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Předmluva 
 
 

Tento průvodce je určen jako praktický rádce a pomocník všem vlastníkům kulturních 
památek na území města Prostějova i celého prostějovského správního obvodu, stejně tak jako 
majitelům objektů, ležících na území památkově chráněných území na Prostějovsku, tedy na 
území prostějovské městské památkové zóny a v ochranných pásmech kulturních památek 
v Plumlově, Mořicích a Otaslavicích. 

Jeho posláním je seznámit veřejnost se smyslem státní památkové péče a ochrany 
kulturního dědictví jako důležitého veřejného zájmu, pomoci při orientaci v souvisejících 
právních předpisech, vysvětlit otázky týkající se obnovy a úprav památkově chráněných 
objektů a napomoci tak širšímu povědomí o těchto problémech. Podaří-li se tak předejít 
zbytečnému a často nevědomému porušování zákona v oblasti památkové péče a napomoci 
k ochraně jedné z důležitých součástí našeho kulturního dědictví, splní tato publikace 
bezezbytku svůj účel. 

Budeme rádi, když z tohoto průvodce získá informace o kulturním dědictví 
Prostějovska a o možnostech, jak se podílet na jeho zachování a ochraně, i široká veřejnost. 
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I. Základní pojmy z oblasti ochrany kulturního dědictví 
 
 
Základní pojmy z oblasti ochrany kulturního dědictví definuje zpravidla zákon o státní 
památkové péči (blíže k samotnému zákonu a k ostatním závazným předpisům v další 
kapitole), popřípadě související předpisy (např. stavební zákon – definice některých stavebních 
úprav): 
 

• Kulturní d ědictví – zjednodušeně dědictví minulosti. Není to však nějaký ucelený a 
neměnný soubor věcí, které do něj patří jen pro své stáří, ale také pro své hodnoty 
estetické, jako svědectví o životním způsobu a umu člověka v minulosti, jako věci, 
které mají vztah k významným osobnostem nebo událostem dřívějších dob. Tento 
náhled (a hodnocení uvedených kvalit) se může v různých historických obdobích měnit. 
Jde tedy o proměnlivý soubor věcí, které nejsou významné jen samy o sobě, ale také ve 
svém historickém nebo společenském kontextu. 

 
• Veřejný zájem – občanskoprávní pojem, který není přesně definován, v různých 

případech se může lišit. Obecně se vyskytuje v těch případech, kdy dojde ke střetu 
konkrétního zájmu (tedy práva jedince) a obecného zájmu, kdy absolutní naplňování 
zájmu jedince by vedlo k ohrožení obecného blaha. Veřejným zájmem v případě 
památkové péče tedy je, zjednodušeně řečeno, „blaho obecné veřejnosti“, zájem státu 
na uchování kulturních a historických hodnot - kulturního dědictví našich předků. 

 
• Památková péče – souhrn zásad, ustanovení, opatření, metod a postupů (tj. co, jak a 

proč se chrání) a orgány a organizace, které je provádějí, resp. dohlížejí na jejich 
provádění a dodržování. Cílem památkové péče je ochrana dobrého stavu a 
autenticity (původnosti, historické věrnosti, originality) památkově chráněných objektů 
a sídel před nežádoucími zásahy, které je mohou znehodnotit nebo zničit (viz kulturní 
dědictví). 

 
• Ministerstvo kultury České republiky – ústřední orgán státní správy v oblasti státní 

památkové péče. Řídí ochranu kulturního dědictví v České republice, zpracovává 
koncepce péče o památkový fond, koordinuje vědeckovýzkumnou a vzdělávací činnost 
v oblasti památkové péče, zřizuje odbornou organizaci státní památkové péče (NPÚ) a 
památkovou inspekci, prohlašuje a ruší prohlášení kulturních památek, vydává souhlas 
k vývozu kulturních památek do zahraničí, vydává a odnímá po dohodě s Akademií věd 
České republiky povolení k provádění archeologických výzkumů, vydává povolení 
k restaurování, poskytuje veřejnou finanční podporu vlastníkům kulturních památek a 
plní řadu dalších úkolů (www.mkcr.cz). 

 
• Památková inspekce – je zřizována ministerstvem kultury, vykonává ústřední dozor 

nad dodržováním zákona o státní památkové péči a souvisejících předpisů, dozírá, jak 
je zabezpečována komplexní péče o kulturní památky, jak jsou dodržována rozhodnutí 
orgánů státní památkové péče k zajištění péče o kulturní památky a jak vlastníci 
(správci, uživatelé) kulturních památek plní stanovené povinnosti, provádí rozbor stavu 
státní památkové péče a navrhuje opatření k jejímu prohloubení a navrhuje orgánům 
státní památkové péče opatření k odstranění zjištěných nedostatků, popřípadě uložení 
pokuty, a dozírá, aby se uložená opatření řádně plnila. 
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• Kulturní památka  – nemovitá (např. stavba, socha, areál) či movitá (obraz, šperk, 
mobiliář aj.) věc, popřípadě soubor věcí, 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, popř. které 
mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. Jednotlivé 
movité či nemovité objekty za kulturní památky prohlašuje Ministerstvo kultury České 
republiky buď z vlastní iniciativy nebo na základě obdrženého podnětu. Protože 
ochrana kulturního dědictví je veřejným zájmem, je možné prohlásit významné objekty 
kulturními památkami i při nesouhlasu jejich vlastníka.  

 
• Národní kulturní památka  – taková kulturní památka, která patří k nejvýznamnější 

součásti kulturního bohatství národa. V celém prostějovském správním obvodu má 
tento významný status pouze jediný objekt, a to prostějovský Národní dům (od roku 
2008). 

 
• Památka UNESCO – památka, zapsaná do seznamu světového kulturního dědictví, 

nejvýznamnější kategorie památek (u nás v současné době celkem 12, mj. historické 
centrum Prahy, Kutná Hora, Český Krumlov, Litomyšl, Telč, Lednicko-valtický areál, 
zahrady a zámek v Kroměříži, sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci a další). 

 
• Prostředí kulturní památky  – obecný termín, který není přesně definován (např. 

konkrétní vzdáleností od památky v metrech apod.). Je to nejbližší okolí kulturní 
památky (uvnitř areálu památky nebo vně objektu), které s památkou stavebně, funkčně 
nebo pohledově úzce souvisí. V jednotlivých konkrétních případech se může 
v závislosti na uvedených souvislostech lišit. 

  
• Ústřední seznam kulturních památek České republiky (ÚSKP ČR) – seznam, do 

kterého se zapisují všechny kulturní památky. V praxi to znamená, že kulturní 
památkou je pouze to, co bylo za kulturní památku prohlášeno Ministerstvem kultury a 
zapsáno do tohoto seznamu, případně zapsáno do dřívějších seznamů ještě v době 
účinnosti předchozího zákona (č. 22/1958 Sb.), nikoliv vše, co jako památka vypadá. 
ÚSKP vede Národní památkový ústav. 

 
• Národní památkový ústav (NPÚ) – odborná organizace státní památkové péče. 

Kromě vedení Ústředního seznamu kulturních památek plní řadu dalších úkolů - 
koordinuje odbornou činnost v oboru státní památkové péče, zabezpečuje vzdělávání 
pracovníků v oblasti státní památkové péče, zpracovává metodiku státní památkové 
péče, je dokumentačním a informačním pracovištěm pro úsek státní památkové péče, 
zabezpečuje průzkumy, výzkumy a dokumentaci kulturních památek, památkových 
rezervací a památkových zón, připravuje odborné podklady pro ministerstvo kultury 
(např. pro prohlašování věcí za kulturní památky), zpracovává potřebné odborné 
podklady pro orgány státní památkové péče a v neposlední řadě také poskytuje 
bezplatnou odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek (www.npu.cz). NPÚ 
je členěn regionálně, územní odborné pracoviště pro Olomoucký kraj sídlí na Horním 
náměstí 25 v Olomouci (olomouc.npu.cz). 

 
• Památkově chráněné území – území historického charakteru s větším či menším 

počtem kulturních památek a jiných památkově cenných objektů, které bylo za 
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památkově chráněné území prohlášeno, aby se předešlo ohrožení nemovitého 
kulturního dědictví na tomto území. Může to být: 

 
o Památková rezervace – území, jehož charakter a prostředí určuje soubor 

nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů. Je to 
nejvyšší stupeň plošné památkové ochrany. Za památkovou rezervaci prohlašuje 
vybrané území přímo vláda České republiky. V prostějovském správním 
obvodu se žádná památková rezervace nenachází (ale je jí například historické 
centrum blízké Olomouce). 

 
o Památková zóna – území sídelního útvaru (obce, města) nebo jeho části s 

menším podílem kulturních památek než v případě památkové rezervace, nebo 
také historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné 
kulturní hodnoty. Za památkovou zónu prohlašuje vybrané území Ministerstvo 
kultury, dříve to byly i krajské národní výbory (to je například případ 
Prostějova, kde byla památková zóna v historickém centru města prohlášena 
Vyhláškou o prohlášení historických jader měst za památkové zóny 
Jihomoravského krajského národního výboru v Brně dne 20. listopadu 1990). 
Rozlišujeme památkové zóny městské, vesnické a krajinné. 

 
o Ochranné pásmo – je vyhlašováno v případech, kdy to vyžaduje ochrana 

nemovité kulturní památky nebo jejího prostředí, případně ochrana okolí 
památkové rezervace či zóny. Dnes probíhá formou územního rozhodnutí o 
ochranném pásmu, které vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
dříve bylo vydáváno okresními úřady ve formě rozhodnutí. V ochranném pásmu 
se tímto rozhodnutím také stanoví, u kterých nemovitostí, nejsou-li kulturní 
památkou, nebo u jakých druhů prací na nich, včetně úpravy dřevin, je 
vyloučena povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko orgánu státní 
památkové péče (to je významný rozdíl oproti památkové zóně). Tato povinnost 
je navíc vyloučena vždy, jde-li o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, 
umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným 
způsobem do vnějšího vzhledu nemovitosti (k úpravám interiéru tedy není 
závazné stanovisko orgánu státní památkové péče zapotřebí). Úkolem 
ochranného pásma je zamezit, aby v těsném sousedství chráněné památky nebo 
chráněného území docházelo k nevhodné výstavbě nebo nevhodným stavebním 
úpravám, které by mohly znehodnotit vzhled historického prostředí a pohledy 
na památkově chráněné objekty – chrání tedy vnější podobu a historický ráz 
nemovitostí a prostředí daného sídla. Na území prostějovského správního 
obvodu se ochranné pásmo kulturních památek nachází v Plumlově (kolem 
zámku), Mořicích (kolem zámku) a Otaslavicích (kolem kostela a fary). 

 
• Památky místního významu – památky, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu 

kulturních památek, přesto mohou mít i nesporné památkové nebo architektonické 
hodnoty a jejich kulturně-historické hodnoty jsou významné pro region, v němž se 
nacházejí. 

 
• Válečný hrob – místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku 

aktivní účasti ve vojenské operaci, v odboji nebo v důsledku válečného zajetí. Může to 
být hrob jednotlivce, hromadný hrob nebo osárium, včetně náhrobků a ostatního 
hrobového zařízení. Válečným hrobem je také evidované místo s nevyzvednutými 
ostatky osob zemřelých v souvislosti s válečnou událostí anebo jiný objekt, který je za 
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válečný hrob považován v souladu s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika 
vázána. Válečným hrobem je také pietní místo (pamětní deska, pomník, památník nebo 
obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku 
aktivní účasti ve vojenské operaci, v odboji nebo v důsledku válečného zajetí). 
Evidence a veškerá povolení úprav, přemístění, zřízení či zrušení válečných hrobů jsou 
v kompetenci Ministerstva obrany České republiky, v prostějovském správním obvodu 
tuto agendu zpracovává oddělení památkové péče Městského úřadu Prostějov. I válečný 
hrob samozřejmě jako svědectví historie může být kulturní památkou, pokud splňuje 
příslušné znaky kulturní památky a pokud byl za kulturní památku prohlášen 
ministerstvem kultury. V takovém případě se na něj vztahují kromě zákona o válečných 
hrobech také příslušná ustanovení zákona o státní památkové péči a souvisejících 
předpisů (a vše ostatní, co se týká kulturních památek – tedy i možnost získání 
příslušných dotací apod.). 

 
• Orgán státní památkové péče – je správním orgánem státu v přenesené působnosti, 

rozhoduje v otázkách památkové péče na příslušném území, kde je místně příslušným. 
V prostějovském správním obvodu (tedy na území celého bývalého prostějovského 
okresu s výjimkou Konicka) je orgánem státní památkové péče Městský úřad 
Prostějov - oddělení památkové péče. V památkovém zákoně je definován jako „obecní 
úřad obce s rozšířenou působností“ (www.prostejov.eu). 

 
• Obce s rozšířenou působností (ORP - tzv. obce III. typu) - vznikly po zrušení 

okresních úřadů od 1.1.2003, jejich obecní úřady plní kromě základních samosprávných 
funkcí vůči občanům obce také funkce přenesené státní správy, tj. jsou orgány státu, 
mezistupněm mezi obcemi a krajskými úřady (např. v oblasti ochrany životního 
prostředí nebo památkové péče). Působí v těchto oblastech jako správní orgány nejen 
v dané obci, ale také v dalších obcích správního obvodu (většinou správní obvody 
odpovídají bývalým okresům, pokud v části bývalého okresu nejsou ještě další obce 
s rozšířenou působností nebo obce s pověřeným obecním úřadem (tzv. obce II. typu), 
které mohou převzít v některých oblastech funkce přenesené státní správy ve svém 
nejbližším regionu (správním obvodu) – na Prostějovsku jsou jimi kromě Prostějova a 
Konice, které jsou zároveň obcemi s rozšířenou působností, ještě Němčice nad Hanou).  

 
• Statutární město – město, které svoji správu organizuje podle základní městské 

vyhlášky (tzv. statutu města), která vymezuje např. městské části nebo městské obvody 
a může na ně přenést některé své působnosti přenesené státní správy i samostatné 
působnosti města. Namísto městských úřadů mají magistráty v čele s primátorem. Na 
Prostějovsku žádné statutární město není, je jím ale např. sousední Olomouc nebo 
Přerov. 

 
• Obnova kulturních památek – souhrnný termín pro stavební úpravy, opravy a údržbu 

kulturních památek. Zahrnuje údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou 
úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (viz dále). 

 
• Restaurování – obnova kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly 

výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi; souhrn specifických 
výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací, respektujících  technickou a 
výtvarnou strukturu originálu (předmětu restaurování). Restaurování je vysoce odborná 
činnost a smí ji provádět pouze držitel příslušného povolení k restaurování, vydaného 
Ministerstvem kultury České republiky. Povolení k restaurování může být uděleno 
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pouze bezúhonné fyzické osobě po předchozím prokázání jejích odborných 
předpokladů (tj. na základě jejího specializovaného vzdělání, odborné praxe a 
odborných schopností). 

   
• Stavební úpravy – souhrnný termín zahrnující stavební práce na kulturních památkách 

nebo památkově chráněných objektech. Není v zákoně přesně definován, v obecně 
přijímaném výkladu zahrnuje jakékoliv stavební práce, kterými nějakým způsobem 
dochází k vnitřním nebo vnějším změnám těchto staveb. 

 
• Jiné úpravy kulturní památky  – souhrnný termín pro nástavbu, přístavbu nebo 

modernizaci kulturní památky. Jsou to úpravy, kterými se stavba zvyšuje (nástavba), 
půdorysně rozšiřuje (přístavba) nebo které nesouvisí s památkovou podstatou stavby, 
ale nemění její funkci nebo využití – např. nové rozvody elektřiny, vody, plynu, topení, 
zateplení, zabezpečovací zařízení, reklama, informační nosiče apod. (modernizace). 

 
• Rekonstrukce – takové zásahy do konstrukční a technologické části věci (kulturní 

památky), které mají za následek změnu technických parametrů nebo změnu funkce a 
účelu věci. 

 
• Oprava – odstranění následků poškození věci (kulturní památky) nebo účinků jejího 

opotřebení. 
 

• Stavba – veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií bez 
ohledu na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a 
konstrukce, účel využití a dobu trvání. Stavbou se rozumí i její část nebo změna 
dokončené stavby. Slouží-li stavba reklamním účelům nebo jde-li o zařízení (viz dále) 
s plochou více než 8 m2, jde o stavbu pro reklamu.  

 
• Změna stavby – nástavba, přístavba (viz jiné úpravy kulturní památky) nebo stavební 

úprava, která zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby (např. i zateplení 
pláště stavby). 

 
• Terénní úpravy – zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled 

prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, 
nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, 
například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení 
hřišť a sportovišť nebo těžební práce na povrchu. Rozlišit podstatnost či nepodstatnost 
změn musí v každém jednotlivém případě příslušný stavební úřad (pro účely stavebního 
řízení) nebo orgán státní památkové péče (pro příslušné správní řízení v oblasti 
památkové péče). 

 
• Udržovací práce, údržba stavby – práce, jimiž se zabezpečuje dobrý stavební stav 

stavby, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení a co nejvíce se prodloužila její 
uživatelnost a životnost; odstranění nežádoucích změn věci (kulturní památky), které 
nastaly jako důsledek jejího užívání. 

 
• Zařízení – informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické 

zařízení, pokud nejde o stavbu. V pochybnostech, zda se jedná o stavbu nebo zařízení, 
je určující stanovisko stavebního úřadu. Zařízení o celkové ploše více než 8 m2 je 
považováno za stavbu pro reklamu. Při posuzování informačních a reklamních 
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zařízení se nezkoumá znění či obsah informace nebo reklamy, kterou má zařízení nést, 
zařízení nejasného určení lze označit jako zařízení pro informace a reklamu. Definice 
zařízení se také neomezuje na zařízení informační a reklamní, ale za zařízení se 
považuje i jiná konstrukce sloužící k jakýmkoliv účelům (nejde-li o stavbu). Stavební 
úřady zpravidla uznávají při posuzování zařízení výklad stavitele Doležala ke 
stavebnímu zákonu (tento výklad říká, že „v odborné praxi převládá názor, že za 
informační nebo reklamní zařízení se považuje konstrukce, rám, rošt, deska, panel či 
jiné obdobné technické zařízení, které je nosičem reklamy, resp. reklamního plakátu, 
potištěné textilie, nápisu, kresby, obrazu, fotografie apod. Pojmu zařízení naproti tomu 
většinou neodpovídají samotné potištěné tkaniny a plakáty upevňované ke stavbě nebo 
k lešení provazy, dráty, hřebíky, šrouby, přilepením, ani nápisy na zdech.“) Tento 
zúžený výklad však není závazný a neodpovídá zcela ani běžné odborné praxi orgánů 
státní památkové péče. V praxi je tedy často nutné požádat předem o závazné 
stanovisko orgánu státní památkové péče k umístění reklamy, informačního nosiče 
nebo drobného zařízení (např. kamery na fasádě), i když stavební úřad ze svého 
pohledu danou úpravu za zařízení nepovažuje a samostatně k ní žádné rozhodnutí 
nevydává. 

