
AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ 

V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) 

 Centrální evidence sbírek (dále jen „CES“) je evidencí sbírek muzejní povahy (dále 

jen „sbírka“) jako věcí hromadných, nikoliv evidencí sbírkových předmětů. Každá sbírka je 

v CES vymezena: 

a) osobou svého vlastníka,  

b) osobou svého správce, jímž je právnická osoba zřízená pro správu sbírky vlastníkem 

sbírky (v případě, že vlastník sbírky správce nezřídí, je sám správcem sbírky), 

c) sídlem správce sbírky, 

d) slovní a obrazovou charakteristikou sbírky nebo jejích oborových částí 

(„podsbírek“), jejíž součástí je výčet evidenčních čísel sbírkových předmětů, které 

sbírku nebo její oborovou část tvoří; pokud je sbírkový předmět zatím nebo trvale 

evidován pouze v prvním stupni sbírkové evidence (chronologické), je v CES uvedeno 

evidenční číslo přírůstkové, pokud je sbírkový předmět evidován ve druhém stupni 

evidence, je v CES uvedeno evidenční číslo inventární.  

e) názvem sbírky a jejím evidenčním číslem, které sbírce při jejím zápisu do CES přidělí 

správce CES, Ministerstvo kultury  

Pokud dojde ke změně kteréhokoliv z uvedených údajů, je správce sbírky podle ustanovení 

§ 7 zákona č. 122/2000 Sb. povinen požádat o zaznamenání této změny v zápisu sbírky v CES, 

tj. o aktualizaci zápisu.  

 Vzhledem k tomu, že sbírka je „živá“, tj. jsou do ní zařazovány nové sbírkové 

předměty a z důvodů uvedených v ustanovení § 9 odst. 1 písm. j) zákona č. 122/2000 Sb. 

mohou z ní být některé sbírkové předměty také vyřazovány, jsou nejčastějšími důvody pro 

aktualizaci zápisu sbírky v CES změny týkající se výčtu evidenčních čísel. Ty mohou být také 

zdůvodněny nápravou omylů v žádostech o provedení změn, které nelze vyloučit.  

 Dalším důvodem pro aktualizaci výčtu evidenčních čísel sbírkových předmětů 

v charakteristice sbírky v CES je skutečnost, že evidenční čísla přírůstková (chronologická 

evidence) se zapisují do výčtu evidenčních čísel v CES pouze tehdy, když sbírkový předmět 

zatím nebo trvale není evidován ve druhém stupni evidence, jinak se do CES zapisují vždy 

evidenční čísla systematické evidence, tj. inventární (viz metodický pokyn MK č. j. 53/2001, 

článek IV, vzor zpracování charakteristiky sbírky). Evidenční číslo přírůstkové je proto třeba 

po zapsání sbírkového předmětu do evidence systematické nahradit evidenčním číslem 

inventárním. Sbírkový předmět zapsaný v chronologické evidenci, který je tvořen souborem 

věcí movitých či nemovitých, může být také v systematické evidenci „rozepsán“ na více 

sbírkových předmětů. Evidenční číslo přírůstkové je pak v CES nahrazeno více evidenčními 

čísly inventárními.  

 Správce CES (Ministerstvo kultury) při aktualizaci zápisu sbírky nebo oborových částí 

sbírky v CES evidenční čísla: 

a) přidává, 

b) vyřazuje, 

c) ruší.  



Přidávání, vyřazování a rušení evidenčních čísel v CES 

 Na žádost vlastníka či správce sbírky se ve výčtu evidenčních čísel sbírkových 

předmětů v CES provádějí tyto změny: 

AKCESIT 

NOVÉ PŘÍRŮSTKY - PŘIDÁVÁNÍ 

PŘIDÁNÍ PŘÍRŮSTKOVÉHO ČÍSLA nového sbírkového předmětu.  K žádosti je nutné 

přiložit povinnou přílohu, jíž je úplný evidenční záznam ke sbírkovému předmětu, jako 

podklad pro další postup ministerstva podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb.  

