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Váš dopis čj. / ze dne: 13. 2. 2023  
Naše čj.: NPU-310/13727/2023 

Vyřizuje: Frdlíková 
Spisový znak: 186 
 
Praha 27. 2. 2023 

 

Vyřízení žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím 
 

Vážený pane,  
dne 13. února 2023 nám byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, spočívající v dotazech na konkrétní metodiku, vydanou 
Národním památkovým ústavem (dále jen „NPÚ“) a dále v žádosti o vysvětlení terminologických 
rozdílů v oblasti metodik a metodických listů.  Vaši žádost vyřizujeme následujícími odpověďmi na 
Vaše dotazy. 
 
"Václav Girsa, Josef Holeček, Pavel Jerie, Dagmar Michoinová - Předprojektová příprava a projektová 
dokumentace v procesu péče o stavební památky", vydané 2004, ISBN 80-86234-36-3(dále jen 
"Metodika") 
- jakou formou je dokument vydán a jeho obsah "vynucován" ze strany NPÚ? 
Metodické dokumenty nemají jeden určený postup vydávání. Ty, které jsou výstupem 
vědeckovýzkumných projektů, mohou být certifikovány Ministerstvem kultury. Vámi uváděná 
Metodika byla připomínkována odbornými pracovníky napříč NPÚ. Její obsah není možné 
„vynucovat“ neboť se jedná o odborné doporučení pro stavebníky, orgány památkové péče a další 
odbornou veřejnost. 
- jaké jsou případné sankce či jiné negativní následky za nedodržení Metodikou stanovených postupů? 
Sankce za nedodržení pokynů uvedených v Metodice nejsou, neboť jak je uvedeno výše, obsah této 
Metodiky (ani jiných metodických dokumentů) nelze vynucovat. Upozorňujeme však, že pokud dojde 
k porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, tj. např. k poškozování kulturně 
historických hodnot památky, je příslušný orgán památkové péče oprávněn zahájit řízení o 
přestupku. 
- jakým způsobem je odborná veřejnost s Metodikou seznamována či upozorňována na její změny?  
Odborná veřejnost se může seznámit s Metodikou na webových stránkách https://www.npu.cz/cs/e-
shop/kategorie#category=8290&publisher=&availabilityFilter=&ebook=&sort=&formId=publication
sFilter&page=1 Nejnovější metodické dokumenty jsou dostupné i na tomto odkazu:  
https://www.npu.cz/cs/pamatkova-pece/o-pamatkove-peci/metodicke-materialy. Významné 
metodické materiály vydávané NPÚ jsou prezentovány na tzv. metodických dnech, pořádaných pro 
zaměstnance příslušných orgánů památkové péče Památkovou inspekcí Ministerstva kultury.  
 
Dále k Vaší žádosti o vysvětlení případných rozdílu (formálních, obsahových či právních) mezi 
legislativou a metodickými materiály a mezi metodikami a číslovanými metodickými listy uvádíme 
následující:  

https://www.npu.cz/cs/e-shop/kategorie#category=8290&publisher=&availabilityFilter=&ebook=&sort=&formId=publicationsFilter&page=1
https://www.npu.cz/cs/e-shop/kategorie#category=8290&publisher=&availabilityFilter=&ebook=&sort=&formId=publicationsFilter&page=1
https://www.npu.cz/cs/e-shop/kategorie#category=8290&publisher=&availabilityFilter=&ebook=&sort=&formId=publicationsFilter&page=1
https://www.npu.cz/cs/pamatkova-pece/o-pamatkove-peci/metodicke-materialy
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Metodické materiály NPÚ nejsou právně závazné a Národní památkový ústav není oprávněn 
doporučení v nich uvedená jakkoli vynucovat. Oproti tomu v případě porušení zákona může příslušný 
orgán veřejné moci udělit pokutu či uložit nápravné opatření, je-li k tomu zákonem zmocněn. 
Obecně vzato, metodiky jsou souhrnem doporučených praktik a postupů, reagující na výzvy 
památkové péče, ke kterým je vhodné se vyjádřit a vytvořit doporučení. 
Metodické listy jsou projevem nového přístupu NPÚ, kdy je jejich prostřednictvím reagováno na nové 
situace v péči o památkový fond, a to pružněji a stručnější formou. Vydávány jsou převážně 
metodickými centry NPÚ. 
Vydáváním metodických materiálů plní NPÚ svou funkci odborné organizace státní památkové péče  
v souladu s §32 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