 
• Součást věci (kulturní památky) - součástí věci je vše, co k ní podle její povahy 

náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Dle platného 
občanského zákoníku stavba není součástí pozemku. 

  
• Příslušenství věci (kulturní památky)  – příslušenstvím věci jsou věci, které náleží 

vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány. 
Příslušenství může být chráněno společně s věcí hlavní (kulturní památkou), pokud 
byly všechny věci tvořící příslušenství výslovně prohlášeny za kulturní památku spolu 
s věcí hlavní jako jeden soubor. 

 
• Nemovitosti - pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. 
 
• Rozhodnutí – zpravidla písemný akt správního orgánu, který zakládá, mění nebo ruší 

práva nebo povinnosti účastníka řízení. Musí mít zákonem předepsané náležitosti a 
vydává se v tzv. správním řízení. Proti rozhodnutí se lze ve stanovené lhůtě písemně 
odvolat k nadřízenému správnímu orgánu (krajskému úřadu). 

 
• Závazné stanovisko – podmiňující správní akt; na rozdíl od rozhodnutí se jím 

s konečnou platností nezakládají, nemění nebo neruší povinnosti nebo práva účastníka 
řízení, jeho účinky směřují vůči jinému správnímu orgánu, tj. orgánu, který vydává 
konečné rozhodnutí ve věci (ten je však výrokem závazného stanoviska vázán). 
V případě záležitostí památkové péče je orgánem vydávajícím rozhodnutí ve věci 
(stavební povolení, územní rozhodnutí apod.) zpravidla příslušný stavební úřad, vůči 
němuž má správní orgán vydávající závazné stanovisko postavení tzv. dotčeného 
orgánu. Protože závazné stanovisko není konečným rozhodnutím ve věci, nelze se 
proti němu odvolat (to lze až proti rozhodnutí stavebního úřadu), ale existuje jiný typ 
opravného prostředku – tzv. přezkum závazného stanoviska nadřízeným správním 
orgánem (krajským úřadem). Přezkoumat lze pouze zákonnost závazného stanoviska, 
ne jeho věcnou správnost. (Pozn.: Protože původní znění památkového zákona pochází 
již z roku 1987 a některé termíny nebyly dosud úplně sladěny s jinými zákony, 
vyskytuje se zde pro správní akt orgánu státní památkové péče vždy termín „závazné 
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stanovisko“, přestože v praxi může mít buď formu podmiňujícího závazného stanoviska 
nebo samostatného rozhodnutí!). 

 
• Vyjádření (stanovisko) – neformální správní akt, nemá účinky rozhodnutí nebo 

závazného stanoviska, pouze stvrzuje určité skutečnosti z hlediska příslušného orgánu, 
který ho vydal. Ve správním řízení v oblasti památkové péče je vždy zákonným 
podkladem vyjádření odborné organizace státní památkové péče (NPÚ) v dané věci. 
Toto vyjádření po odborné stránce z hlediska zájmů státní památkové péče hodnotí 
zamýšlené stavební úpravy a další práce, o které účastník řízení (vlastník, správce nebo 
uživatel památkově chráněné nemovitosti) žádá a slouží jako důležitý (i když ne jediný) 
podklad pro rozhodnutí nebo závazné stanovisko orgánu státní památkové péče v dané 
věci. NPÚ má ze zákona na vydání vyjádření lhůtu 20 dnů ode dne doručení žádosti o 
jeho vypracování, nestanoví-li orgán státní památkové péče (zpravidla na žádost NPÚ) 
ve zvlášť složitých případech lhůtu delší (ne však více než dalších 30 dnů) – tento fakt 
je třeba brát v úvahu při odhadu možné délky správního řízení správního orgánu, 
protože zákonnou délku lhůty pro vypracování tohoto vyjádření odborné organizace 
státní památkové péče nemůže správní orgán nijak ovlivnit. 

 
• Územní rozhodnutí – vydává se ve správním řízení (tzv. územní řízení), je to 

rozhodnutí stavebního úřadu (resp. speciálního stavebního úřadu – např. doprava) nebo 
orgánu životního prostředí ve věci: umístění staveb nebo zařízení a jejich změn (tzv. 
rozhodnutí u umístění stavby), změn ve způsobu užívání pozemku vč. jeho terénních 
úprav (tzv. rozhodnutí o změně využití území), nástaveb, přístaveb a změn 
ovlivňujících životní prostředí a veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (tzv. 
rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území), změn ve způsobu 
dělení pozemků (tzv. rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků) a vyhlášení 
ochranného pásma, chránícího stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy 
okolí nebo naopak (tzv. rozhodnutí o ochranném pásmu). V některých případech není 
potřeba (např. v případě stavebních úprav a udržovacích prací) nebo může být 
nahrazeno tzv. územním souhlasem (obdoba ohlášení ve stavebním řízení) – ten nelze 
vydat, obsahují-li stanoviska dotčených orgánů podmínky nebo jsou-li záporná. 

 
• Stavební povolení – vydává se ve správním řízení (tzv. stavební řízení), je to 

rozhodnutí stavebního úřadu (resp. speciálního stavebního úřadu – např. doprava) nebo 
orgánu životního prostředí k provedení staveb a jejich změn, zařízení, terénních úprav a 
udržovacích prací. V některých případech může být nahrazeno zjednodušeným 
procesem tzv. ohlášení (to neplatí pro případ, obsahují-li stanoviska dotčených orgánů 
podmínky nebo jsou-li záporná) nebo není zapotřebí ani stavební povolení, ani 
ohlášení. 

 
• Dotace, veřejná finanční podpora – finanční příspěvek z veřejných rozpočtů (obce, 

města, kraje, státu) na obnovu památek vlastníkům kulturních památek, objektů 
v památkově chráněných územích a památek místního významu (viz samostatná 
kapitola). 

 
• Sankce – trest v právním smyslu, opatření směřující vůči účastníkovi řízení (nejčastěji 

vlastníkovi památky), zpravidla za porušení jeho zákonných povinností. V praxi 
památkové péče má většinou formu peněžité pokuty (příp. zákazu činnosti ohrožující 
kulturní památku či její prostředí nebo nařízení opatření, která je povinen vlastník 
kulturní památky učinit, neplní-li své zákonné povinnosti) a uděluje se za porušení 
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povinností vyplývajících ze zákona o státní památkové péči, mj. za to, že dotčená 
fyzická nebo právnická osoba: 

 
o nepečuje o zachování kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu a nechrání 

ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, nebo kulturní 
památku užívá způsobem, který neodpovídá jejímu kulturně politickému 
významu, památkové hodnotě nebo technickému stavu, 

o provádí obnovu kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností nebo nedodržuje podmínky určené v tomto 
závazném stanovisku, 

o provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění 
zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, 
která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, 
v ochranném pásmu nemovitě kulturní památky, nemovité národní kulturní 
památky, památkové rezervace nebo památkové zóny bez závazného stanoviska 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nedodržuje podmínky 
uvedené v tomto závazném stanovisku,  

o provádí neoprávněné výkopy na území s archeologickými nálezy 
 

a podobně. Za porušení příslušných ustanovení památkového zákona lze udělit 
peněžitou pokutu až do výše 2.000.000,- Kč ! 
 
V této souvislosti je dobré připomenout, že povinnosti vůči kulturnímu d ědictví, tj. 

povinnost chránit ho před ohrožením, poškozením nebo zničením nemá jen vlastník 
památky, ale také všechny fyzické i právnické osoby, tedy i všichni občané. Organizace a 
občané, i když nejsou vlastníky kulturních památek, jsou povinni si počínat tak, aby 
nezpůsobili nepříznivé změny stavu kulturních památek nebo jejich prostředí a 
neohrožovali zachování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek. Proto tato 
drobná příručka má být nápomocna k osvětě nejen vlastníků památek, ale i široké 
veřejnosti. 

 

 
Národní dům v Prostějově – jediná národní kulturní památka na Prostějovsku 
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II. Co znamená ochrana kulturního dědictví? Jaké závazné právní předpisy ji 
upravují?  

 
 

Ochrana kulturního dědictví (tedy i kulturních památek a nemovitostí v památkově 
chráněných územích) je v České republice upravena zákonem o státní památkové péči 
(č. 20/1987 Sbírky zákonů České republiky, v platném znění) a jeho prováděcí vyhláškou 
(č. 66/1988 Sbírky zákonů, v platném znění). Jak již bylo řečeno, je ochrana kulturního 
dědictví veřejným zájmem, v rámci ní může tedy dojít i k určitému omezení práv jednotlivců 
(vlastníků) volně nakládat se svým majetkem (a tedy např. provádět libovolné úpravy 
památkově cenných objektů).  

 
Výše uvedený zákon a jeho prováděcí vyhláška však nejsou zdaleka jedinými 

závaznými předpisy, které upravují oblast památkové péče. Nelze zapomenout na mezinárodní 
úmluvy, ke kterým Česká republika přistoupila a které se tak staly nedílnou součástí jejího 
právního řádu. Mezi nejdůležitější patří: 

 
• Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (tzv. Maltská konvence, 
č. 99/2000 Sbírky mezinárodních smluv, v platném znění) 

 
• Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy (tzv. Granadská konvence, 
č. 73/2000 Sbírky mezinárodních smluv, v platném znění) 

 
K většině stavebních úprav kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných 

územích se pak vztahují také příslušná ustanovení stavebního zákona (tj. zákona o územním 
plánování a stavebním řádu, č. 183/2006 Sbírky zákonů, v platném znění) a jeho souvisejících 
vyhlášek, zejména: 
 

• Vyhláška o technických požadavcích na stavby (č. 268/2009 Sbírky zákonů), která 
nahradila dřívější vyhlášku o obecných technických požadavcích na výstavbu (č. 
137/1998 Sb.) 

 
• Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb (č. 398/2009 Sbírky zákonů), která nahradila dřívější vyhlášku o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace (č. 492/2006 Sbírky zákonů) 

 
a další vyhlášky a zákony.  
 

Nesmíme zapomenout uvést také Vyhlášku o prohlášení území historických jader 
měst za památkové zóny Jihomoravského krajského národního výboru v Brně 
z 20. listopadu 1990, kterou bylo (spolu s dalšími městy) prostějovské historické městské 
centrum prohlášeno památkovou zónou; tato vyhláška také stanovuje základní podmínky 
památkové ochrany tohoto území (její plné znění naleznete v příloze). 

 
Pro významné kulturní památky, památkové rezervace a zóny může být vydáno také 

rozhodnutí o jejich ochranném pásmu, které má za úkol vymezit ochranné pásmo v jejich 
okolí a chránit je před nepříznivými vlivy okolního prostředí (např. před nevhodnou výstavbou 
nebo nevhodnými stavebními úpravami, které by mohly znehodnotit vzhled historického 
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prostředí a pohledy na památkově chráněné objekty). V případě Prostějovska se jedná o 
ochranná pásma v Plumlově, Mořicích a Otaslavicích (jejich znění opět naleznete v příloze). 

 
Na tomto místě je třeba ale také podotknout, že historické objekty byly stavěny 

v minulosti, tedy v době, kdy neplatily současné technické normy. Proto se při stavebních 
úpravách historických objektů nedá vždy současnými normami zcela řídit, nelze je v řadě 
případů plně dodržet (jinak by mohlo dojít k zásadnímu znehodnocení nemovitosti z hlediska 
zájmů státní památkové péče i z hlediska jejího historického charakteru – pokud by historické 
objekty měly být důsledně upraveny podle současných technických norem, vzniklo by na jejich 
místě něco zcela jiného…).   
 

Z hlediska požadavků zákona na občany – vlastníky či uživatele nebo správce objektů 
kulturních památek nebo objektů v památkově chráněných územích – se jedná zejména o 
povinnost v případě zamýšlených stavebních úprav vyžádat si předem závazné stanovisko 
věcně a místně příslušného správního orgánu státní památkové péče a následně také příslušné 
územní rozhodnutí, územní souhlas, sdělení k ohlášení, stavební povolení apod. stavebního 
úřadu, pokud tato zákonná povinnost není v daném konkrétním případě vyloučena (je-li tomu 
tak, je nejlepší si ověřit konzultací s orgánem státní památkové péče nebo příslušným 
stavebním úřadem – tj. podle místa bydliště stavebním úřadem buď v Prostějově, Kostelci na 
Hané, Plumlově nebo Němčicích nad Hanou).  

 
Kromě uvedených povinností však mají vlastníci kulturních památek a ostatních 

památkově chráněných objektů také některá práva a výhody. Patří k nim možnost získání 
veřejné finanční podpory na obnovu těchto objektů (z rozpočtů obcí, měst, kraje nebo státu 
prostřednictvím Ministerstva kultury, kromě toho i z prostředků Evropské unie prostřednictvím 
regionálních operačních programů), daňové úlevy (viz dále) a také nárok na bezplatnou 
odbornou pomoc odborné organizace státní památkové péče – NPÚ (např. vypracování 
stavebně historických průzkumů, dokumentací staveb, operativních průzkumů, zpracování 
restaurátorských záměrů, konzultace při přípravě stavební dokumentace apod.). 
 
 

 
Pohled na část ochranného pásma zámku a kaple sv. Martina se sochami v Mořicích 
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III. Co jsou to válečné hroby, jaké povinnosti se k nim vztahují a jaké zákony tuto 
oblast upravují? 

 
 

Zvláštními zákony jsou upraveny tzv. válečné hroby a pietní místa. Jde o připomínky 
válečných událostí v minulosti, které se k nim vztahují buď fyzicky (hroby s ostatky vojáků a 
padlých v důsledku válečných událostí) nebo mají souvislost pietní – připomínají válečné 
události a jejich oběti. 

 
Z právního hlediska je upravuje zejména zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech 

a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých 
zákonů, v platném znění, a okrajově také zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví  a o změně 
některých zákonů, v platném znění. 

 
Zákon o válečných hrobech a pietních místech je definuje takto: 

 
„ Válečným hrobem je pro účely tohoto zákona místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, 

které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, 
anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době 
války. Válečným hrobem může být hrob jednotlivce, hrob hromadný nebo osárium, včetně 
náhrobků a ostatního hrobového zařízení. Válečným hrobem je rovněž evidované místo s 
nevyzvednutými ostatky osob zemřelých v souvislosti s válečnou událostí, anebo jiný objekt, 
který je za válečný hrob považován v souladu s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika 
vázána. 

Válečným hrobem je pro účely tohoto zákona i pietní místo, kterým se rozumí pamětní 
deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které 
zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo 
oběti osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.“ 
 

Protože válečné hroby (zejména ve formě pamětních desek a jiných pietních míst) jsou 
poměrně početné a vyskytují se na řadě míst, aniž by si občané (a často i jejich vlastníci) 
uvědomovali své zákonné povinnosti vůči nim, je důležité si připomenout, že: 
 

• Péči o válečný hrob zabezpečuje vlastník válečného hrobu, a pokud není znám, 
vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn. 

 
• Přemístění nebo zrušení válečného hrobu a jinou změnu válečného hrobu než jeho 

údržbu a úpravu může jeho vlastník nebo, pokud není znám, vlastník nemovitosti, na 
které je válečný hrob umístěn, provést jen na základě jeho písemné žádosti a po 
písemném souhlasu Ministerstva obrany. Nový válečný hrob lze zřídit jen na základě 
písemné žádosti zřizovatele a po písemném souhlasu vlastníka nemovitosti a 
ministerstva. Souhlasy ministerstva nenahrazují povolení nebo vyjádření jiného 
správního úřadu, pokud je vyžadováno podle zvláštního právního předpisu (to je 
třeba případ, kdy je válečný hrob zároveň kulturní památkou – zde je třeba dodržet i 
zákon o státní památkové péči).  

 
• Vlastník válečného hrobu, jakož i vlastník nemovitosti, na níž je válečný hrob umístěn, 

pokud je válečný hrob mimo pohřebiště, je povinen umožnit k němu přístup za 
účelem vzdání úcty nebo provedení prací souvisejících s péčí o válečný hrob. 
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• Fyzická osoba se dopustí přestupku (a právnická osoba nebo fyzická podnikající osoba 
správního deliktu) tím, že neumožní k válečnému hrobu přístup, nezabezpečí úpravu 
válečného hrobu, ač je k tomu podle tohoto zákona povinna, nebo provede jinou změnu 
válečného hrobu než jeho úpravu, anebo přemístí nebo zruší válečný hrob bez souhlasu 
ministerstva. Za kterýkoliv z výše uvedených přestupků nebo správních deliktů lze 
udělit ve správním řízení pokutu až do výše 100.000,- Kč ! 

  
Válečné hroby se, obdobně jako kulturní památky, centrálně evidují a shromažďují se o 

nich dostupné informace. Evidenci vede Ministerstvo obrany v tzv. Centrální evidenci 
válečných hrobů (CEVH), pro kterou údaje shromažďují, doplňují a aktualizují ve svých 
správních obvodech příslušné obce s rozšířenou působností. 

 
Na péči o válečné hroby lze získat veřejnou finanční podporu (z rozpočtů obcí, kraje 

nebo státu prostřednictvím Ministerstva obrany). Ministerstvo obrany ČR poskytuje účelové 
dotace na zabezpečení péče o válečné hroby na základě usnesení vlády České republiky 
č. 427/1999 a č. 1292/1999. Dotace se poskytuje vlastníkovi hrobu, a pokud není znám, 
vlastníkovi nemovitosti, na které je hrob umístěn. Lze získat také finanční náhradu za omezení 
užívání nemovitosti nebo úhradu výdajů za odkoupení nemovitosti nebo její části v souvislosti 
s válečným hrobem. 
 
 
 
 

 
Památník padlým v I. světové válce ve Vrahovicích – válečný hrob č. CZE7108-32524 
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IV. Nejčastější otázky a odpovědi z oblasti památkové péče aneb památková péče 
prakticky  

 
 

• Jak poznám, že je věc kulturní památkou? 
 
 

Obecně rozšířeným omylem je, že každá nemovitá kulturní památka je jako památka 
zapsána v katastru nemovitostí. Není to pravda ze dvou důvodů: jednak řada kulturních 
památek z různých příčin nemá z minulosti zaznačenu v listu vlastnictví v katastru nemovitostí 
památkovou ochranu (tj. nemá v příslušné kolonce zapsáno, že se jedná o nemovitou kulturní 
památku), a také proto, že se do katastru nemovitostí zpravidla nezapisují drobné stavby, jako 
jsou např. pomníky, kapličky, boží muka apod. Z uvedených důvodů se tedy nelze na evidenci 
v katastru nemovitostí z hlediska památkové péče spolehnout, důležitým vodítkem je evidence 
v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (vede a spravuje jej Národní 
památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze, a kromě kulturních památek nemovitých jsou 
zde zapsány také všechny památky movité, které jinde evidovány nejsou). Ani této evidenci 
však nelze věřit zcela stoprocentně, protože zejména ve své elektronické podobě (na internetu 
na adrese monumnet.npu.cz) obsahuje řadu nepřesností a veřejně přístupná verze neobsahuje 
přesné umístění těch nemovitých památek, které nemají číslo popisné a orientační (nejsou zde 
totiž zobrazena čísla parcel katastru nemovitostí a další údaje). Pokud by po nahlédnutí do 
Monumnetu nebyla památková ochrana hledaného objektu zcela jednoznačná, lze se dotázat 
přímo na ústředním pracovišti Národního památkového ústavu v Praze, Valdštejnské nám. 
162/3, 118 01 Praha 1. 