KATALOGIZACE I 

KATALOGIZACE – VYŘAZENÍ A PŘIDÁVÁNÍ 

VYŘAZENÍ PŘÍRŮSTKOVÉHO ČÍSLA zapsaného v CES a PŘIDÁNÍ JEDNOHO ČI VÍCE 

NOVÝCH INVENTÁRNÍCH ČÍSEL do CES („výměna“ přírůstkového evidenčního čísla za 

inventární po provedení zápisu sbírkových předmětů dosud vedených v chronologické 

evidenci do evidence systematické po úplném „vyprázdnění“ přírůstkového čísla). 

KATALOGIZACE II 

KATALOGIZACE – VYŘAZENÍ 

VYŘAZENÍ PŘÍRŮSTKOVÉHO ČÍSLA zapsaného v CES, zcela „vyprázdněného“ 

přiřazením sbírkového předmětu nebo jeho částí k jednomu či více inventárním číslům 

sbírkových předmětů JIŽ ZAPSANÝCH V CES, jako jejich částí. 

KATALOGIZACE III 

KATALOGIZACE – PŘIDÁVÁNÍ 

PŘIDÁNÍ NOVÉHO INVENTÁRNÍHO ČÍSLA sbírkovému předmětu, který byl dosud částí 

sbírkového předmětu vedeného pod přírůstkovým číslem zapsaným v CES, aniž se 

přírůstkové číslo vyřazuje (není dosud zcela „vyprázdněno“). 

ROZEPSÁNÍ I 

ROZEPSÁNÍ INV. ČÍSLA – PŘIDÁVÁNÍ 

PŘIDÁNÍ NOVÉHO INVENTÁRNÍHO ČÍSLA sbírkového předmětu na základě „rozepsání“ 

inv. evidenčního čísla zapsaného v CES, pod nímž byl evidován sbírkový předmět mající více 

částí, pod jedno či více nových inv. čísel, aniž se původní inventární číslo ruší, není zcela 

„vyprázdněno“.  



ROZEPSÁNÍ II 

ROZEPSÁNÍ INV. ČÍSLA  - RUŠENÍ A PŘIDÁVÁNÍ 

ZRUŠENÍ INVENTÁRNÍHO ČÍSLA a PŘIDÁNÍ JEDNOHO ČI VÍCE INVENTÁRNÍCH 

ČÍSEL sbírkových předmětů na základě „rozepsání“ inventárního evidenčního čísla JIŽ 

ZAPSANÉHO V CES, pod nímž je evidován sbírkový předmět mající více částí, pod jedno či 

více nových inventárních čísel, přičemž je původní inventární číslo zcela „vyprázdněno“.   

ROZEPSÁNÍ III 

ROZEPSÁNÍ INV. ČÍSLA – RUŠENÍ 

ZRUŠENÍ INVENTÁRNÍHO ČÍSLA sbírkového předmětu JIŽ ZAPSANÉHO V CES, pod 

nímž byl evidován sbírkový předmět mající jednu nebo více částí, na základě jeho úplného 

„vyprázdnění“ a „podřazení“ sbírkového předmětu nebo částí sbírkového předmětu pod jedno 

či více inventárních čísel JIŽ ZAPSANÝCH V CES. 

VYŘAZENÍ I 

VYŘAZENÍ PRO NEUPOTŘEBITELNOST – VYŘAZENÍ 

VYŘAZENÍ PŘÍRŮSTKOVÉHO nebo INVENTÁRNÍHO ČÍSLA z důvodu vyřazení 

sbírkového předmětu (se všemi jeho částmi) pro NEUPOTŘEBITELNOST ČI ZTRÁTU. 

K žádosti je nutné přiložit povinnou přílohu, jíž je zdůvodnění a doložení zákonného důvodu 

pro vyřazení sbírkového předmětu ze sbírky, jako podklad pro další postup ministerstva podle 

ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb. 

VYŘAZENÍ II 

VYŘAZENÍ PRO PŘEBYTEČNOST – VYŘAZENÍ 

VYŘAZENÍ PŘÍRŮSTKOVÉHO nebo INVENTÁRNÍHO ČÍSLA z důvodu vyřazení 

sbírkového předmětu (se všemi jeho částmi) pro PŘEBYTEČNOST ČI VÝMĚNU. K žádosti 

je nutné přiložit povinnou přílohu, jíž je zdůvodnění a doložení zákonného důvodu pro 

vyřazení sbírkového předmětu ze sbírky, jako podklad pro další postup ministerstva podle 

ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb. 

