
MARTINA INDROVÁ

Legislativa v památkové péči



Athény, Akropole



 Zemské knížecí nařízení Friedricha II. Hessenského z

22. prosince 1779 o zachování památek a

starožitností, podepsané dne 22. prosince 1780

 První úplný zákon na ochranu památek vydalo v roce

1834 Řecko

 Rakousko: Ústřední komise pro zajišťování a

zachování stavebních památek při Ministerstvu

obchodu, průmyslu a veřejných prací (31. 12. 1850)



ZÁKLADNÍ KATEGORIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

 Nehmotné 

 Hmotné:

movité

nemovité



SOUBORY KP

Kolekce Dismase z Hofferů (Archiv města Brna)



STRUKTURA V ČR

 Ministerstvo kultury

 Národní památkový ústav

 Krajské úřady

 Městské úřady

 Památková inspekce



 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

 Vyhlášky

 Místní regulativy

 Mezinárodní úmluvy

 Haagská úmluva

 UNESCO



 Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (La 

Valetta 1992)

 Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy 

(Granada 1985)

 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního 

dědictví (17. 12. 1975)

 Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení 

nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví 

kulturních statků

 Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného 

konfliktu (1954, 1999)



 Kulturní památka

 Národní kulturní památka

 Plošné ochrany (MPR, MPZ, VPR, VPZ)

 UNESCO

 Evropské dědictví



KULTURNÍ PAMÁTKA

 Za kulturní památky tedy Ministerstvo kultury prohlašuje nemovité a movité

věci, popřípadě jejich soubory, které jsou významnými doklady historického

vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do

současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka

z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické,

umělecké, vědecké a technické, a které mají přímý vztah k významným

osobnostem a historickým událostem.

 více než 40.000 nemovitých kulturních památek

 více než 800.000 jednotlivých movitých kulturních památek (cca 770.000

předmětů náleží k mobiliárním fondům na hradech a zámcích ve vlastnictví

státu, 24.000 movitých památek je evidováno jako příslušenství nemovitých

památek, zejména kostelů a podobných budov)

 Knihovní fondy, archeologie



EVIDENCE KP

 Dříve Státní seznam KP (zápisy KP)

 ÚSKP (prohlášení KP)

 Vede jej NPÚ

 Údaje určující KP



NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY



UNESCO V ČR – 12 PAMÁTEK 



Obnova kulturních památek
- rozdíl mezi údržbou a obnovou!

- právo vlastníka na bezplatné konzultace

- povinnost vlastníka požádat si o tzv. závazné stanovisko 

- ohlášení rovněž vyžaduje závazné stanovisko

- POZOR na restaurování

- Závazné stanovisko stanovuje 

- podmínky, za kterých je obnovu 

- Přípustné realizovat.



Ohrožení kulturních památek
- vlastník památky je povinen pečovat o její zachování

- konání správních orgánů



Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu 

podnikání

- Obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží pokutu až do výše 2 mil. Kč

právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání

- Krajský úřad uloží pokutu až do výše 4 mil. Kč právnické osobě, nebo fyzické 

osobě oprávněné k podnikání

Pokuty fyzickým osobám

- Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit pokutu až do výše 2 

mil. Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku

- Krajský úřad může uložit pokutu až do výše 4 mil. Kč fyzické osobě, která se 

dopustí přestupku 



Zanedbává-li vlastník nemovité kulturní památky, která není 

státním majetkem, trvale své povinnosti a ohrožuje tím její 

zachování nebo užívá-li kulturní památku v rozporu s jejím 

kulturně politickým významem, památkovou hodnotou nebo 

technickým stavem, může se ve společenském zájmu, nedojde-li k 

dohodě s vlastníkem o jejím prodeji státu, výjimečně kulturní 

památka na návrh obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu vyvlastnit. V případě 

vyvlastnění nemovité národní kulturní památky zahajuje řízení o 

vyvlastnění vyvlastňovací úřad na návrh krajského úřadu. 



Další povinnosti:

- povinnost strpět archeologický výzkum

- oznamovací povinnost vlastníka při prodeji

- povolení k vývozu



Děkuji za pozornost.