 
V případě trvajících problémů (nebo dokonce soudních sporů) v souvislosti s kulturní 

památkou a rozsahem její ochrany je pak rozhodující konkrétní rozhodnutí ministerstva 
kultury o prohlášení dané kulturní památky, kde musí být uvedena nejen jednoznačná 
identifikace objektu a stanovený rozsah jeho památkové ochrany, ale také důvody, které 
k prohlášení objektu za kulturní památku vedly. 

 
 

• Může být kulturní památkou i věc, která není památkou v obecně chápaném 
smyslu, tj. je stará třeba jen několik desetiletí nebo na pohled nemá žádné zvláštní 
architektonické či umělecké kvality? 

 
 

Již z definice kulturních památek vyplývá, že jsou to „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, nebo které mají přímý vztah k významným 
osobnostem a historickým událostem“. Stáří nebo na první pohled viditelné architektonické či 
umělecké kvality samy o sobě nemusí znamenat, že věc je kulturní památkou. K tomu, aby 
tomu tak bylo, muselo by ji nejprve kulturní památkou prohlásit ministerstvo kultury.  

 
Na druhé straně, i věci nepříliš staré nebo na pohled nijak zvlášť umělecky hodnotné 

mohou kulturními památkami být, protože byly v minulosti prohlášeny pro své hodnoty 
revoluční, vědecké a technické nebo měly přímý vztah k významným osobnostem a historickým 
událostem, což samo o sobě v jednotlivých případech k prohlášení věci kulturní památkou 
může postačovat (byl to častý případ před rokem 1989, kdy se prohlašovala kulturními 
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památkami např. rodná místa významných představitelů komunistické strany nebo místa 
revolučních a partyzánských bojů a s tím spojené objekty – např. rodný dům a pamětní deska 
Julia Volka – Choráze, komunistického politika, učitele a novináře, v Kostelci na Hané). Také 
laické posouzení kvalit uměleckých či architektonických nemusí být vždy správné (např. řada 
velmi cenných funkcionalistických staveb vypadá pro laika na pohled nevýrazně a obyčejně). 

 
 
• Co jsou to movité kulturní památky? Liší se z hlediska zákona nakládání s nimi od 

památek nemovitých? 
 
 

Rozdíl mezi nemovitými a movitými kulturními památkami vyplývá přímo z jejich 
charakteru. Nemovitosti jsou dle občanského zákoníku pozemky a stavby spojené se zemí 
pevným základem, v opačném případě se jedná o věci movité. Pokud byly prohlášeny kulturní 
památkami, stávají se pak kulturními památkami nemovitými či movitými. Je zřejmé, že 
možnost zneužití či odcizení je u kulturních památek movitých daleko větší než u nemovitostí. 
Proto také z hlediska zákona o státní památkové péči požívají částečně odlišnou ochranu, 
pokud jde např. o jejich přemístění, zamýšlený prodej a podobně, a jednotlivá ustanovení 
zákona také specifikují např. určité druhy prací či zacházení s kulturní památkou podle jejího 
charakteru. Pokud jde o obnovu kulturní památky, jde v případě movitých památek téměř vždy 
o restaurování, zatímco u nemovitostí se restaurování provádí jen u těch jejich prvků, které 
vykazují výrazné znaky umělecké či uměleckořemeslné, zbytek stavby většinou nutnosti 
restaurování nepodléhá (restaurují se např. nástěnné malby, profilovaná kamenná ostění oken a 
dveří, hodnotné okenní a dveřní výplně, ale zpravidla ne omítky, nosné konstrukce stavby aj.). 

 
 

• Jsou konkrétní omezení vyplývající z titulu kulturní památky předmětem zápisu 
v katastru nemovitostí?  

 
 

Omezení (a související povinnosti) vyplývající z toho, že nějaký objekt je nemovitou 
kulturní památkou, se do katastru nemovitostí nezapisují. Vyplývají z právních předpisů a 
konkrétních zájmů státní památkové péče v případě každé jednotlivé památky (souvisejí 
s hodnotami, pro které byla ta která nemovitost prohlášena kulturní památkou). Do katastru 
nemovitostí (listu vlastnictví) se zapisuje pouze údaj o tom, že daná nemovitost je kulturní 
památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (jak je však 
uvedeno výše, zdaleka ne vždy). 
 
 

• Může o prohlášení objektu kulturní památkou požádat z vlastní vůle kdokoliv 
nebo takové řízení zahajuje pouze Ministerstvo kultury z moci úřední? 

 
 

Nemovité nebo movité věci, popřípadě jejich soubory, prohlašuje za kulturní památky 
z vlastního nebo jiného podnětu ministerstvo kultury . Archeologický nález prohlašuje 
ministerstvo kultury za kulturní památku na návrh Akademie věd České republiky. 

 
Pokud chceme navrhnout prohlášení nějakého objektu kulturní památkou (zákon 

neupravuje, zda má být objekt v našem vlastnictví – teoreticky tedy může kdokoliv navrhnout 
prohlášení čehokoliv kulturní památkou), musíme podat podnět ministerstvu kultury. Podnět ve 
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formě písemného návrhu musí mít nezbytné náležitosti (tj. údaje o umístění věci, jejím 
vlastníkovi, popis věci, její fotodokumentaci a samozřejmě zdůvodnění návrhu), aby mohlo 
ministerstvo kultury návrh posoudit a v dané věci případně rozhodnout. Rozhodování 
ministerstva je výlučně v jeho pravomoci a nelze jej nijak ovlivnit. Ministerstvo si jako 
podklady vyžádá vyjádření příslušného krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností (a v praxi také odborné organizace státní památkové péče – NPÚ, i když tato 
povinnost není uložena přímo zákonem), v některých případech si může vyžádat i posudky od 
jiných organizací (např. odborných, vědeckých či uměleckých). Pokud ministerstvo zahájí 
řízení o prohlášení věci kulturní památkou, vyrozumí o tom písemně vlastníka věci (ze 
zahájení takového řízení totiž vlastníkovi vyplývají příslušné zákonné povinnosti – vlastník je 
od okamžiku vyrozumění o zahájení řízení povinen chránit věc před poškozením, zničením 
nebo odcizením a ohlásit ministerstvu kultury také každou zamýšlenou či uskutečněnou změnu 
vlastnictví, správy nebo užívání věci; dále je vlastník povinen umožnit orgánům památkové 
péče, tj. ministerstvu kultury, krajskému úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
na vyzvání sdělit požadované údaje o této věci a umožnit její prohlídku a zdokumentování) a 
umožní mu se k záměru prohlásit věc kulturní památkou písemně vyjádřit (stanovisko vlastníka 
však není pro konečné rozhodnutí ministerstva určující). 

 
Pokud v průběhu řízení o prohlášení věci kulturní památkou ministerstvo kultury na 

základě shromážděných podkladů zjistí, že věc vykazuje znaky kulturní památky (viz definice 
kulturní památky), prohlásí věc kulturní památkou bez ohledu na to, zda vlastník věci 
s takovým prohlášením souhlasí či nikoliv (jedná se o veřejný zájem). 

 
O prohlášení nebo neprohlášení věci za kulturní památku nakonec ministerstvo kultury 

vyrozumí písemně všechny zainteresované strany (viz výše) a v případě archeologických 
nálezů také Akademii věd České republiky. Jde-li o věc, která je předmětem evidence v 
katastru nemovitostí, ministerstvo kultury vyrozumí o prohlášení této věci za kulturní památku 
i příslušný katastrální úřad k provedení záznamu do katastru nemovitostí (v minulosti však, jak 
již bylo uvedeno, z různých důvodů k zápisu všech nemovitých kulturních památek v katastru 
nemovitostí nedošlo). 
 
  

• Je možné prohlásit objekt kulturní památkou i bez vědomí nebo proti vůli 
vlastníka?  

 
 

Jak je uvedeno v předchozí odpovědi, je sice konečné rozhodnutí ve věci prohlášení či 
neprohlášení věci kulturní památkou výlučně v rukou ministerstva kultury, ale nelze je vydat 
bez toho, aniž by o zahájení řízení vyrozumělo písemně vlastníka dané věci (už jen proto, že ze 
zahájení takového řízení vlastníkovi vyplývají příslušné zákonné povinnosti) a umožnilo mu se 
k věci vyjádřit. Na druhé straně není nesouhlas vlastníka se záměrem prohlásit jím vlastněnou 
věc kulturní památkou pro ministerstvo kultury rozhodující – pokud věc nesporně splňuje 
znaky kulturní památky, pak ji ministerstvo prohlásí kulturní památkou a vlastníka o prohlášení 
vyrozumí. Proti rozhodnutí ministerstva se lze bránit zákonnými opravnými prostředky – lze 
podat tzv. rozklad, o němž rozhodne ministr kultury. Návrh na rozhodnutí mu předloží 
rozkladová komise, která má nejméně 5 členů a je jmenována ministrem a jejíž většinu tvoří 
odborníci, kteří nejsou zaměstnanci ministerstva kultury. V řízení o rozkladu ministr kultury 
pak rozhodnutí ministerstva o prohlášení věci kulturní památkou buď potvrdí (tj. rozklad 
zamítne) nebo je změní či zruší. Pokud je i pak vlastník věci nespokojen s rozhodnutím 
ministerstva, musí se obrátit na soud (tj. v daném případě ke správnímu soudu), protože další 
stupně správního řízení již nejsou možné.  
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• Jaké jsou povinnosti vlastníka kulturní památky? 
 
 
Vlastník kulturní památky je zejména povinen: 

 
o na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit 

ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Kulturní 
památku je povinen užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně 
politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu. Je-li kulturní 
památka ve státním vlastnictví, je povinností organizace, která kulturní památku 
spravuje nebo ji užívá nebo ji má ve vlastnictví, a jejího nadřízeného orgánu 
vytvářet pro plnění uvedených povinností všechny potřebné předpoklady. 

 
o uvědomit toho, na koho věc převádí nebo komu ji přenechává (např. 

k dočasnému užívání) nebo předá (např. k provedení její obnovy nebo k jinému 
účelu), že věc je kulturní památkou. 

 
o v případě ohrožení nebo poškození kulturní památky bez zbytečného odkladu 

tuto skutečnost sdělit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (jde-li o 
národní kulturní památku, pak příslušnému krajskému úřadu; jde-li o nemovitou 
kulturní památku, která je stavbou, je vlastník povinen vyrozumět také příslušný 
stavební úřad) a vyžádat si od něj rozhodnutí o způsobu odstranění závady. 

 
o oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (jde-li o národní kulturní 

památku, pak příslušnému krajskému úřadu) každou zamýšlenou změnu jejího 
užívání, a jde-li o nemovitou kulturní památku, i její zamýšlené vyklizení. 

 
o v případě, že zamýšlí provést obnovu (tj. údržbu, opravu, rekonstrukci, 

restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí) si 
předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského 
úřadu. Obdobná povinnost tíží také vlastníka, správce či uživatele 
nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v 
památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, 
nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo 
památkové zóny – ten je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním 
úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin 
nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné 
stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho 
povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena 
(to je v případě, že se jedná o práce na nemovitosti v ochranném pásmu, která 
není kulturní památkou – tam není potřeba závazné stanovisko orgánu státní 
památkové péče, pokud se provedením těchto prací nijak nezasahuje do 
vnějšího vzhledu nemovitosti nebo pokud jde o práce, které jsou výslovně 
uvedeny v rozhodnutí o ochranném pásmu a je u nich vyloučena  povinnost 
vyžádat si předem závazné stanovisko. Obdobně to platí také v případě, kdy 
krajský úřad po projednání s ministerstvem kultury, orgánem územního 
plánování a příslušnou obcí vydal pro ur čitou památkovou rezervaci nebo 
památkovou zónu nebo jejich část tzv. plán ochrany, ve kterém stanovil 
způsob zabezpečení kulturních hodnot památkové rezervace a památkové zóny 
z hlediska státní památkové péče a určil, u jakých nemovitostí nebo u jakých 
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druhů prací na nich, včetně výsadby a kácení dřevin na veřejných 
prostranstvích, je vyloučena povinnost vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si 
předem závazné stanovisko orgánu státní památkové péče). 

    
 

• Co se stane, neplní-li vlastník kulturní památky nebo jiné fyzické či právnické 
osoby své zákonné povinnosti vůči kulturním památkám nebo nerespektují 
rozhodnutí správních orgánů, která jim takové povinnosti stanovila? 
 
 
Neplní-li vlastník kulturní památky své zákonné povinnosti (uvedené v ust. § 9 

památkového zákona) a jejich neplněním může dojít k ohrožení kulturní památky, vydá obecní 
úřad obce s rozšířenou působností po vyjádření odborné organizace státní památkové péče 
rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní památky učinit , a zároveň určí 
lhůtu, v níž je vlastník kulturní památky povinen tato opatření vykonat. Jde-li o národní 
kulturní památku, vydá toto rozhodnutí po vyjádření odborné organizace státní památkové péče 
krajský úřad v souladu s podmínkami, které pro zabezpečení ochrany národní kulturní památky 
stanovila vláda České republiky. Rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní 
památky učinit, může vydat obecní úřad obce s rozšířenou působností (jde-li o národní kulturní 
památku, krajský úřad) také na žádost jejího vlastníka.  

 
Jestliže vlastník kulturní památky v určené lhůtě neprovede uložená opatření, může 

obecní úřad obce s rozšířenou působností (v případě národní kulturní památky krajský úřad) 
rozhodnout, že se nezbytná opatření pro zabezpečení kulturní památky provedou na náklad 
jejího vlastníka. 

 
Vyžaduje-li to důležitý společenský zájem, může krajský úřad z vlastního podnětu 

nebo na návrh obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na návrh ministerstva kultury 
(jde-li o movitou kulturní památku nebo movitou národní kulturní památku) uložit jejímu 
vlastníku povinnost určitým způsobem s ní nakládat, popřípadě mu uložit, aby ji bezplatně 
svěřil na nezbytně dlouhou dobu do úschovy odborné organizaci, kterou zároveň určí. 
 

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 a pro vyvlastnění 
platí obecné předpisy. 

 
Je-li kulturní památka bezprostředně ohrožena, provede obec s předchozím souhlasem 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností nutná opatření k její ochraně. Jde-li o nemovitou 
kulturní památku, která je stavbou, dá obec podnět stavebnímu úřadu k nařízení udržovacích 
prací nebo nezbytných úprav nebo k nařízení neodkladných zabezpečovacích prací podle 
zvláštních předpisů a vyrozumí o tom obecní úřad obce s rozšířenou působností (jde-li o 
národní kulturní památku, pak i krajský úřad). Je-li kulturní památka ve státním vlastnictví, 
vyrozumí o tom obec i nadřízený orgán organizace, která kulturní památku spravuje nebo je 
jejím vlastníkem. 
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V případě neplnění dalších povinností (taxativně vyjmenovaných v ust. § 35 a 39 
památkového zákona), např. povinností týkajících se obnovy kulturních památek nebo 
nemovitostí v památkově chráněných územích, pak může být fyzické nebo právnické osobě, 
která tyto povinnosti porušila, udělena sankce až do výše 2.000.000,- Kč obecním úřadem 
obce s rozšířenou působností, resp. až do výše  4.000.000,- Kč krajským úřadem. 

 
 

• Lze kulturní památku prodat či koupit? Jaká k tomu musím získat povolení? 
 
 

Kulturní památku lze samozřejmě převést i do vlastnictví jiné fyzické či právnické 
osoby, ať už bezúplatně (darovat) nebo za úplatu (prodat). Je však potřeba mít na zřeteli určitá 
zákonná omezení. Tato omezení se však týkají pouze movitých kulturních památek a 
nemovitých národních kulturních památek, kdy má stát právo na jejich přednostní koupi: 
 

o Vlastník kulturní památky je povinen v případě zamýšleného prodeje kulturní 
památky, jde-li o movitou kulturní památku nebo o národní kulturní památku, ji 
přednostně nabídnout ke koupi ministerstvu kultury, s výjimkou prodeje mezi 
osobami blízkými nebo spoluvlastníky. 

 
o Ministerstvo kultury může na základě nabídky vlastníka kulturní památky z 

mimořádně závažných kulturně společenských důvodů uplatnit právo státu 
na přednostní koupi buď přímo nebo prostřednictvím organizací zřizovaných 
ministerstvem kultury (cenu stanovuje zvláštní právní předpis nebo jde o cenu 
obvyklou, odpovídající povaze věci). Toto právo může stát prostřednictvím 
ministerstva kultury však uplatnit pouze do tří měsíců (jde-li o movitou 
kulturní památku), resp. do šesti měsíců (jde-li o nemovitou kulturní památku) 
od doručení nabídky, jinak právo státu na přednostní koupi kulturní památky 
vůči vlastníku, který nabídku učinil, zaniká. 

 
o Nesplní-li vlastník kulturní památky svou oznamovací povinnost a takovou 

kulturní památku prodá, aniž by předem vyrozuměl ministerstvo kultury a 
umožnil mu uplatnit právo na přednostní koupi, je právní úkon, kterým převedl 
vlastnictví ke kulturní památce na jinou osobu neplatný, pokud se této 
neplatnosti dovolá ministerstvo kultury do tří let ode dne provedení uvedeného 
právního úkonu. 

  
V případě prodeje či koupě kulturní památky (při patřičném splnění výše uvedených 

ustanovení zákona, pokud se na daný případ vztahují) se smluvní vztah řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, stejně jako jiný typ prodeje nebo koupě. Kupní smlouva by však měla 
pamatovat na to, že věc je kulturní památkou, z čehož vyplývají určité zákonné povinnosti a 
práva vlastníka. Vlastník musí na tyto skutečnosti kupujícího před prodejem upozornit (podle 
ust. § 9 památkového zákona „Vlastník, který kulturní památku převádí na jiného, někomu 
přenechá k dočasnému užívání nebo předá k provedení její obnovy,nebo k jinému účelu, je 
povinen toho, na koho věc převádí nebo komu ji přenechává nebo předá, uvědomit, že věc je 
kulturní památkou.“). Vlastník musí současně splnit oznamovací povinnost vůči odborné 
organizaci státní památkové péče (podle ust. § 7 památkového zákona „Vlastník kulturní 
památky je povinen oznámit odborné organizaci státní památkové péče každou změnu 
vlastnictví (správy, užívání) kulturní památky nebo její přemístění. Oznámení musí učinit 
vlastník kulturní památky nejpozději do třiceti dnů, kdy k takové změně došlo.“). Skutečnost, že 
prodávaná věc je kulturní památkou, by měla být uvedena přímo v kupní smlouvě. 
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Je potřeba si také uvědomit, že určité zákonné povinnosti tíží nejen vlastníka kulturní 
památky, ale také vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti v památkově chráněném 
území, i když není kulturní památkou. Také na to by měl být budoucí vlastník či nájemce 
upozorněn, aby nedocházelo z neznalosti ke zbytečnému porušování zákona o státní 
památkové péči. 