NÁPRAVA OMYLU I 

NÁPRAVA OMYLU – VYŘAZENÍ 

VYŘAZENÍ PŘÍRŮSTKOVÉHO ČÍSLA, k němuž EXISTUJE EVIDENČNÍ ZÁZNAM ve 

sbírkové evidenci vlastníka, na základě předchozího chybného zápisu do CES (např. sbírkový 

předmět byl již před nabytím účinnosti zákona č. 122/2000 Sb. ze sbírky vyřazen). K žádosti 

je nutné přiložit povinnou přílohu, jíž je vysvětlení omylu. 



NÁPRAVA OMYLU II 

NÁPRAVA OMYLU – RUŠENÍ 

ZRUŠENÍ PŘÍRŮSTKOVÉHO**  nebo INVENTÁRNÍHO ČÍSLA zapsaného v CES na 

základě chybného údaje, k číslu NEEXISTUJE EVIDENČNÍ ZÁZNAM ve sbírkové evidenci 

vlastníka. K žádosti je nutné přiložit povinnou přílohu, jíž je vysvětlení omylu. 

 ** Toto je jediný možný případ zrušení přírůstkového čísla, v jiných případech lze 

přírůstkové číslo pouze vyřadit. 

DOHLEDÁNÍ 

DOHLEDÁNÍ SBÍRKOVÉHO PŘEDMĚTU – PŘIDÁVÁNÍ 

PŘIDÁNÍ PŘÍRŮSTKOVÉHO NEBO INVENTÁRNÍHO ČÍSLA, k němuž EXISTUJE 

EVIDENČNÍ ZÁZNAM ve sbírkové evidenci vlastníka, ale které nebylo zapsáno v CES, 

protože k záznamu nebyl nalezen sbírkový předmět, ale byl dodatečně dohledán („starý 

sběr“). 

ZMĚNA JINÁ I 

JAKÁKOLIV JINÁ ZMĚNA - PŘIDÁVÁNÍ 

Jakákoliv jiná změna, jejímž důsledkem je PŘIDÁNÍ PŘÍRŮSTKOVÉHO NEBO 

INVENTÁRNÍHO ČÍSLA do zápisu v CES (např. přidání evidenčního čísla sbírkového 

předmětu do jiné podsbírky z důvodu jeho vyřazení z podsbírky, v níž byl původně zapsán v 

CES  - v tomto případě je třeba požádat zároveň o změnu podle oddílu ZMĚNA JINÁ II). 

K žádosti je nutné přiložit povinnou přílohu, jíž je vysvětlení změny 

ZMĚNA JINÁ II 

JAKÁKOLIV JINÁ ZMĚNA – VYŘAZENÍ NEBO RUŠENÍ 

Jakákoliv jiná změna, jejímž důsledkem je VYŘAZENÍ PŘÍRŮSTKOVÉHO NEBO 

ZRUŠENÍ INVENTÁRNÍHO ČÍSLA v CES, k němuž EXISTUJE EVIDENČNÍ ZÁZNAM 

ve sbírkové evidenci vlastníka (např. zrušení evidenčního čísla v podsbírce, do níž bylo 

původně zapsáno, z důvodu jeho zapsání do jiné podsbírky podle oddílu ZMĚNA JINÁ I 

atp.). K žádosti je nutné přiložit povinnou přílohu, jíž je vysvětlení změny. 

AKCESIT I 

NOVÉ PŘÍRŮSTKY - PŘIDÁVÁNÍ 

PŘIDÁNÍ NOVÉHO INVENTÁRNÍHO ČÍSLA v případě, kdy byl budoucí sbírkový 

předmět zapsán do chronologické i systematické evidence vlastníka dříve než bylo požádáno 

o přidání evidenčního čísla do CES nebo v případě, že vlastník (správce) vede pouze 

systematickou evidenci. Jedná se o nový sbírkový předmět. K žádosti je nutné přiložit 

povinnou přílohu, jíž je úplný evidenční záznam ke sbírkovému předmětu, jako podklad pro 

další postup ministerstva podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb. 



Podle těchto typů změn je upraven formulář žádosti o aktualizaci zápisu sbírky nebo 

její oborové části v CES. 

Evidenční čísla zrušená lze použít k označení jiných sbírkových předmětů, evidenční 

čísla vyřazená již použít nelze (z CES nejsou vymazána).   

Zpracoval: RNDr. Jiří Žalman 

      


