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Evropské dotace pomohly zlepšit český systém digitalizace kulturního dědictví 

Do vylepšení softwaru investovala firma EXON bezmála 23 milionů korun 

Praha, 14. prosinec 2017: Česká společnost EXON vytvořila unikátní softwarový systém pro digitalizaci 

kulturního dědictví. Díky finančním prostředkům z Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 – 2020 zvýšila funkčnost svého stávajícího informačního systému. 

Na jeho rozšíření o tři nové moduly získala dotaci ve výši 10,2 milionu korun. Celková investice činila 

22,6 milionu korun.  

Dotaci firma získala z programu ICT a sdílení služby – Tvorba nových IS/ICT řešení Operačního programu 

podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 – 2020 Ministerstva průmyslu a obchodu. 

„V první výzvě programu ICT a sdílené služby jsme zaznamenali značný zájem žadatelů. Zaregistrováno 

bylo téměř 350 projektů. Rozhodnutí o udělení dotace v celkové výši více než 2 miliardy korun obdrželo 

270 z nich,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, která operační 

program administruje. 

Inovovaný software firmy EXON nyní zvládne digitalizovat mnoho desítek tisíc stran knih denně a 

umožňuje i koordinovanější práci desítek operátorů. Unikátní je také tím, že umožňuje zachovat v 

digitální formě všechny atributy originálů, a to v podobě, která je nezávislá na aktuálním stavu techniky. 

Zajistí tak dlouhodobou správu a využitelnost digitalizovaných objektů v současném i budoucím rychle 

se měnícím prostředí IT. Díky tomu je firma EXON konkurenceschopnější. 

„Přestože projekt skončil teprve před několika málo měsíci, je již nyní patrná změna postavení naší 

společnosti v konkurenčním prostředí, a to konkrétně v nárůstu počtu zákazníků v oblasti digitalizace 

kulturního dědictví. Evidujeme zájem o naše služby zejména u knihoven, muzeí a archivů. Díky dotaci 

na inovaci systému očekáváme ekonomický přínos v řádu miliónů korun ročně,“ říká Petr Süč, vedoucí 

digitalizace firmy EXON s.r.o. 

Firma EXON je přední českou IT společností poskytující produkty a služby pro všechny oblasti práce s 

dokumenty. Společnost dodává na trh osvědčené systémy pro správu elektronické dokumentace a 

komplexní služby zabezpečené archivace a digitalizace dokumentů, včetně vytěžování dat z formulářů 

a zakázkového vývoje software. Její digitalizační centrum se nachází v Plzni. 

Více informací o možnostech podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 – 2020 najdete na www.agentura-api.org. 
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