 
 

• Co musím udělat, když chci přemístit kulturní památku na jiné místo? 
 
 

Ochrana kulturního dědictví (a tedy i kulturních památek) je, jak již bylo několikrát 
zmíněno, veřejným zájmem. Z toho vyplývá i snaha památkového zákona ve stanovených 
případech kontrolovat a ovlivňovat umístění a případný pohyb kulturních památek (u 
movitých kulturních památek je, na rozdíl od památek nemovitých, jejich přemístění a 
v souvislosti s tím třeba i nepovolený vývoz do zahraničí většinou, samozřejmě s ohledem 
na rozměry, často velmi jednoduché). 
 

Zákon proto stanoví, že: 
 

o Národní kulturní památku a nemovitou kulturní památku, popřípadě jejich 
součást (příslušenství) lze přemístit jen s předchozím souhlasem krajského 
úřadu po vyjádření odborné organizace státní památkové péče. 

 
o Movitou kulturní památku lze z veřejně přístupného místa trvale přemístit jen s 

předchozím souhlasem krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče. 

 
o Krajský úřad, který dal souhlas k přemístění kulturní památky, uvědomí o tom 

odbornou organizaci státní památkové péče (z důvodu, že je to právě ona, kdo 
vede evidenci kulturních památek – Ústřední seznam kulturních památek). 

 
 

• Co musím splnit, abych mohl vyvézt kulturní památku do zahraničí (např. 
k výstavním účelům)? 

 
 

Kulturní památku lze vyvézt do zahraničí, ale pouze dočasně. Obdobně jako 
v předchozím případě (přemístění) má i zde stát zájem kontrolovat pohyb a aktuální umístění 
kulturních památek a případně i možnost v odůvodněných případech vývoz památky regulovat 
nebo dokonce zakázat. 

 
Podle zákona o státní památkové péči lze „kulturní památku v zahraničí vystavovat, do 

zahraničí zapůjčit nebo do zahraničí vyvézt pro jiné účely jen s předchozím souhlasem 
ministerstva kultury.“  A dále: „V ěc, která vykazuje znaky kulturní památky, lze trvale převézt 
ze zahraničí do České republiky jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu státu, z něhož 
má být dovezena, je-li zaručena vzájemnost.“ 

 
Mechanismus vývozu a udělení povolení upřesňuje prováděcí vyhláška k zákonu o 

státní památkové péči: 
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� Žádost musí obsahovat všechny základní znaky kulturní památky vylučující její 
záměnu (popis s fotografií, druh a název, rozměry, současný stav, údaje o 
provedených opravách nebo restaurování, účel, pro který se žádá o předchozí 
souhlas s vývozem, doba, na kterou se kulturní památka vyváží a způsob jejího užití 
v zahraničí). 

 
� K žádosti musí být připojen písemný souhlas vlastníka kulturní památky s vývozem 

a jeho účelem.  
 
� Ministerstvo kultury může v rozhodnutí o předchozím souhlasu k vývozu kulturní 

památky do zahraničí stanovit požadavky na ochranu kulturní památky. 
 
� Po návratu kulturní památky ze zahraničí pověří odborná organizace na požádání 

ministerstva kultury identitu a stav kulturní památky a podá o tom ministerstvu 
kultury zprávu. 

 
 
• Mám povinnost starat se o kulturní památku, která je v cizím vlastnictví? Mají 

vůbec ostatní občané a organizace (fyzické a právnické osoby), i když kulturní 
památky nevlastní, k nim nějaké zákonné povinnosti? Jestli ano, jaké? 

 
 

Jak bylo již uvedeno výše, je vlastník kulturní památky povinen (kromě jiného) na 
vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu, chránit ji před ohrožením, 
poškozením, znehodnocením nebo odcizením a užívat ji pouze způsobem, který odpovídá 
jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu. 
 

Obdobné povinnosti mají také ostatní fyzické a právnické osoby, i když nejsou 
vlastníky kulturních památek. Pokud kulturní památku užívají nebo ji mají u sebe, mají ze 
zákona povinnost pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před 
ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Povinnost nést náklady spojené s 
touto péčí o kulturní památku mají však jen tehdy, jestliže to vyplývá z právního vztahu mezi 
nimi a vlastníkem kulturní památky (např. z nájemní smlouvy, ve které se nájemce zavazuje 
udržovat pronajatou nemovitost v řádném stavu apod.). 
 

Ostatní organizace a občané, i když nejsou vlastníky kulturních památek, jsou 
povinni si počínat tak, aby nezpůsobili nepříznivé změny stavu kulturních památek nebo jejich 
prostředí a neohrožovali zachování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek. 
 

Orgány státní správy příslušné rozhodovat o způsobu využití budov, které jsou 
kulturními památkami, nebo o přidělení bytů, jiných obytných místností a místností 
nesloužících k bydlení v těchto budovách, při rozhodování o způsobu a změnách využití 
kulturních památek jsou povinny zabezpečit jejich vhodné využití odpovídající jejich hodnotě a 
technickému stavu. 
  

Důležité ustanovení zákona o státní památkové péči se týká zejména fyzických a 
právnických osob, které podnikají v objektech kulturních památek (mají tam například své 
prodejny a jiné provozovny): jestliže fyzická nebo právnická osoba svou činností působí nebo 
by mohla způsobit nepříznivé změny stavu kulturní památky nebo jejího prostředí anebo 
ohrožují zachování nebo společenské uplatnění kulturní památky, určí obecní úřad obce s 
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rozšířenou působností (v případě národní kulturní památky krajský úřad) podmínky pro 
další výkon takové činnosti nebo výkon činnosti zakáže. 
 
 

• Jak se liší památkově chráněná území v přísnosti posuzování stavebních úprav? 
 
 

Památkově chráněná území jsou přesně vymezená území, kde je zákonem stanovena 
plošná památková ochrana – nechrání se tedy jen některé konkrétní nemovitosti, ale i jejich 
prostředí a vymezené území jako celek. Podle celkové památkové hodnoty daného území se 
rozlišují tyto typy: 

 
o památková rezervace 
o památková zóna 
o ochranné pásmo 

 
(blíže k jednotlivým typům viz slovníček na začátku této publikace). 
 
Jednotlivé uvedené typy památkově chráněného území mají rozdílný stupeň ochrany 

(nejvyšším a tedy památkově nejvíce chráněným typem území je památková rezervace, pak je 
to památková zóna a nakonec ochranné pásmo). Konkrétní rozsah a podmínky ochrany jsou 
stanoveny v rozhodnutích a vyhláškách, kterými byla tato památkově chráněná území 
prohlášena, a mohou se proto v jednotlivých konkrétních případech lišit. Kromě uvedených 
rozhodnutí a vyhlášek platí na těchto územích samozřejmě také ostatní právní předpisy 
z oblasti památkové péče (viz kapitola II.). Znění vyhlášky o prohlášení městské památkové 
zóny v Prostějově a také znění rozhodnutí o jednotlivých ochranných pásmech na území 
prostějovského správního obvodu naleznete v příloze této publikace. 

 
 

• Komplikuje NPÚ vlastníkům památek pouze život nebo má pro ně také nějaký 
pozitivní přínos? Jsou stanoviska a metodiky NPÚ pro vlastníky památek 
závazné? 

 
 

Odborná organizace státní památkové péče – Národní památkový ústav (NPÚ) je 
příspěvková organizace zřizovaná státem prostřednictvím Ministerstva kultury České 
republiky. Plní řadu výzkumných, vědeckých, vzdělávacích i dokumentačních funkcí v oblasti 
státní památkové péče, poskytuje bezplatnou odbornou pomoc vlastníkům kulturních 
památek při zajišťování péče o kulturní památky a je také odborným subjektem v procesu 
posuzování žádostí vlastníků, správců či uživatelů kulturních památek a nemovitostí 
v památkově chráněných územích o jejich obnovu, resp. o stavbu, změnu stavby, terénní 
úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin či udržovací práce 
na těchto nemovitostech. 

 
Z památkového zákona mj. vyplývá povinnost vlastníka kulturní památky (resp. 

projektanta) projednat přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy nemovité kulturní 
památky nebo stavby, změny stavby, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, 
odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovacích prací na nemovitosti v památkově 
chráněném území v průběhu zpracování s odbornou organizací státní památkové péče z 
hlediska splnění podmínek závazného stanoviska. Při tomto projednávání na druhou stranu 
poskytuje odborná organizace státní památkové péče vlastníkovi potřebné podklady, informace 
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a odbornou pomoc, je tedy nápomocna vlastníkovi s praktickým konkrétním řešením obnovy, 
které by bylo v souladu se zájmy státní památkové péče. Vlastník je dále povinen odevzdat 
odborné organizaci státní památkové péče na její žádost jedno vyhotovení dokumentace k 
archivaci. 

 
V průběhu správního řízení o vydání závazného stanoviska k zamýšlené obnově nebo 

stavebním úpravám památkově chráněné nemovitosti je orgán státní památkové péče povinen 
si v každém jednotlivém případě vyžádat před vydáním závazného stanoviska odborné 
vyjádření Národního památkového ústavu jako jeden z podkladů pro své rozhodování 
(„Orgán státní památkové péče … vydá závazné stanovisko po předchozím písemném vyjádření 
odborné organizace státní památkové péče, se kterou projedná na její žádost před ukončením 
řízení návrh tohoto závazného stanoviska.“). Na vydání svého písemného vyjádření má 
odborná organizace ze zákona lhůtu 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování, 
nestanoví-li orgán státní památkové péče ve zvlášť složitých případech lhůtu delší, která nesmí 
být prodloužena o více než dalších 30 dnů (celkem tedy maximálně 50 dnů). Pokud v této lhůtě 
orgán státní památkové péče písemné vyjádření NPÚ neobdrží, vydá pak závazné stanovisko i 
bez tohoto vyjádření. Už samotné toto prodloužení řízení o lhůtu, po kterou zpracovává 
odborná organizace státní památkové péče své vyjádření, řadě žadatelů připadá obtěžující a 
celou věc komplikující, nemluvě o podmínkách a doporučeních, které pak jsou často ve 
vyjádření NPÚ obsaženy. Je však třeba si uvědomit, že NPÚ je odbornou organizací státní 
památkové péče a jeho vyjádření (i když s ním často žadatelé, resp. účastníci řízení nesouhlasí) 
by tedy měla po odborné stránce být relevantním odborným podkladem pro rozhodování 
orgánu státní památkové péče. Měla by dle památkového zákona vycházet ze současného 
stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění 
realizace zamýšleného záměru. Každé vyjádření samozřejmě píše konkrétní pracovník a 
může tedy být do určité míry subjektivní, ale mělo by odrážet aktuální názor odborné 
organizace státní památkové péče jako celku (tyto názory jsou pak zpravidla obsaženy i 
v metodikách odborné organizace, které k jednotlivým oblastem a problémům státní 
památkové péče NPÚ vydává a řada z nich je přístupná v elektronické podobě na webových 
stránkách NPÚ; jde o odborné publikace a pochopitelně nejsou zákonnými ani podzákonnými 
předpisy a nejsou tudíž závazné, ale pouze doporučující; slovo „aktuální“ je zde použito zcela 
záměrně, protože názory, postoje a zájmy státní památkové péče nejsou zcela neměnné, ale 
vyvíjejí se v čase právě v závislosti na zmíněném „současném stavu poznání kulturně 
historických hodnot…“ ). 

 
Na druhé straně, na rozdíl od odborné organizace státní památkové péče, která žádosti 

posuzuje pouze z hlediska zájmů státní památkové péče, je správní orgán státní památkové 
péče povinen posuzovat každou žádost jako celek. Musí přitom brát v úvahu nejen zájmy 
státní památkové péče, ale také oprávněné zájmy vlastníka památkově chráněného objektu a 
existující veřejné zájmy a jejich patřičným posouzením v souladu s platnými právními 
předpisy, jakož i patřičným zohledněním práv nabytých v dobré víře, okolností daného případu 
a na základě zásad činnosti správního orgánu podle správního řádu (např. zásada rovnosti, 
dobré správy, legitimního očekávání – aby při rozhodování ve skutkově shodných nebo 
podobných případech nevznikaly nedůvodné rozdíly apod.) dospět ke svému rozhodnutí ve 
věci, které může mít formu závazného stanoviska nebo rozhodnutí (viz slovníček na začátku 
této publikace). Orgán státní památkové péče tedy nemusí s vyjádřením NPÚ vždy 
bezpodmínečně souhlasit (je to jeden z podkladů pro jeho rozhodování), ale svá rozhodnutí 
a závazná stanoviska musí vždy patřičně, na základě shromážděných podkladů a existujících 
právních předpisů, odůvodnit. 
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• Lze kulturní památku n ějak „odpamátnit“ (tj. zrušit její prohlášení kultur ní 
památkou) a vyhnout se tak povinnostem vyplývajícím ze zákona o státní 
památkové péči? 

 
 

Zrušení prohlášení kulturní památkou (lidově tzv. odpamátnění) samozřejmě možné je. 
Není to ale běžná záležitost a není možné je provést pokaždé, kdy se vlastníkovi kulturní 
památky zdá, že památkový zákon a související předpisy ho příliš omezují. V této souvislosti je 
totiž nutné si uvědomit, že památková péče a ochrana kulturního dědictví je důležitým 
veřejným zájmem a že samotné prohlašování kulturních památek může proběhnout i bez 
souhlasu vlastníka, pokud věc splňuje znaky kulturní památky. Stát má přednostní zájem na 
uchování svého kulturního dědictví a proto každý proces rozhodování o případném zrušení 
prohlášení kulturní památkou musí být podložen jednoznačnými a závažnými argumenty, proč 
už daná věc nadále nemá být kulturní památkou a nemá požívat ochranu podle zákona o státní 
památkové péči a souvisejících předpisů. 

 
Pokud nejde o národní kulturní památku, může ministerstvo kultury z mimořádně 

závažných důvodů prohlášení věci za kulturní památku zrušit na žádost vlastníka kulturní 
památky nebo organizace, která na zrušení prohlášení věci za kulturní památku prokáže právní 
zájem, případně také z vlastního podnětu. Mezi mimořádně závažné důvody ke zrušení 
prohlášení kulturní památkou patří např. situace, kdy není možné kulturní památku zachovat 
vůbec nebo by si její zachování vyžádalo zásahy, které by znamenaly ztrátu památkové 
hodnoty kulturní památky. Jde například o situaci, kdy v důsledku nevhodných stavebních 
zásahů nebo zásahu vyšší moci (typicky živelní pohroma) stavba ztratila hodnoty, pro které 
byla prohlášena kulturní památkou (nebo přestala existovat vůbec – v takovém případě 
samozřejmě památková ochrana již neexistující památky zcela ztrácí smysl), nebo situace, kdy 
dojde ke střetu různých veřejných zájmů a proti zachování věci jako kulturní památky stojí jiný 
zájem, který způsobuje, že tuto věc nelze zachovat (např. těžba nerostných surovin nebo stavba 
dopravní komunikace strategického významu). V této souvislosti je ale nutné poznamenat, že i 
podle důvodové zprávy k zákonu o státní památkové péči takovým mimořádně závažným 
důvodem pro zrušení prohlášení kulturní památkou nemůže být pouze havarijní stav 
kulturní památky zp ůsobený zanedbáním povinné péče jejího vlastníka! 
  
 Celý proces ke zrušení prohlášení věci kulturní památkou probíhá tak, že ministerstvo 
kultury si nejprve vyžádá vyjádření krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností (případně také vyjádření Akademie věd České republiky, jde-li o archeologický 
nález prohlášený za kulturní památku). V případě, že vlastník kulturní památky není žadatelem 
o zrušení prohlášení, musí mu být umožněno zúčastnit se ohledání věci a ke zrušení prohlášení 
se vyjádřit. Samotné zrušení prohlášení kulturní památkou pak může ministerstvo kultury vázat 
na předchozí splnění jím ur čených podmínek (např. pořízení dokumentace památky ještě 
před jejím zánikem, přemístění a záchrana alespoň některých částí kulturní památky apod.). 
Náklady vynaložené na splnění podmínek nese žadatel a v případě, kdy řízení o zrušení 
prohlášení zahajuje z vlastního podnětu ministerstvo kultury, nese náklady ten, v jehož zájmu 
ke zrušení prohlášení došlo. 
 
 

• Jaké má vlastně výhody skutečnost, že vlastním kulturní památku? 
 
 

Na první pohled by se mohlo zdát, že vlastnictví kulturní památky přináší jejímu 
vlastníkovi jen samá negativa (vyšší náklady na případné opravy a údržbu, protože je zapotřebí 
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využívat tradičních či místně obvyklých materiálů, prvků a stavebních postupů, které jsou 
často dražší než běžná typizovaná řešení moderní doby; obdobným případem je také 
restaurování uměleckých nebo uměleckořemeslných prvků památky, které musí provádět 
odborný restaurátor s příslušným povolením Ministerstva kultury k restaurování; v neposlední 
řadě zákon přímo vlastníkovi památky nařizuje o památku pečovat a udržovat ji v dobrém 
stavu, což pro jiné kategorie věcí není zákonem stanoveno atd.). Je však nutné si uvědomit, že 
vlastnictví zavazuje (čl. 11 Listiny základních práv a svobod, součásti Ústavy české 
republiky: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se 
zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a 
životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“) a v případě vlastnictví kulturní památky je 
udržování památky v dobrém stavu nejen v zájmu samotného zodpovědného vlastníka, ale je 
také věcí veřejného zájmu. Proto má stát zájem na tom, aby vlastníkům kulturních památek 
vytvořil pro péči o kulturní památky odpovídající podmínky. 

 
Vlastníci kulturních památek (a v řadě případů také vlastníci nemovitostí v památkově 

chráněných územích, které nejsou kulturními památkami, a vlastníci válečných hrobů) mohou 
na jejich obnovu a údržbu získat finanční prostředky z veřejných rozpočtů – veřejnou finanční 
podporu. Mají také právo na daňové úlevy v souvislosti s kulturní památkou a na bezplatnou 
odbornou pomoc odborné organizace státní památkové péče – Národního památkového 
ústavu (např. realizace operativních průzkumů, pořízení dokumentace  stavebně-historických 
průzkumů, odborné konzultace aj.).  

