS není chyba 

Vyhledávání záznamů s vazbou na určité systémy 

Centrální MIS 

Hromadná změna vlastníka – výběr okresu 

Lokální MIS 
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https://iispp.npu.cz/mis/homepage.htm
https://iispp.npu.cz/mis_local/homepage.htm


Diskuze 

Uživatelská klíčová slova a jejich současné i budoucí využití 

Podněty na zlepšení zobrazení a práce s daty 
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