  
 

• Jaké daňové úlevy se týkají vlastníků kulturních památek? 
 

Protože ochrana kulturních památek je státem chráněným veřejným zájmem, ale na 
druhé straně jsou opravy a údržba památek technicky i finančně náročnější, než u běžných 
objektů, nabízí stát vlastníkům těchto památek také některá finanční zvýhodnění a úlevy. Jedná 
se o možnosti získání veřejné finanční podpory (blíže v následující odpovědi) a daňové úlevy: 
 

• Podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění, od daně ze 
staveb jsou osvobozeny stavby kulturních památek na dobu osmi let, počínaje rokem 
následujícím po vydání stavebního povolení na stavební úpravy prováděné vlastníkem 
(ust. § 9 odst. 1 písm. p)) a trvale také stavby památkových veřejně přístupných objektů 
stanovených vyhláškou Ministerstva financí České republiky v dohodě s Ministerstvem 
kultury České republiky (ust. § 9 odst. 1 písm. k)) - osvobození od daně ze staveb však 
v tomto případě nepodléhají nebytové prostory staveb sloužící výlučně k podnikatelské 
činnosti. Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky nebo jejich části, tvořící 
jeden funkční celek se stavbou památkových objektů stanovených vyhláškou 
Ministerstva financí České republiky v dohodě s Ministerstvem kultury České 
republiky – tj. objekty jsou zpřístupněny pro výchovné a vzdělávací účely (ust. § 4 odst. 
1 písm. g)); pozemkem tvořícím jeden funkční celek se stavbou se rozumí část 
pozemku nezbytně nutná k provozu a plnění funkce stavby. Uvedené pozemky jsou 
osvobozeny od daně z pozemků pouze tehdy, nejsou-li využívány k podnikatelské 
činnosti nebo pronajímány. 

 
• Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, jsou daňově 

zvýhodněni vlastnící objektů nemovitých kulturních památek (ust. § 29 a 30 zákona – 
zvýhodněné odpisy v případě jejich technického zhodnocení). 
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• Je možné získat na opravy a úpravy památek i nějakou finanční podporu státu, 
obce nebo kraje? Je tato podpora nároková nebo závisí její přiznání na vůli 
poskytovatele? 

 
 

Protože v případě kulturních památek se jedná o objekty, které byly v minulosti stavěny 
specifickými postupy a stavebními metodami a je třeba k nim opět v rámci možností přistoupit 
v zájmu zachování původnosti a dobrého stavu a vzhledu památek, přináší to s sebou často 
jako nepříjemný vedlejší následek zvýšené finanční náklady. Vždyť restaurování renesančního 
portálu, obnova historického krovu nebo jen náhrada některých tradičních stavebních prvků 
jejich věrnými kopiemi se pohybuje v jiných cenových kategoriích než třeba výměna 
plastových oken na panelovém domě. 

 
Podle zákona o státní památkové péči je vlastník kulturní památky na vlastní náklady 

povinen pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, 
poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Protože je ale ochrana kulturního dědictví také 
veřejným zájmem, mají vlastníci možnost v řadě případů požádat o finanční příspěvek na 
obnovu nebo zachování památky. Jeho poskytovatelem je stát (prostřednictvím Ministerstva 
kultury) nebo obce či větší územní samosprávné celky – kraje. Každá taková finanční podpora 
je však samozřejmě nenároková – žadatel na ni (na rozdíl například od některých sociálních 
dávek, které se automaticky vyplácejí v případě splnění stanovených kritérií) nemá právní 
nárok a její poskytnutí záleží zcela na vůli a rozhodnutí poskytovatele, zda, komu a v jaké výši 
finanční podporu přizná. 

 
Na žádost vlastníka (musí být vždy písemná a dostatečně odůvodněná, s patřičnými 

přílohami, které jsou pro daný dotační titul předepsány) může obec nebo kraj ze svých 
rozpočtových prostředků poskytnout, jde-li o zvlášť odůvodněný případ (např. je ve špatném 
technickém stavu a tento stav nezavinil sám vlastník kulturní památky, je využívána a 
zpřístupněna nebo vystavena veřejnosti pro kulturně vzdělávací nebo náboženské účely, nalézá 
se v pohledově významné poloze nebo je ojedinělou památkou svého druhu v daném regionu), 
příspěvek na zvýšené náklady nejen na obnovu kulturní památky, ale i náklady spojené s jejím 
zachováním. Ministerstvo kultury může poskytnout v případě mimořádného společenského 
zájmu na zachování kulturní památky na její obnovu příspěvek ze státního rozpočtu buď přímo, 
nebo prostřednictvím krajského úřadu nebo prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností.  
 

Prostřednictvím Olomouckého kraje (odboru kultury a památkové péče) lze požádat o 
veřejnou finanční podporu z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci následujících programů: 
 

• Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji 
 
Program slouží zejména k záchraně a obnově kulturních památek nacházejících se ve 

špatném technickém stavu, zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty 
kulturních památek, zvýšení prezentace památkového fondu v krajském i celostátním měřítku a 
také k zajištění souladu způsobu využití památky s charakterem jejích kulturně historických 
hodnot. 

Dotace z  programu jsou poskytovány vlastníkům kulturních památek, nacházejících se 
na území Olomouckého kraje, kterými mohou být města, obce, církve a jiné právnické a 
fyzické osoby, případně nájemcům těchto památek. Dotace nelze poskytnout na obnovu 
kulturních památek ve vlastnictví státu, krajů a osob s majetkovou účastí státu. Žadatel může 
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v rámci tohoto programu podat žádost o dotaci pouze na obnovu jedné kulturní památky. 
Z dotace nelze hradit investice, které přímo nesouvisejí se záchranou památky. 

Minimální výše dotace poskytované v rámci programu je 200 000,- Kč, v případě 
restaurátorských prací může minimální výše dotace činit 50 000,- Kč. Maximální výše dotace 
poskytované v rámci programu je 500 000,- Kč.  
 

• Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji 
 
Dotace jsou poskytovány na obnovu drobných památek místního významu, to je např. 

kapliček, božích muk, památníků, pomníků, křížů, smírčích křížů, sochařských děl umístěných 
v interiéru a podobně, a to i objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale mají 
místní význam (vykazují kulturně - historické hodnoty ve vztahu k dané lokalitě). 

Dotace z programu jsou poskytovány vlastníkům, případně nájemcům těchto památek  
nacházejících se na území Olomouckého kraje, kterými mohou být města, obce, církve a jiné 
právnické a fyzické osoby. Dotace nelze poskytnout na obnovu památek ve vlastnictví státu, 
kraje a  osob s majetkovou účastí státu. Z dotace nelze hradit  investice, které přímo nesouvisejí 
se záchranou památky. Maximální výše dotace poskytované v rámci programu je 50 000,- Kč a 
může činit až 100 % uznatelných nákladů na  obnovu.  
 

Prostřednictvím Ministerstva kultury a jím zřizované odborné organizace státní 
památkové péče, Národního památkového ústavu, lze požádat o dotaci ze státních prostředků 
(z rozpočtu MK ČR) z následujících programů: 

 
• Program záchrany architektonického dědictví 

 
Tímto programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější 

součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické 
zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce musejí směřovat přímo k záchraně kulturní 
památky nebo jejích podstatných částí. K žádosti o zařazení do Programu se musí přiložit 
speciální dokumentace, tzv. projekt záchrany kulturní památky. 
 

• Havarijní program 
 

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky pro zabezpečení 
nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, které by mohly vést k ohrožení 
samotné podstaty kulturní památky. Jedná se zejména o odstranění havarijního stavu střech a 
nosných konstrukcí staveb (statické zajištění). 
 

• Program regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón 

 
Slouží k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech 

historických měst, které jsou prohlášeny za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční 
příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný 
vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na 
obnově kulturní památky (část financí poskytne stát, část obec a zbytek vlastník). Žádosti o 
příspěvek z tohoto programu se podávají prostřednictvím příslušné obce s rozšířenou 
působností. 
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• Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a 
krajinné památkové zóny 

 
Zaměřuje se, podobně jako předcházející program, na podporu obnovy a zachování 

kulturních památek v památkově chráněných územích, tentokrát ale na venkově. Jde zejména o 
památky lidové architektury, jako jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a 
boží muka, které se nacházejí ve vesnických památkových rezervacích či zónách nebo 
v krajinných památkových rezervacích. 
 

• Program restaurování movitých kulturních památek 
 

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou 
(restaurováním) movitých kulturních památek, které jsou významnými díly výtvarných umění 
nebo uměleckých řemesel a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, 
výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. 
 

• Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností. 
 
Finanční prostředky z tohoto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých 

kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a památkové zóny, nejsou 
národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu 
movitých kulturních památek, pevně spojených se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany 
v kostelech, pokud jsou tyto stavby kulturní památkou. Z dotace nelze hradit investice, které 
přímo nesouvisejí se záchranou památky, a také investice do úpravy veřejných prostranství, i 
když jsou součástí kulturní památky. Příspěvek v programu nelze poskytnout, jestliže byl na 
stejnou kulturní památku ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů 
ministerstva v oblasti památkové péče. Tento program pro ministerstvo administrativně 
zajišťují obce s rozšířenou působností, které zpracovávají veškeré podklady od žadatelů včetně 
vyúčtování a postupují je Ministerstvu kultury. To v konečné fázi rozhoduje o rozdělení 
příspěvku jednotlivým žadatelům.  
 

Pro podání žádosti o finanční příspěvky ze všech výše uvedených programů je třeba 
spolu s žádostí předložit potřebné podklady, jako jsou např. závazné stanovisko orgánu 
státní památkové péče, rozhodnutí stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení o ohlášení), 
podrobná projektová dokumentace, podrobný položkový rozpočet, doklady o vlastnictví 
nemovitosti a doklady sloužící k její přesné identifikaci (výpis z katastru nemovitostí, snímek 
katastrální mapy), podrobnou dokumentaci současného stavu, kopii podepsané smlouvy o dílo 
s termíny dokončení jednotlivých prací, u právnických osob výpis z obchodního rejstříku apod. 
– u jednotlivých programů se požadavky částečně liší. I z tohoto orientačního a neúplného 
výčtu je ale zřejmé, že žádost o finanční příspěvek na obnovu památky je třeba předem pečlivě 
připravit, což včetně všech potřebných dokladů zabere určitý čas. Na to je třeba myslet včas a 
v dostatečném předstihu nechat vypracovat potřebnou dokumentaci a předložit ji ke schválení 
orgánu státní památkové péče a stavebnímu úřadu. Uzávěrky přihlášek do většiny programů 
jsou totiž zpravidla počátkem kalendářního roku (např. do konce ledna v případě veřejné 
finanční podpory z prostředků krajského rozpočtu), u některých již v průběhu roku 
předcházejícího. 

Pokud jde o válečné hroby, na péči o ně lze také získat veřejnou finanční podporu, a 
to z rozpočtů obcí, kraje nebo státu prostřednictvím Ministerstva obrany. Ministerstvo 
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obrany ČR poskytuje účelové dotace na zabezpečení péče o válečné hroby na základě usnesení 
vlády České republiky č. 427/1999 a č. 1292/1999. Dotace se poskytuje vlastníkovi hrobu, a 
pokud není znám, vlastníkovi nemovitosti, na které je hrob umístěn. Lze získat také finanční 
náhradu za omezení užívání nemovitosti nebo úhradu výdajů za odkoupení nemovitosti nebo 
její části v souvislosti s válečným hrobem. 

 
• K jakým konkrétním úpravám musím mít závazné stanovisko orgánu památkové 

péče nebo rozhodnutí stavebního úřadu a kdy o nic žádat nemusím? 
 
 

Vlastník kulturní památky  je povinen si vyžádat závazné stanovisko věcně a místně 
příslušného orgánu státní památkové péče (tj. obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
nebo v případě národní kulturní památky krajského úřadu) k zamýšlené obnově kulturní 
památky nebo jejího prostředí (tj. k  údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné 
úpravě).  
 

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v 
památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní 
památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, je 
povinen si vyžádat závazné stanovisko věcně a místně příslušného orgánu státní památkové 
péče k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění 
zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti, 
není-li tato jeho povinnost zákonem vyloučena (tj. v případě, kdy jsou zamýšlené práce 
uvedeny ve vyhlášce či rozhodnutí, kterými bylo památkově chráněné území prohlášeno, 
případně v jeho plánu ochrany, pokud existuje, jako práce, ke kterým není závazné stanovisko 
zapotřebí; v ochranném pásmu je povinnost vyžádat si závazné stanovisko vyloučena vždy, 
když zamýšlené práce nijak nezasahují do vnějšího vzhledu nemovitosti). 

 
Kromě toho je vlastník kulturní památky povinen si vyžádat povolení (souhlas) 

příslušného orgánu státní památkové péče (obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
krajského úřadu nebo ministerstva kultury) i v jiných případech, např. k vývozu kulturní 
památky do zahraničí, přemístění kulturní památky apod. 

 
Pokud jde o povolení stavebního úřadu, u řady prací se nutnost jeho vyžádání od 

potřeby závazného stanoviska orgánu státní památkové péče liší a na rozdíl od něj má také více 
různých forem (územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, ohlášení). Případy, kdy 
je třeba příslušné povolení stavebního úřadu, vyplývají z příslušných ustanovení stavebního 
zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění), kde 
je uveden obsáhlý taxativní výčet, a v řadě případů záleží na výkladu příslušného stavebního 
úřadu v daném konkrétním případě. Proto je třeba se v každé věci obrátit s dotazem přímo na 
příslušný stavební úřad. V případě, že stavební úřad bude ve věci v konečné fázi rozhodovat, 
má stanovisko orgánu státní památkové péče formu závazného stanoviska (je závazným 
podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu, ale není samostatným rozhodnutím – nedá se 
proti němu tedy odvolat, to je možné až proti rozhodnutí stavebního úřadu), v opačném 
případě, kdy stavební úřad zamýšlené práce z jeho hlediska posuzovat nebude a jsou pouze 
záležitostí zájmů státní památkové péče, má stanovisko orgánu státní památkové péče formu 
rozhodnutí, proti kterému se lze odvolat do 15 dnů od jeho doručení k příslušnému krajskému 
úřadu prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 
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• Když mi stavební úřad oznámí, že k plánovaným stavebním úpravám od něj 
žádné povolení nepotřebuji, musím něco oznamovat památkové péči? 

 
 

Jak již bylo uvedeno v odpovědi na předchozí otázku, platí, že orgán státní památkové 
péče se vyjadřuje ke všem činnostem, týkajícím se kulturních památek a nemovitostí 
v památkově chráněných územích, i když nejsou kulturními památkami. Tento okruh činností 
je jiný a zpravidla mnohem širší než okruh prací, které vyžadují povolení stavebního úřadu. 
Proto je na místě předpokládat, že i když se stavební úřad vyjádří, že v dané věci nic vydávat 
nebude, orgán státní památkové péče ji bude řešit a nějaký druh stanoviska (stanovisko, 
závazné stanovisko, rozhodnutí) k ní vydávat bude, pokud spadá do okruhu jím chráněných 
zájmů. Je proto dobré každou jednotlivou věc vždy předem konzultovat s příslušným orgánem 
státní památkové péče a ověřit si, zda není jeho stanoviska zapotřebí, aby se předešlo 
případnému porušení zákona a následné sankci ze strany orgánu státní památkové péče. 
 
 
� Jak mám postupovat, zamýšlím-li provést opravu nebo rekonstrukci kulturní 

památky nebo nemovitosti v památkově chráněném území? 
 
 

Náležitosti žádosti o obnovu kulturní památky upřesňuje prováděcí vyhláška k zákonu o 
státní památkové péči a další zákony (např. správní řád). Žádost o vydání závazného stanoviska 
k obnově kulturní památky (s výjimkou restaurování) by měla obsahovat: 
 

o název a umístění kulturní památky 
o rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek 
o popis současného stavu kulturní památky s uvedením závad (příp. 

fotodokumentaci stávajícího stavu) 
o předpokládaný rozsah obnovy 
o investora obnovy  
o předpokládané celkové náklady obnovy 
o termín provedení obnovy 
o předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky 

 
Obdobně je tomu i v případě žádosti o stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, 

umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací 
práce na nemovitosti v památkově chráněném území (umístění nemovitosti, popis současného 
stavu s uvedením závad, předpokládaný rozsah prací, investor, předpokládané náklady a termín 
provedení prací, přínos zamýšlených prací). Řada těchto údajů bývá součástí projektové 
dokumentace, resp. technické zprávy a není potřeba je proto v žádosti vždy znovu uvádět. 
 

V případě restaurování (viz dále) by žádost měla navíc obsahovat navrhovaný rozsah a 
způsob restaurátorského zásahu (tzv. restaurátorský záměr ). Vlastník kulturní památky může 
požádat o bezplatné zpracování žádosti o restaurování i odbornou organizaci státní památkové 
péče - NPÚ. 
 

Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče k obnově kulturní památky nebo 
nemovitosti v památkově chráněném území obsahuje vyjádření, zda navrhované práce jsou 
z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a případně podmínky, za kterých lze 
tyto práce připravovat a provádět. V závazném stanovisku k restaurování orgán státní 
památkové péče stanoví podmínky jeho konkrétního provedení (technický a technologický 
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postup, výtvarné řešení, provedení průzkumných prací aj.). Důležitou podmínkou v závazném 
stanovisku orgánu státní památkové péče je také uložení povinnosti vyhotovení závěrečné 
restaurátorské zprávy (v souladu s příslušnými ustanoveními prováděcí vyhlášky 
k památkovému zákonu), která bude ve stanovené lhůtě předána odborné organizaci státní 
památkové péče. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že restaurátor není účastníkem řízení a 
správní orgán mu nemůže závazným stanoviskem ukládat povinnosti (např. zmíněný konkrétní 
postup při restaurování nebo vyhotovení závěrečné restaurátorské zprávy) – ty přísluší přímo 
vlastníkovi kulturní památky, který si je musí s restaurátorem ošetřit smluvně sám. 
 

Zákon o státní památkové péči předpokládá (a z hlediska vlastníka je to mnohdy 
praktičtější a může mu to ušetřit ve výsledku i řadu starostí a finančních prostředků, neboť se 
předejde tomu, že nákladná a objemná kompletní projektová dokumentace nevyhoví 
následným podmínkám závazného stanoviska z hlediska zájmů státní památkové péče a je 
nutno ji celou přepracovávat)  vyžádat si závazné stanovisko ke každému dokončenému 
stupni projektové dokumentace. Při zpracování dokumentace je dobré řídit se také 
ustanovením § 14 památkového zákona, že „Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy 
nemovité kulturní památky nebo stavby, změny stavby, terénních úprav, umístění nebo 
odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovacích prací na nemovitosti 
vlastník kulturní památky nebo projektant projedná v průběhu zpracování s odbornou 
organizací státní památkové péče z hlediska splnění podmínek závazného stanoviska“, protože 
„Při projednávání poskytuje odborná organizace státní památkové péče potřebné podklady, 
informace a odbornou pomoc“, což může ušetřit vlastníkovi řadu pozdějších nedorozumění ve 
vztahu k orgánu a organizaci státní památkové péče a díky předjednání urychlit i následné 
schválení podané žádosti.  

 
 
• Kdy je a kdy není potřeba provádět opravu památky nebo její části za pomoci 

restaurátora? Jsou restaurátorské práce vždy dražší než běžná řemeslná oprava? 
Jak mohu najít restaurátora s příslušnou  specializací? 

 
 

Restaurování je specifický, vysoce odborný způsob obnovy kulturní památky. Provádí 
se v případě, že kulturní památka (nebo její část, která má být restaurována), je dílem 
výtvarných umění nebo uměleckořemeslnou prací. Restaurování může provádět pouze 
restaurátor, tedy fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná, a to na 
základě příslušného povolení ministerstva kultury k restaurování uměleckých a 
uměleckořemeslných děl. 

 
Jak již bylo uvedeno dříve, v případě movitých památek se jedná téměř vždy o 

restaurování (jsou to drobnější objekty a kulturními památkami byly zpravidla prohlášeny 
právě pro své umělecké nebo uměleckořemeslné hodnoty), zatímco u nemovitostí se 
restaurování provádí jen u těch jejich prvků, které vykazují výrazné znaky umělecké či 
uměleckořemeslné, zbytek stavby většinou nutnosti restaurování nepodléhá. 

 
Povolení k restaurování mají řadu kategorií a vždy je třeba, aby příslušné práce 

prováděl restaurátor vlastnící odpovídající povolení (např. k restaurování nefigurálních 
nepolychromovaných uměleckořemeslných děl v kameni, malířských uměleckých děl na 
plátně, malířských uměleckých děl - nástěnných maleb, polychromovaných 
uměleckořemeslných nefigurálních děl ze dřeva aj.). 
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Restaurátory, kteří mají odpovídající povolení ministerstva kultury a bydlí v daném 
regionu, lze nalézt v Monumnetu (elektronické podobě Ústředního seznamu kulturních 
památek na stránkách monumnet.npu.cz), kde stačí zadat příslušný okres a vybrat si 
z nabídnutého seznamu (bližší údaje o jednotlivých restaurátorech poskytne na dotaz Národní 
památkový ústav). 

 
Ceny restaurátorských prací se samozřejmě liší u jednotlivých restaurátorů a jsou 

většinou o něco vyšší (ale nemusí to být pravidlem), než u běžných oprav, protože se jedná o 
vysoce specializovanou odbornou činnost. 

 
 
• Má vlastník památky právo ušetřit a při obnově použít např. moderních 

levnějších prvků (plastová okna apod.) namísto repasí nebo výroby přesných kopií 
dřívějších historických součástí? 

 
 

Dnešní památky byly v určité době (v době svého vzniku) také novostavbami. 
Používaly se na nich tedy tehdejší běžné, „moderní“ stavební prvky a technologie. To ovšem 
neospravedlňuje podobný postup použít i při jejich pozdějších opravách a úpravách. 
Kulturními památkami se staly (a území s jejich výskytem, kde se kromě kulturních památek 
nacházejí také nemovitosti, které kulturními památkami nejsou, ale vhodně doplňují historický 
charakter území, byla prohlášena za památkově chráněná) právě proto, že si dodnes uchovaly 
svůj historický charakter, svoji původnost, originalitu, „autenticitu“ . To jsou hodnoty, pro 
které byly kulturními památkami prohlášeny a zapsány do Ústředního seznamu kulturních 
památek. Jsou zvláštní, cennou kategorií věcí, u níž je žádoucí, aby si svůj charakter 
uchovala i nadále jako svědectví dřívějších věků, schopností a dovedností člověka, 
dřívějších stavebních metod a postupů, které se dnes již nepoužívají nebo je málokdo umí a 
přitom často překonávají i ty současné. 

 
Jak charakterizuje i památkový zákon, kulturní památky jsou „nedílnou součástí 

kulturního dědictví lidu, svědectvím jeho dějin, významným činitelem životního prostředí a 
nenahraditelným bohatstvím státu“, jsou to „významné doklady historického vývoje, životního 
způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, projevy tvůrčích schopností 
a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti…“. Jejich ochrana a ochrana památkově 
chráněných území je zájmem státní památkové péče, tedy veřejným zájmem, který je 
nadřazený zájmům jedinců a v jehož rámci je možné i určité omezení práv jedince na svobodné 
nakládání se soukromým majetkem, tedy památkově chráněnými věcmi. 

 
Nelze jednoduše charakterizovat, která úprava je obecně pro kulturní památky přijatelná 

a která už ne. Vždy záleží na konkrétní památce, hodnotách, pro které má být chráněna a pro 
které byla kulturní památkou prohlášena i místě, kde se nachází a místě, kde má ke stavebním 
úpravám dojít (tzn. jak budou příslušné úpravy ovlivňovat hodnoty a vzhled kulturní památky i 
její působení na bezprostřední nebo širší okolí). Vždy se však památková péče drží hlavní 
zásady, že na památkově chráněných stavbách by se při jejich obnově nebo úpravách 
měly přednostně (případně výlučně, záleží na okolnostech, jak již bylo uvedeno výše) 
používat tradiční a místně obvyklé materiály, prvky a stavební postupy, aby byla 
zachována jejich autenticita. Záleží také na konkrétní míře památkové ochrany (např. u 
objektů v ochranném pásmu se posuzuje pouze vnější vzhled nemovitostí, nikoliv úpravy, které 
budou provedeny v interiéru a na vnějším vzhledu domu se nijak neprojeví). Případ plastových 
oken je typickým dilematem současné doby – jsou to prvky moderní, levné, s dobrými 
technickými vlastnostmi a jednoduchou údržbou, z hlediska zájmů  státní památkové péče však 
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naprosto ahistorické a nežádoucí (pro své zcela jiné, netradiční tloušťky prvků, viditelné 
pohledové nestárnutí materiálu, naprostou pravidelnost a rovinnost ploch, odlišné způsoby 
otevírání, nemožnost výroby přesně na míru jako kopie stávajících prvků – vždy jde o 
typizované výrobky nebo výrobky z typizovaných dílů, které se vyrábějí jen v určitých 
rozměrech a nejsou schopné se dostatečně přiblížit historickým prvkům). 

 
Jak je uvedeno na jiném místě této publikace, podle Listiny základních práv a svobod 

vlastnictví zavazuje. Vlastník památkově chráněného objektu si musí být vědom toho, že 
takový objekt je nestandardní, neumožňuje vždy běžné způsoby údržby a úprav jako objekty 
moderní a zákonem nechráněné. Jako určitou kompenzaci těchto zvýšených nároků pak 
vlastníkovi zákon umožňuje, na rozdíl od běžných staveb, na jejich opravy, úpravy a údržbu 
v souvislosti se zachováním památkových hodnot čerpat prostředky z veřejných prostředků 
formou veřejné finanční podpory a také využívat bezplatnou odbornou pomoc Národního 
památkového ústavu jako odborné organizace státní památkové péče.  
 

 
• Může vlastníka památky donutit památková péče k provedení oprav, i když on 

sám nechce nebo nemá peníze? 
 
 

K provedení běžných oprav závad, které neohrožují podstatu kulturní památky a jsou 
např. spíše estetickou záležitostí (opadaná omítka na některém místě stavby apod.), státní 
památková péče samozřejmě vlastníka donutit nemůže. Jinak je tomu ale v případě závad, které 
kulturní památku přímo ohrožují. Ze zákona vyplývá, že „vlastník kulturní památky je povinen 
na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před 
ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památku je povinen užívat 
pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě a 
technickému stavu.“. Pokud vlastník kulturní památky tyto své zákonné povinnosti neplní, pak 
příslušný orgán státní památkové péče vydá po vyjádření odborné organizace státní památkové 
péče rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní památky učinit , a 
zároveň určí lhůtu, v níž je vlastník kulturní památky povinen tato opatření vykonat. 

 
Jestliže vlastník kulturní památky v určené lhůtě neprovede nařízená opatření, může 

orgán státní památkové péče rozhodnout, že se nezbytná opatření pro zabezpečení kulturní 
památky provedou na náklad jejího vlastníka. 

 
Je-li kulturní památka bezprostředně ohrožena, provede obec s předchozím 

souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností nutná opatření k její ochraně. 
Jde-li o nemovitou kulturní památku, která je stavbou, dá obec podnět stavebnímu úřadu k 
nařízení udržovacích prací nebo nezbytných úprav nebo k nařízení neodkladných 
zabezpečovacích prací podle zvláštních předpisů a vyrozumí o tom orgán státní památkové 
péče. 

 
V případě, že vlastník nemovité kulturní památky zanedbává 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 v krajním případě také vyvlastnit. 
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• Musí vlastník dodržet podmínky stanovené v závazném stanovisku orgánu státní 
památkové péče, i když s nimi nesouhlasí? 

 
 

Ano. Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče je skutečně závazné a zavazuje 
přímo vlastníka (popřípadě také správce nebo uživatele, jde-li o nemovitost v památkově 
chráněném území, která není kulturní památkou), pokud má formu konečného rozhodnutí, 
nebo konečný rozhodovací orgán v dané věci (zpravidla stavební úřad), který musí podmínky 
závazného stanoviska akceptovat ve svém rozhodnutí. Pokud ale účastník řízení s podmínkami 
v závazném stanovisku orgánu státní památkové péče nesouhlasí, má možnost zkusit využít 
zákonný opravný prostředek – v případě konečného rozhodnutí je to odvolání, v případě 
závazného stanoviska, které není konečným rozhodnutím, je to přezkum. Přezkum i odvolání 
posuzuje a projednává vždy nadřízený správní orgán toho orgánu, který rozhodnutí nebo 
závazné stanovisko vydal (zpravidla tedy krajský úřad).  
 
 

• Lze se proti rozhodnutí orgánu státní památkové péče někam odvolat? A jak je to 
v případě, že orgán státní památkové péče sám s konečnou platností nerozhoduje, 
ale vydává jen závazné stanovisko do řízení stavebního úřadu? 

 
 

Odpověď na tuto otázku je obsažena v odpovědi na předchozí otázku. Pokud jde o 
formu odvolání, musí být zásadně písemná a potřebné poučení je nedílnou součástí každého 
rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho 
vedlejší ustanovení, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání 
musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v 
čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu 
předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, 
že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů 
tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. 
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 
Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí a lze je podat teprve poté, co bylo 
rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli, platí, že 
bylo podáno v první den odvolací lhůty. Odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek, to 
znamená, že rozhodnutí nelze realizovat (nenastává právní moc, vykonatelnost ani jiné právní 
účinky rozhodnutí), nestanoví-li zákon jinak (jestliže to naléhavě vyžaduje veřejný zájem, 
hrozí-li vážná újma některému z účastníků nebo požádá-li o to účastník a nevznikne tím újma 
jiným účastníkům nebo to není ve veřejném zájmu). 

 
Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. 

Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo změnit, pokud tím plně 
vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím 
všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas (tzv. autoremedura). Neshledá-li správní orgán, 
který napadené rozhodnutí vydal, uvedené podmínky, předá spis se svým stanoviskem 
odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení odvolání. 

 
Odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které 

vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí 
přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to 
veřejný zájem. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad 
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napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží; tímto 
ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem. 

 
Jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s 

právními předpisy nebo že je nesprávné, napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení 
zastaví, napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání správnímu 
orgánu, který rozhodnutí vydal nebo napadené rozhodnutí nebo jeho část změní. Neshledá-li 
odvolací správní orgán důvod pro výše uvedený postup, odvolání zamítne a napadené 
rozhodnutí potvrdí. 

 
Není-li závazné stanovisko orgánu státní památkové péče konečným rozhodnutím ve 

věci, může být podrobeno pouze tzv. přezkumu nadřízeným správním orgánem orgánu, který 
napadené závazné stanovisko vydal. 

 
V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají závazná stanoviska 

a pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v 
souladu s právními předpisy. Účastník může dát podnět k provedení přezkumného řízení; tento 
podnět není návrhem na zahájení řízení; jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení 
přezkumného řízení, sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů podateli. Přezkumné 
řízení není přípustné, jestliže byl rozhodnutím účastníkovi udělen souhlas k 
občanskoprávnímu, obchodněprávnímu nebo pracovněprávnímu úkonu nebo povolen vklad 
práva k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí nebo jestliže bylo rozhodnuto ve věci 
osobního stavu a žadatel nabyl práv v dobré víře. 

 
Jestliže po zahájení přezkumného řízení správní orgán dojde k závěru, že ačkoli 

rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právním předpisem, byla by újma, která by jeho zrušením 
nebo změnou vznikla některému účastníkovi, který nabyl práva z rozhodnutí v dobré víře, ve 
zjevném nepoměru k újmě, která vznikla jinému účastníkovi nebo veřejnému zájmu, řízení 
zastaví. Při rozhodování v přezkumném řízení je správní orgán povinen šetřit práva nabytá v 
dobré víře. 

 
Jestliže podnět k přezkumnému řízení dal účastník, může přezkumné řízení provést 

správní orgán, který přezkoumávané rozhodnutí vydal, pokud plně vyhoví účastníkovi, který 
podnět uplatnil, a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému jinému účastníkovi, ledaže 
s tím všichni, jichž se to týká, vyslovili souhlas. Jinak předá věc k provedení přezkumného 
řízení nadřízenému správnímu orgánu. 

 
Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat nejdéle do 2 měsíců ode dne, kdy 

se příslušný správní orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, nejpozději 
však do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci. Jestliže správní orgán po zahájení 
přezkumného řízení zjistí, že právní předpis porušen nebyl, řízení usnesením zastaví. Usnesení 
se pouze poznamená do spisu. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze 
vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci.  
 

Rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, příslušný správní orgán 
zruší nebo změní, popřípadě zruší a věc vrátí odvolacímu správnímu orgánu nebo správnímu 
orgánu prvního stupně; tyto správní orgány jsou vázány právním názorem příslušného 
správního orgánu. 
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• Jaké jsou pokuty za porušení zákona o státní památkové péči? Za co je lze udělit? 
 
 

Zákon o státní památkové péči za porušení některých svých ustanovení stanoví pokuty 
až do výše 4.000.000,- Kč (dříve bylo možné udělit např. fyzické nepodnikající osobě i za 
velmi hrubé porušení zákona pokutu maximálně 50.000,- Kč, ve většině případů jen do 
10.000,- Kč, což řadu vlastníků památek nijak neodrazovalo např. od svévolných 
nepovolených úprav kulturních památek; novelou zákona se peněžní sankce výrazně zvýšily).  

 
Porušením příslušných ustanovení zákona o státní památkové péči se právnická nebo 

fyzická podnikající osoba v souvislosti s podnikáním dopouští tzv. správního deliktu a 
fyzická nepodnikající osoba tzv. přestupku, za což jí příslušný orgán státní památkové péče 
uloží odpovídající sankci – peněžní pokutu. 

 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží pokutu až do výše 2.000.000 Kč 

právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého 
podnikání: 
  

o nechrání věc před poškozením, zničením nebo odcizením od doručení 
vyrozumění o podání návrhu na prohlášení věci za kulturní památku nebo o 
tom, že ministerstvo kultury hodlá věc prohlásit za kulturní památku z vlastního 
podnětu, až do rozhodnutí ministerstva kultury, 

 
o nesplní oznamovací povinnost (tj. neoznámí ohrožení, poškození, zamýšlenou 

změnu užívání, zamýšlené vyklizení nebo neposkytne orgánům státní 
památkové péče na vyzvání potřebné údaje o věci, kterou vlastní a která by 
mohla být prohlášena za kulturní památku. 

 
o nepečuje o zachování kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu, užívá ji 

způsobem neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové 
hodnotě nebo technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo 
znehodnocením nebo ji znehodnotí nebo zničí, 

 
o porušuje podmínky určené v rozhodnutí o vymezení ochranného pásma 

nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové 
rezervace nebo památkové zóny, 

 
o provádí obnovu kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností nebo nedodržuje podmínky určené v tomto 
závazném stanovisku, 

 
o přemístí bez předchozího souhlasu krajského úřadu nemovitou kulturní památku 

 
o provádí restaurování prostřednictvím fyzické osoby, která nemá povolení 

ministerstva kultury či prostřednictvím fyzické osoby, které byla restaurátorská 
činnost pozastavena 

 
o provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění 

zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, 
která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, 
v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní 
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památky, památkové rezervace nebo památkové zóny bez závazného stanoviska 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nedodržuje podmínky 
uvedené v tomto závazném stanovisku, nejde-li o případ vyloučení povinnosti 
tohoto vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si závazné stanovisko 

 
Krajský úřad pak uloží pokutu až do výše 4.000.000 Kč právnické osobě nebo fyzické 

osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání porušuje obdobně zákon 
v souvislosti s národní kulturní památkou, movitou kulturní památkou, archeologickým 
výzkumem nebo zapůjčí či se pokusí do zahraničí vyvézt nebo vyveze kulturní památku bez 
předchozího souhlasu ministerstva kultury. 

 
Obdobně jako v předchozích případech pak platí, že obecní úřad obce s rozšířenou 

působností může uložit pokutu až do výše 2.000.000 Kč lze uložit fyzické osobě, která se 
dopustí přestupku tím, že: 
  

o nechrání věc před poškozením, zničením nebo odcizením od doručení 
vyrozumění o podání návrhu na prohlášení věci za kulturní památku nebo o 
tom, že ministerstvo kultury hodlá věc prohlásit za kulturní památku z vlastního 
podnětu až do rozhodnutí ministerstva kultury, 

 
o nesplní oznamovací povinnost, stanovenou zákonem, 

 
o nepečuje o zachování kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu a nechrání 

ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, nebo kulturní 
památku užívá způsobem, který neodpovídá jejímu kulturně politickému 
významu, památkové hodnotě nebo technickému stavu, 

 
o poruší podmínky určené v rozhodnutí o vymezení ochranného pásma nemovité 

kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace 
nebo památkové zóny, 

 
o provádí obnovu kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností nebo nedodržuje podmínky určené v tomto 
závazném stanovisku, 

 
o provádí neoprávněné výkopy na území s archeologickými nálezy, 

  
o provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění 

zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, 
která není kulturní podmínkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, 
v ochranném pásmu nemovitě kulturní památky, nemovité národní kulturní 
památky, památkové rezervace nebo památkové zóny bez závazného stanoviska 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nedodržuje podmínky 
uvedené v tomto závazném stanovisku, nejde-li o případ vyloučení povinnosti 
tohoto vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si závazné stanovisko, 

 
o provádí restaurování bez povolení ministerstva kultury nebo přestože jí byla 

restaurátorská činnost pozastavena či zakázána 
 

o jako držitel povolení k restaurování neoznámil ministerstvu kultury neprodleně 
změnu povinných údajů, 
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o porušuje jiné povinnosti stanovené tímto zákonem. 
 

Krajský úřad pak uloží pokutu až do výše 4.000.000 Kč fyzické osobě, jestliže při 
výkonu svého podnikání porušuje obdobně zákon v souvislosti s národní kulturní památkou, 
movitou kulturní památkou, archeologickým výzkumem nebo zapůjčí či se pokusí do zahraničí 
vyvézt nebo vyveze kulturní památku bez předchozího souhlasu ministerstva kultury. 

 
Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti a k době trvání 

protiprávního jednání, ke kulturně politickému významu kulturní památky a k rozsahu 
hrozící nebo způsobené škody. 

  
 

• Pokud na svém pozemku (nebo na jiném místě – například při vycházce) naleznu 
nějaký velmi starý předmět (třeba historické mince nebo střepy ze staré 
keramiky), mohu si je ponechat? Musím nález někde ohlásit? Když nález zatajím, 
hrozí mi nějaká pokuta? 

 
 

Archeologickým nálezem je věc (nebo soubor věcí), která je dokladem nebo 
pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se 
zpravidla pod zemí. Každý náhodný archeologický nález (tedy nález, který nebyl učiněn při 
provádění archeologických výzkumů) musí být oznámen Archeologickému ústavu Akademie 
věd České republiky nebo nejbližšímu muzeu (v našem případě Muzeu Prostějovska) buď 
přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. 
Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za 
provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po 
archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl. 
  

Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky 
Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po 
učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti 
všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho 
poškozením, zničením nebo odcizením. 
  
 Nálezce takového archeologického nálezu má právo na odměnu, kterou mu poskytne 
krajský úřad, a to do výše ceny materiálu (je-li archeologický nález zhotoven z drahých kovů 
nebo jiných cenných materiálů) nebo do výše deseti procent kulturně historické hodnoty 
archeologického nálezu určené na základě odborného posudku. Nálezce má také právo na 
náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s archeologickým nálezem. O náhradě 
rozhodne a náhradu poskytne krajský úřad.  

 
Movité archeologické nálezy jsou vlastnictvím kraje, v jehož územním obvodu byly 

učiněny, příp. obce nebo státu, v žádném případě si je nemůže přivlastnit ten, kdo nález 
náhodně učinil. Nálezy se ukládají v příslušném muzeu. Pokud o to ministerstvo kultury 
písemně požádá ve lhůtě 3 let ode dne, kdy byl movitý archeologický nález učiněn, jsou kraj 
nebo obec povinny převést movitý archeologický nález do vlastnictví České republiky za cenu 
stanovenou v posudku znalcem. 

 
Fyzická nebo právnická osoba, která provádí neoprávněné výkopy na území s 

archeologickými nálezy nebo provádí neoprávněný či zakázaný archeologický výzkum 
nebo nesplní svou oznamovací povinnost v případě archeologického nálezu, se dopouští 
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porušení zákona o státní památkové péči a může být za tento správní delikt (resp. přestupek) 
postižena sankcí podle ust. § 35 a 39 zákona o státní památkové péči, a to v některých 
případech až do výše 4.000.000,- Kč!  

 
(Obecně o nálezech platí jinak příslušná ustanovení občanského zákoníku, pokud 

konkrétní situaci neupravuje zvláštní právní předpis: „Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji 
vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k 
nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do 
vlastnictví této obce… Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné, které tvoří 
deset procent ceny nálezu. Zvláštní právní předpis může jinak upravit oprávnění toho, kdo věc 
našel nebo ohlásil… Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána obci, před uplynutím 
lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání obci, je vlastník věci povinen nahradit obci náklady, které jí 
v souvislosti s opatrováním věci vznikly… Předchozí ustanovení platí přiměřeně i na věci 
skryté, jejichž vlastník není znám, a na věci opuštěné.“). 

 
K tomu je třeba ještě doplnit, že velká část území bývalého prostějovského okresu je 

územím s prehistorickým i historickým osídlením a územím, kde lze oprávněně očekávat 
(terminologií stavebního zákona: kde se prokazatelně nalézají) archeologické nálezy. 

 
 

• A co když k neočekávanému archeologickému nálezu dojde během provádění 
stavby nebo stavebních úprav nemovitosti? Mohou mi archeologové zkomplikovat 
stavbu nebo mi v další stavbě zabránit? 

 
 

Památkový zákon stanoví, že má-li se provádět stavební činnost na území s 
archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr 
oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na 
dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo 
fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, 
hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady 
organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém 
území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických 
výzkumů. 

 
V praxi to znamená, že všechny výkopové práce, zasahující do terénu, je zapotřebí 

předem, s patřičným předstihem před zahájením prací, vždy oznámit archeologům. 
Příslušnými oprávněnými organizacemi, které mají dohodu o dohodu o rozsahu a podmínkách 
provádění archeologických výzkumů s Archeologickým ústavem Akademie věd České 
republiky jsou na Prostějovsku buď Ústav archeologické památkové péče Brno, pracoviště 
Prostějov, Tetín 8, 796 01 Prostějov, nebo Muzeum Prostějovska v Prostějově, nám. T. G. 
Masaryka 2, 796 01 Prostějov. 

 
Na archeologické nálezy, k nimž dojde v souvislosti s přípravou nebo prováděním 

stavby, se vztahují příslušná ustanovení stavebního zákona (§ 176): 
  

o Dojde-li… k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů 
stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je 
stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu 
státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit 
opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v 
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místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na 
stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či 
provádějící jiné práce podle tohoto zákona. Stavební úřad v dohodě s 
příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní 
památkové péče a ochrany přírody a krajiny, popřípadě rozhodne o přerušení 
prací. 

 
o Hrozí-li nebezpečí z prodlení a nepostačují podmínky stanovené stavebním 

úřadem…, může orgán státní památkové péče nebo orgán ochrany přírody do 
5 pracovních dnů od oznámení nálezu stanovit opatření k ochraně nálezu a 
rozhodnout o přerušení prací. V takovém případě může stavebník v pracích 
pokračovat až na základě písemného souhlasu orgánu, který rozhodl o přerušení 
prací. Kopie rozhodnutí a souhlasu se zasílá příslušnému stavebnímu úřadu. 

 
o Na základě oznámení nálezu… může stavební úřad po dohodě s orgánem státní 

památkové péče nebo orgánem ochrany přírody vydané stavební povolení ve 
veřejném zájmu změnit (a v případě, že ministerstvo kultury nález prohlásí za 
kulturní památku, tak může stavební úřad po dohodě s Ministerstvem kultury 
vydané stavební povolení ve veřejném zájmu i zrušit). 

 
o Stavebník může uplatnit nárok na náhradu nákladů… a to ve lhůtě 6 měsíců ode 

dne nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu tyto náklady vznikly; 
jinak nárok na jejich náhradu zaniká. 

 
 

• Provozuji prodejnu v přízemí domu v památkové zóně nebo v ochranném pásmu. 
Potřebuji k jejímu označení nějaké povolení? Co je ještě označení provozovny 
nebo informační zařízení a co už reklama? Je reklama na kulturní památce nebo 
v památkově chráněných územích vůbec možná? 

 
 

Pojem „označení provozovny“ vyplývá z živnostenského zákona (ust. § 17 zák. č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění): 
 

• Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem 
nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby a 
identifikačním číslem provozovny. Mobilní provozovna a automat musí být dále 
označeny údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna 
organizační složka zahraniční osoby. 

 
Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být 

trvale a zvenčí viditelně označena také: 
 

• jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů, 
 

• prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní 
provozovnu nebo automat, 

 
• kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování. 
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Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že označením provozovny se myslí údaje o 
provozovateli a provozní době, nikoliv různá (často nadměrná) reklamní zařízení, jejichž 
součástí je např. název provozovny. Tato reklamní zařízení se zejména v posledních letech 
objevují ve stále větším počtu, protože jsou často přímo součástí dodavatelských smluv 
restaurací a dalších podobných zařízení s pivovary a dalšími dodavateli. Dodavatel poskytne 
často odběrateli výhodnější podmínky, pokud od něj odebírá i veškeré reklamní předměty 
včetně několika typů reklam na fasádu objektu v různém provedení (výstrče, prosvětlené 
plastové ploché tabule, reklamní vitríny k umístění nabídky, opatřené logy dodavatele, 
markýzy a slunečníky s reklamním potiskem apod.). I když na některých z nich je součástí 
„přímo na míru“ i název provozovny, rozhodně se nejedná o označení provozovny (to je 
z hlediska zákona potřebné), ale o čistou reklamu, díky svému provedení (rozměrům, 
materiálu, prosvětlení, barevnosti) a umístění (přehnané zmnožování, umísťování 
v ahistorických pozicích, rušících nejen architekturu domu, ale i přilehlé části památkově 
chráněného území). Častým nežádoucím příkladem jsou také celoplošné polepy výkladců, 
běžné zejména u barů a heren. 

 
Z hlediska památkového i stavebního zákona se ve většině případů jedná o objekty, 

které lze přiřadit pod pojem „zařízení“, případně někdy i „stavba pro reklamu“ (na kulturní 
památce se z hlediska terminologie památkového zákona jedná o tzv. jinou úpravu – 
modernizaci kulturní památky). Takové případy musí být vždy předem posouzeny závazným 
stanoviskem orgánu státní památkové péče a ve většině případů potřebují i územní 
rozhodnutí a alespoň ohlášení stavebnímu úřadu. Jejich realizace bez patřičných povolení je 
správním deliktem a může být sankcionována vysokou pokutou (viz odpověď o sankcích 
v památkové péči). 

 
Obecně platí, že reklama v památkově chráněném území (nebo na kulturních 

památkách) není apriori nežádoucí, ale musí podléhat přísné regulaci (z hlediska množství 
i vzhledu a materiálového provedení – použití tradičních, místně obvyklých materiálů, jako 
jsou kov, sklo, dřevo aj.), aby nedošlo k poškození vzhledu či dokonce konstrukcí jednotlivých 
památkově chráněných objektů a památkově chráněného území jako celku. 
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V. Kde hledat informace a právní předpisy z oblasti památkové péče? 
 
 

Na tuto otázku neexistuje stručná odpověď – v dnešní době existuje nepřeberné 
množství informačních zdrojů. Pokusíme se uvést alespoň některé z nich: 
 

• Ministerstvo kultury České republiky (www.mkcr.cz) – státní dotace na památkovou 
péči, prohlašování kulturních památek, aktuality z oblasti kultury a památkové péče. 

 
• Webové stránky Národního památkového ústavu (www.npu.cz) - informace o 

odborných akcích, aktuality ze světa památkové péče, metodické publikace NPÚ a 
další. 

 
• Ústřední seznam kulturních památek - v elektronické podobě tzv. Monumnet 

(monumnet.npu.cz) - seznam kulturních památek vč. jejich rejstříkových čísel, národní 
kulturní památky a památky Unesco, seznamy restaurátorů, památkově chráněná území, 
kontakty aj. 

 
• Ministerstvo vnitra České republiky (www.mvcr.cz) - sbírka zákonů a 

mezinárodních smluv (plná znění zákonů). 
 

• Portál veřejné správy (portal.gov.cz) – texty zákonů, usnesení vlády a dalších 
předpisů, seznamy znalců, věstníky jednotlivých krajů apod. 

 
• Veřejný přístup do katastru nemovitostí (nahlizenidokn.cuzk.cz) – veřejně přístupné 

výpisy z katastru (zjednodušené listy vlastnictví) a katastrální mapy. 
 

• Stránky kraj ů – informace z památkové péče v jednotlivých krajích, krajské dotace na 
památkovou péči, metodické a právní poradenství (např. stránky Olomouckého kraje 
(www.kr-olomoucky.cz), metodiky z jednotlivých oblastí památkové péče na stránkách 
Libereckého kraje (kultura.kraj-lbc.cz/page412/Proc-a-jak-opravovat-kulturni-pamatky) 
a další). 

 
• Archeologický ústav Akademie věd České republiky (www.arup.cas.cz) - stránky o 

archeologii a archeologické památkové péči. 
 

• Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (www.shscms.cz) - členy 
sdružení je 209 historických obcí České republiky – informace o odborných akcích 
(konferencích a seminářích), Dnech evropského dědictví, včetně možnosti stažení 
příspěvků a přednášek. 

 
• Muzeum Prostějovska (www.muzeumpv.cz) 

 
a samozřejmě nesmíme zapomenout na stránky města Prostějova jako obce s rozšířenou 
působností a věcně a místně příslušného orgánu státní památkové péče: 
 

• Město Prostějov a Městský úřad Prostějov (www.prostejov.eu) - stránky obce 
s rozšířenou působností (www.prostejov.eu), informace orgánu státní památkové péče 
(v příslušném oddílu, týkajícím se oddělení památkové péče Městského úřadu). 
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1. Vyhláška o městské památkové zóně v Prostějově 
 
 

Jihomoravský krajský národní výbor v Brně 
 

VYHLÁŠKA 
 

o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny. 
 
 
Plenární zasedání Jihomoravského krajského národního výboru v Brně se usneslo dne 20. 
listopadu 1990 vydat podle ustanovení §24 a zákona o národních výborech 1) a v souladu s §6 
zákona o státní památkové péči 2) toto obecně závazné nařízení: 
 

Čl. 1 
 
Území historických jader měst Boskovice, Brtnice, Holešov, Ivančice, Jaroměřice n. R., 
Jemnice, Jevišovice, Jimramov, Lomnice, Luhačovice, Mor. Budějovice, Mor. Krumlov, 
Náměšť n. O., Nové Město na Mor., Polná, Prostějov, Slavkov, Strážnice, Třebíč, Uherské 
Hradiště, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Valtice, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Vyškov a Zlín 
se prohlašují za památkové zóny (dále jen zóny). 
 

Čl. 2 
 
Charakteristika významných kulturních hodnot jednotlivých zón je uvedena v příloze tohoto 
nařízení. 
Účelem prohlášení památkových zón je, v rámci rozvoje výše uvedených měst, zachovat 
kulturně historické a urbanisticko architektonické hodnoty jejich historických jader, jako 
organické součásti životního prostředí a kulturního dědictví. 
 

Čl. 3 
 
Hranice území zón jsou vyznačeny v plánech zón, které jsou uloženy u ministerstva kultury 
ČR, u Státního ústavu památkové péče v Praze, u Krajského střediska státní památkové péče a 
ochrany přírody v Brně, u Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, u okresních a 
městských národních výborů příslušných podle územního vymezení zón. 
Vyznačování hranic území zón v územně plánovacích podkladech a v územně plánovací 
dokumentaci upravují zvláštní předpisy. 3) 
 

Čl. 4 
 
Předmětem státní památkové péče v zónách jsou: 
 

• historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské 
interiéry včetně povrchu komunikací, historické podzemí, 

• panorama zóny a hlavní dominanty v blízkých a dálkových pohledech, 
• nemovité kulturní památky, 
• objekty dotvářející charakter zóny 
• veřejná a vyhrazená zeleň 
• ostatní objekty v zóně 
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Čl. 5 
 
Národní výbory při realizaci hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje jimi spravovaného 
území přihlížejí k mimořádným hodnotám zón a vytvářejí dle možností pro regeneraci těchto 
území přiměřené ekonomické a organizačně technické podmínky, aby tak napomáhaly 
zejména: 
 

• vhodnému využívání a postupné obnově kulturních památek a objektů památkového 
zájmu, 

• řádné údržbě a obnově ostatních architektonicky a stavebně kvalitních objektů, 
• zhodnocování všech městských prostor přiměřenými úpravami, 
• řádné údržbě veřejných prostor a zeleně. 

 
Čl. 6 

 
Území zón se člení na části 
 

• A – určující charakter zóny 
• B – dotvářející charakter zóny 
• C – doplňující charakter zóny 

 
odstupňované podle jejich památkového významu. Tyto části zón jsou rovněž vyznačeny 
v plánech dle čl. 3 tohoto nařízení. 
 
Pro stavební a další činnosti se stanoví tyto podmínky: 
 

• výstavba, doprava a rekreace se provádějí v souladu s účelem zóny, k tomu jsou 
pořizovány v součinnosti s příslušným okresním orgánem státní památkové péče 
územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace, 

• využití jednotlivých prostorů, souborů a objektů musí být v souladu s jejich kulturní 
hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, 

• součinnost s příslušným okresním orgánem státní památkové péče je nutná rovněž při 
předprojektové přípravě staveb průmyslových, inženýrských, dopravních, občanských a 
bytových, stejně jako při projektové přípravě terénních a sadových úprav veřejných 
prostranství a vyhrazené zeleně, 

• při nové výstavbě a při vnějších a vnitřních úpravách nechráněných objektů se musí 
dbát architektonických i funkčních vztahů ke kulturním památkám a navazovat na 
jejich objemovou a prostorovou skladbu, 

• ke stavbě a ke změně dokončené stavby včetně demolice, u staveb, které nejsou 
kulturní památkou je třeba předchozí souhlas okresního orgánu státní památkové péče, 

• k umísťování informačních, reklamních a jiných podobných zařízení v zóně, stejně jako 
k umísťování prodejních stánků a ostatních obdobných zařízení do veřejných prostor, je 
nutný předchozí souhlas okresního orgánu památkové péče, 

• poškozování objektů a veřejných ploch je zakázáno, 
• předchozí souhlas okresního orgánu státní památkové péče nenahrazuje povolení 

příslušného orgánu státní správy (5. a 6. odrážka). 4) 
 
Příslušné orgány státní památkové péče sledují naplňování výše uvedených podmínek a svá 
stanoviska k předmětné problematice vydávají v návaznosti na intenzitu zájmu státní 
památkové péče a památkovou hodnotu jednotlivých částí zón. 
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Čl. 7 

 
Kontrolu povinností vyplývajících z tohoto nařízení vykonává ONV. 
Za porušení povinností vyplývajících z tohoto nařízení mohou být organizace postiženy 
pokutou do výše 100 000,- Kč uloženou podle ustanovení §35 odst. 1 z. č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči, občané pokutou do výše 1 000,- Kč uloženou za přestupek podle ustanovení 
§39 odst. 2 téhož zákona, nejde-li o jednání přísněji trestné. 
 

 
Dr. Zdeněk Přikryl 
Předseda Jm KNV 

 
JUDr. Ivan Pospíšil 
tajemník Jm KNV 

 
 
1) z. č. 69/1967 Sb., o národních výborech, vyhlášený v úplném znění pod č. 140/1988 Sb. 
2) z. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
3) vyhl. č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
4) např. z. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
 
 
 

 
Pohled na dnešní městskou památkovou zónu v Prostějově (80. léta 20. století) 
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2. Mapa městské památkové zóny v Prostějově 
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3. Rozsah městské památkové zóny v Prostějově - hranice, seznam ulic a náměstí 
v památkové zóně 
 

Hranice zóny tvoří ulice Vápenice, Blahoslavova, Palackého, Komenského, Netušilova, 
náměstí Edmunda Husserla a počátek Svatoplukovy ulice s klášterem Milosrdných bratří. 
Hranice zóny probíhají vždy vnější hranou vnějšího chodníku, tj. vnější okraj zmíněných ulic 
je již za hranicí památkové zóny. V městské památkové zóně leží 44 nemovitých kulturních 
památek a 1 národní kulturní památka – Národní dům. 
 

Z urbanistického hlediska je prostějovská památková zóna ojedinělým komplexem 
historických náměstí, která spolu vytvářejí prakticky souvislou plochu a do značné míry určují 
charakter celé zóny (na území MPZ se nachází 20 ulic a celkem 12 náměstí!). 
 
 
Rozloha městské památkové zóny 29,4 ha 
Rozloha města 3904 ha 
Percentuální podíl MPZ z rozlohy města necelé 1% (0,75%) 
Počet ulic v MPZ 20 
Počet náměstí v MPZ 12 
 
 
Ulice na území městské památkové 
zóny: 
 

• Blahoslavova 
• Demelova 
• Dukelská brána 
• Fügnerova 
• Hradební 
• Knihařská 
• Komenského 
• Kostelní 
• Koželuhova 
• Kramářská 
• Kravařova 
• Křížkovského 
• Lutinovova 
• Netušilova 
• Palackého 
• Šerhovní 
• Školní 
• Úprkova 
• U Spořitelny 
• Vápenice 
 

 
 
 
 

Náměstí na území městské památkové 
zóny: 
 

• Edmunda Husserla 
• Filipcovo 
• Hlaváčkovo 
• Jiráskovo 
• Pernštýnské 
• Poděbradovo 
• Přikrylovo 
• Skálovo 
• Svatopluka Čecha 
• T. G. Masaryka 
• Vojáčkovo 
• Žižkovo 
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4. Obce správního obvodu ORP Prostějov 
 

Prostějovský správní obvod má rozlohu 592 km2 a má necelých 100.000 obyvatel 
(přesněji něco přes 98.000), čítá 4 města a 72 obcí (nejvíce v celém Olomouckém kraji). Jsou 
to (v abecedním pořadí; města jsou vyznačena tučně): 
 
Alojzov, Bedihošť, Bílovice-Lutotín, Biskupice, Bousín, Brodek u Prostějova, Buková, 
Čehovice, Čechy pod Kosířem, Čelčice, Čelechovice na Hané, Dětkovice, Dobrochov, 
Dobromilice, Doloplazy, Drahany, Držovice, Dřevnovice, Hluchov, Hradčany-Kobeřice, 
Hrdibořice, Hrubčice, Hruška, Ivaň, Klenovice na Hané, Klopotovice, Kostelec na Hané , 
Koválovice-Osíčany, Kralice na Hané, Krumsín, Laškov, Lešany, Malé Hradisko, Mořice, 
Mostkovice, Myslejovice, Němčice nad Hanou, Nezamyslice, Niva, Obědkovice, Ohrozim, 
Olšany u Prostějova, Ondratice, Otaslavice, Otinoves, Pavlovice u Kojetína, Pěnčín, Pivín, 
Plumlov, Prostějov, Prostějovičky, Protivanov, Přemyslovice, Ptení, Rozstání, Seloutky, 
Skalka, Slatinky, Smržice, Srbce, Stařechovice, Stínava, Tištín, Tvorovice, Určice, 
Víceměřice, Vícov, Vincencov, Vitčice, Vranovice-Kelčice, Vrbátky, Vrchoslavice, Vřesovice, 
Výšovice, Zdětín, Želeč. 
 
(Obce bývalého prostějovského okresu Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, 
Dzbel, Hačky, Horní Štěpánov, Hvozd, Jesenec, Kladky, Konice, Lipová, Ludmírov, Ochoz, 
Polomí, Raková u Konice, Rakůvka, Skřípov, Stražisko, Suchdol a Šubířov patří do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností Konice).   
 
  
 

 
Plumlovský zámek koncem 19. století (dobová pohlednice) 
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5. Rozhodnutí o vymezení ochranného pásma v Plumlově 
 

 
OKRESNÍ   ÚŘAD   PROSTĚJOV 

 
Č.j.RR-kult/55/97/VYB 

V  Prostějově dne 10.4.1997 
 
Věc: Ochranné pásmo nemovitých kulturních památek v obci Plumlov 

 
Okresní úřad Prostějov, oddělení kultury referátu regionálního rozvoje jako výkonný orgán 

státní památkové péče, po vyjádření Památkového ústavu v Brně č.j. 0PP 3446/97 ze dne 
14.3.1997 a po projednání se stavebním úřadem v Plumlově dne 13.2.1997, na základě § 17 odst. 1 
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, § 17 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 20/1987 Sb. a § 33 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, vydává z vlastního podnětu 

 
 

ROZHODNUTÍ 
 

O VYMEZENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA NEMOVITÝCH  KULTURNÍCH PAMÁTEK V 
OBCI  PLUMLOV  

 
- vysoký zámek, č. rej. 5689, stavební parcela č. 971 
- nízký zámek - předzámčí, č. rej. 5690, stavební parcela č. 971 
- socha sv. Petra z Alcantéry před zámkem, č. rej. 5691, parc. č. 978 
- socha sv. Floriána na náměstí, č. rej. 5694, parc. č. 1562 

 
katastrální území: Plumlov 
 
Vymezení hranic ochranného pásma: 
 
Dle přiložené mapy a to následovně: 
 

Hranice začíná u napojení chodníku parcelní č. 1566 na dum parc. č. 991 a pokračuje kolem 
areálu bývalého pivovaru, stáčí se na jih chodníkem parc. č. 1565 a dále na východ, kde se napojuje na 
okraj stavební parcely č. 1053, sleduje hranici parcely č. 1054, pokračuje směrem na jihovýchod a 
dále na jih parcelou č. 1063 (chodník kolem rybníka), přes parcelu č. 967 a hranici parcely č. 965 se 
obtáčí kolem hospodářských budov bývalého mlýna, křižuje chodníky parc. č. 970 a parc. č. 1562. 
Pokračuje na sever parcelou č. 888, křižuje chodník parc. č. 853, sleduje okrajovou linii parcel č. 849, 
č. 848, č. 847, znovu křižuje parc. č. 853, sleduje hranice parcel č. 843, č. 841, č. 839, č. 838 a 
parcelou č. 834 se napojuje na chodník parc. č. 1562 a hranicí parcely č. 991 se uzavírá napojením na 
chodník parc. č. 1566. 
 
Podmínky ochrany: 
 

Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu se řídí § 14 odst. 2 - 7 zákona č. 20/1987 Sb. o 
státní památkové péči a § 32 a 33 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon). 

 



 
54

1. V ochranném pásmu není dovoleno provádět takové stavební a jiné úpravy, které by narušily 
nebo ohrozily charakter stávající zástavby. 

2. Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, zásazích do terénních 
útvarů a zeleně bude dbáno, aby změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby 
nebyla porušena nebo oslabena historicko-urbanistická skladba. 

3. Území ochranného pásma je územím s archeologickými nálezy podle § 22 odst. 2 zákona 
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, podle něhož jsou stavebníci již v době přípravy stavby 
povinni tento záměr oznámit oprávněné organizaci archeologické památkové péče a umožnit jí 
provést záchranný archeologický výzkum. 

4. Při úpravě vnějších omítek a fasád objektů v ochranném pásmu nebudou použity materiály 
jako skleněné cihly, plechové a keramické obklady, odhalené ocelové konstrukce, tvrdé 
cementové omítky apod. 

5. Nedojde ke změně tvaru a sklonu původních střech. U dostavby proluk bude respektován tvar 
původních střech, příp. okolní zástavby. Střechy budou pokrývány střešní krytinou z 
tradičních materiálů. 

6. Výplně otvorů, rámy výkladců a oken v uličních fasádách, nebo v ostatních pohledově 
přístupných obvodových zdech musí respektovat velikostí, dělením, poměrovými vztahy a 
materiálem dané prostředí. 

7. Na území ochranného pásma nelze umísťovat velkoplošné reklamy typu "billboard". 
8. Povrchy komunikací budou řešeny v tradičních dlažbách a štěrkem zpevňovaných površích. 
9. K vytvoření ochranného pásma není nezbytné vyvlastňovat pozemky nebo stavby. 

 
Odůvodnění 

 
Zámecký areál v Plumlově patří svou historickou a architektonickou hodnotou k 

nejvýznamnějším památkám okresu Prostějov. Ve vymezeném ochranném pásmu výše uvedených 
památek se nalézají další hodnotné historické stavby z období renesance a baroka, jako např. 
bývalý pivovar s hospodářskými budovami (parc. č. 1081 - 1100), bývalý vodní mlýn pod 
Podhradským rybníkem (parc. č. 968), hospodářské stavby před vstupem do zámku, např. na 
parc. č. 983 (stavba využívána v současnosti jako kamenické dílny) a další tradiční venkovská 
zástavba. 

 
Zřízením ochranného pásma výše uvedených památek se sleduje zvýšená ochrana jejich 

historicko-urbanistického prostředí před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a před 
rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném ochranným pásmem. 

 
Poučení 

 
Správní rozhodnutí je vydáváno z podnětu správního orgánu a účastníkem řízení je pouze 

navrhovatel, a proto se nelze proti tomuto rozhodnutí odvolat. 
 
 
 
 

Ing. Naděžda Procházková 
pověřená vedením oddělení kultury referátu region. rozvoje 

OkÚ Prostějov 
 
 
 
Příloha: snímek katastrální mapy s vyznačeným ochranným pásmem 
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6. Rozhodnutí o vymezení ochranného pásma v Otaslavicích 
 
 

OKRESNÍ ÚŘAD PROSTĚJOV 
 

Č.j. RR-kult/294/97-98/VYB 
V Prostějově dne 29.6.1998 

 
Okresní úřad Prostějov, oddělení kultury referátu regionálního rozvoje z podnětu 

Památkového ústavu v Brně č.j. 5438-97-OPP 4491-97 ze dne 22.4.1997 a po projednání se 
Stavebním úřadem MčÚ Prostějov ve dnech 3.6.1997 a 7.8.1997, na základě § 17 odst. 1 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, §17 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 20/1987 Sb. a § 33 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává 

 
 

ROZHODNUTÍ 
 

O  V Y M E Z E N Í  OCHRANNÉHO PÁSMA NEMOVITÝCH  KULTURNÍCH  
PAMÁTEK V OBCI OTASLAVICE 

 
• hradní zřícenina, č. rej. 5676, parcela č. 157/1 v katastrálním území Dolní Otaslavice 
• farní kostel sv. Michala, č. rej. 5677, stavební parcela č. 39  
• kříž před kostelem, č. rej. 5679, stavební parc. č. 39 v katastrálním území Horní 

Otaslavice 
 
Vymezení hranic ochranného pásma: 
 
Dle přiložené mapy a to následovně: 
 

Hranice začíná v k. ú. Dolní Otaslavice na východní straně parc. č. 157/1, pokračuje 
směrem na sever v hranici parc. č. 157/3 a 157/2, na které se otáčí a vrací se směrem na jih 
kolem parc. č. 157/1. Dále prochází do k. ú. Horní Otaslavice a sleduje linii hranic parc. č. 
1420/1, 1420/13, 1420/15, stáčí se na jihovýchod a prochází kolem parc. č. 22, st. parc. 42, 
zasahuje silnici parc. č. 1746/4, v návaznosti na ni sleduje hranici parc. č. 720/4 a st. 
parc.č. 39 (prostor kolem kostela), znovu se napojuje na parc. č. 720/4, otáčí se kolem parc. č. 
41/2, 41/1 a 10/1, křižuje cestičku parc. č. 1746/1, dále prochází kolem parc. č. 13/1, 13/2, 
1746/1, st. parc.č. 58, 59, parc. č. 1/2, 1/3 a kolem parc. č. 1420/10 se napojuje na parc. 
č. 157/1 v k. ú. Dolní Otaslavice, čímž se hranice uzavírá. 
 
Podmínky ochrany: 
 

1. Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu  se řídí § 14 odst. 2 - 7 zákona  č. 20/1987   
Sb. o státní památkové péči a §32 a 33 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). 

2. Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace a zásazích do 
terénních útvarů je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové 
konfigurace zástavby porušena urbanistická skladba. 

3. Území ochranného pásma je územím s archeologickými nálezy podle § 22 odst. 2 
zákona č. 20/1987 Sb. o  státní památkové péči, podle  něhož jsou stavebníci již v době 
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přípravy stavby povinni tento záměr oznámil oprávněné organizaci archeologické 
památkové péče a umožnit jí provést záchranný archeologický výzkum. 

4. Budou zachovány pozůstatky tzv. Horního hradu, které se v současnosti projevují ve 
sklepích části stávající zástavby. 

5. Při úpravě vnějších omítek a fasád objektů v ochranném pásmu nebudou použity 
materiály jako skleněné cihly, plechové obklady, odhalené ocelové konstrukce, tvrdé 
cementové omítky.  Stávající vápenné omítky budou zachovány. 

6. Nedojde k zásadní změně tvaru a sklonu stávajících střech. Střechy budou pokrývány 
střešní krytinou z tradičních materiálů. 

7. Vyhlášením ochranného pásma nemovitých kulturních památek se nemění regulativa 
daná územním plánem obce schváleným v r.1995. 

8. K vytvoření ochranného pásma není nezbytné vyvlastňovat pozemky nebo stavby. 
 

Odůvodnění 
 
Ochranné pásmo zahrnuje nejstarší části obce s původně zřejmě středověkým kostelem 

sv. Michala, ostrohem se zbytky původního středověkého hradu, torzem válcové obranné věže 
a zbytky nejstarší části hradu severně od věže. 

Středověký hrad je jedním z mála historických zbytků hradních zřícenin v okrese 
Prostějov. Hrad pozůstává kromě torza obranné věže a zmiňovaných pozůstatků hradu pod 
terénem také ze zbytku hradní stavby pozdější, patrně hradního paláce, z níž se zachovalo 
sklepení s kamennou klenbou na hradním ostrohu. Nad sklepením, situovaným ve směru 
jihovýchod - severozápad, je napříč postaven rovněž starý, ale pozdější přízemní dům, lidová 
stavba se širokými zdmi. 

Unikátní je také širší obranná situace, umístění středověkého hradu, které využívá 
vynikajících přírodních podmínek pro ochranu. Hradní ostroh je totiž situován na protáhlém 
vrcholu kopce. 
 
 
 
 

Ing. Hana Dostálová 
vedoucí referátu regionálního rozvoje 

OkÚ Prostějov 
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7. Rozhodnutí o vymezení ochranného pásma v Mořicích 
 
 

OKRESNÍ ÚŘAD V PROSTĚJOVĚ 
 

RRR-kult/9S/93/VR 
V Prostějově dne 24.5.1993 

 
Okresní  úřad  v Prostějově,  referát oddělení kultury, jako výkonný orgán státní 

památkové péče v dohodě s dotčenými orgány, v  souladu s posudkem Památkového ústavu 
Brno,  vydává podle  § 17  zák. č. 20/1987  Sb. o státní památkové péči toto 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 
Okresní úřad v Prostějově vymezuje ochranné pásmo v Mořicích pro tyto kulturní 

památky: 
 

- zámek (registrován v Ústředním seznamu pod č. rej. 5632) 
- filiální kostel sv. Martina (registrován v Ústř. seznamu pod č. rej. 5633) 
- socha sv. Jana Nepomuckého (registrován v Ústř. seznamu pod č. rej. 5634) 
 
 
A - Vymezení ochranného pásma: 
 

Hranice ochranného pásma v souladu s § l7 zák. č. 20/1987 Sb. vymezujeme takto: 
 

Celý uliční tah, tj. fasády  domů na západní straně hlavní ulice podél cesty č. pozemku 
861 a  1024, a to domy č. p. 42, 43, 48, 49,52, 53,56,57, 60, 60/2, 61, 65, 66, 68, 70, 71, 75, 
76, 79, 80, 83/2,83/1, 83/3, 84/2. 
 

Dále po hranici státní silnice č. 47 směrem na východ po hranici mezi pozemky č. 
1023 a 108, zlom k severu po hranici pozemku 33, mezi č. 31/2  a 34, 31/3, mezi  120/1 a 
120/4, mezi 829/5 a 829/6, po 829/4, mezi 829/2 a 829/3, podél cesty 829/9 kolem 829/2, dále 
po cestě 825/1 až ke konci č. 28/2 a uzavře se na JZ na počátku uličního tahu u č. p. 42. 
 
 
B - Podmínky ochrany: 
 
Na území ochranného pásma v Mořicích je třeba dodržovat tyto podmínky: 
 

1. Při pořizování přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních 
úprav, v zásazích do terénních útvarů a zeleně je nutno dbát,  aby nebyla změna 
půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného  pásma oslabena  nebo porušena historicko-urbanistická vazba na výše 
jmenované kulturní památky. 

2. Při veškeré nové výstavbě  a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení této stavební  
činnosti ve vztahu k vzniklému historickému prostředí kulturních památek. Je možno 
omezit nebo zakázat činnost poškozující toto prostředí, lze nařídit nezbytné úpravy 
staveb, zařízení nebo pozemku. 
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3. V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení a stavby, které by svými  důsledky 
narušovaly  životní prostředí  nebo ohrožovaly výše jmenované kulturní  památky 
(zejména znečišťováním ovzduší, vod, únikem škodlivých látek, hlukem, vibracemi, 
veškerými druhy záření, hromaděním odpadů apod.). 

 
 Vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném 
pásmu nejsou dotčeny. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném 
pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele. 
 

Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje Okresní 
úřad v Prostějově, referát regionálního rozvoje, oddělení kultury, jako výkonný orgán státní 
památkové péče, ve spolupráci s Památkovým ústavem v Brně, veškerá stavební činnost, 
opravy a úpravy ve vymezeném ochranném pásmu podléhají schválení výše jmenovaných 
orgánů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. 
 

Odůvodnění 

 V jádru obce se nacházejí mimořádně  hodnotné barokní objekty zámku a kostela s 
kvalitní sochařskou výzdobou, jejich okolí tvoří původní zástavba typických hanáckých 
zděných domů s podstřešní sýpkou. Je nutno zamezit pokračování necitlivých stavebních 
zásahů, znehodnocujících prostředí kulturních památek. 

Poučení 

 Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení na 
Ministerstvo kultury ČR v Praze prostřednictvím referátu regionálního rozvoje Okresního 
úřadu v Prostějově. 

 
 
 
 
 

Ing. Miroslav Tesárek 
vedoucí referátu regionálního rozvoje 

OkÚ Prostějov 
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Hlavní prostějovské náměstí koncem 30. let 20. století 

 
 
 

 
Tzv. židovské uličky v centru Prostějova počátkem 70. let 20. století 
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