Sp.zn. MK - S 5513/2020 OPP

Ministerstvo kultury
vydává
na základě zmocnění podle § 26 odst. 2 písm. j) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tento

STATUT

NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU
(dále jen „statut“)
v

Cl.I
Základní údaje

(1) Národní památkový ústav (dále jen „NPÚ“) je státní příspěvkovou organizací, která má
celostátní působnost a vystupuje v právních vztazích svým jménem, přičemž nese odpovědnost
vyplývající z těchto vztahů.
(2) NPÚ byl zřízen s účinností ode dne 1. ledna 2003 na dobu neurčitou podle zákona,
rozhodnutím Ministerstva kultury (dále jen „ministerstvo“) vydaným pod č. j. 11617/2002
o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací na úseku státní památkové péče.
(3) NPÚ je podle § 25 odst. 2 zákona odbornou organizací státní památkové péče s celostátní
působností, řízenou ministerstvem.
(4) Zřizovatelem NPÚ je Česká republika - Ministerstvo kultury, IČO: 00023671.
(5) Sídlem NPÚ je Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana.
(6) Identifikační číslo NPÚ je 75032333.

ČI. II
Členění
(1) NPÚ se člení na generální ředitelství (dále jen „GnŘ“), územní odborná pracoviště (dále
jen „ÚOP“) a územní památkové správy (dále jen „ÚPS“).
(2) GnŘ řídí celkovou činnost NPÚ a v rozsahu vymezeném vnitřními předpisy přímo
zajišťuje úkoly státní památkové péče.
(3) ÚOP zajišťují úkoly odborné činnosti v oboru státní památkové péče v rozsahu své územní
působnosti. Jejich seznam s uvedením adresy a rozsahu působnosti tvoří přílohu č. 1 tohoto statutu.
(4) ÚPS zajišťují úkoly v oblasti péče a využití kulturních památek ve správě NPÚ v rozsahu
své územní působnosti. Jejich seznam s uvedením adresy a rozsahu působnosti tvoří přílohu č. 2
tohoto statutu.

(5) Seznam památkových objektů ve správě NPÚ je uveden v příloze č. 3 tohoto statutu.
(6) NPÚ může k plnění svých úkolů zřizovat a rušit detašovaná a dislokovaná pracoviště.
Podrobnosti stanoví hlavní organizační řád NPÚ.
(7) Podrobnosti organizačního členění a činnosti NPÚ včetně zřizování a působnosti
poradních orgánů stanoví hlavní organizační řád NPÚ a další vnitřní předpisy.
ČI. III
Statutární a další orgány
(1) Statutárním orgánem NPÚ, oprávněným zastupovat NPÚ ve všech záležitostech,
je generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr kultury.
(2) Ředitelé ÚOP a ÚPS jsou oprávněni zastupovat NPÚ ve všech záležitostech týkajících se
jimi řízeného územního pracoviště, s výjimkou záležitostí, které podle vnitřních předpisů přísluší
pouze generálnímu řediteli, a záležitostí, které si generální ředitel vyhradil.
(3) Generálního ředitele zastupuje v době jeho nepřítomnosti jím písemně pověřený
zaměstnanec NPÚ.
(4) Zaměstnanci NPÚ zastupují NPÚ v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich pracovnímu
zařazení; k jednání i v dalších věcech musejí být písemně pověřeni generálním ředitelem, ředitelem
ÚOP nebo ředitelem ÚPS v rozsahu jim svěřených pravomocí.
(5) Generální ředitel přímo řídí GnŘ, jmenuje a odvolává své náměstky. Jmenuje a odvolává
ředitele ÚOP a ÚPS a po projednání s ředitelem příslušné ÚPS jmenuje a odvolává jejich náměstka
a vedoucí správ památkových objektů.

ČI. IV
Hlavní činnost NPÚ

NPÚ jako odborná organizace státní památkové péče zajišťuje a vykonává činnosti a úkoly
stanovené v zákoně a v dalších právních předpisech. Přehled těchto činností je stanoven v příloze
č. 4 tohoto statutu.
ČI. V
Předmět jiné činnosti

Kromě činností uvedených v čl. IV je NPÚ oprávněn vykonávat podle právních předpisů
i jinou činnost, a to činnost uvedenou v příloze č. 5 tohoto statutu.

Čl. VI
Hospodaření
(1) NPÚ hospodaří s majetkem České republiky, který byl ke dni účinnosti statutu evidován
v jeho účetnictví, jakož i s dalším majetkem České republiky, který mu byl svěřen do příslušnosti
hospodařit nebo který do příslušnosti hospodařit nabyl.
(2) NPÚ jako výzkumná organizace nezávisle provádí činnosti uvedené v čl. V. odst. 1 písm.
f) v příloze č. 4 tohoto statutu, což jsou primární nehospodářské činnosti výzkumné organizace
uvedené v bodu 2.1.1. Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, a vede pro tyto
činnosti oddělené účetnictví tak, aby bylo zabráněno tzv. křížovému financování jiných
hospodářských i nehospodářských činností NPÚ; veškerý zisk pocházející z primárních

nehospodářských činností, pokud byly k jejich financování použity veřejné prostředky, je zpětně
investován do těchto činností.
(3) Finanční hospodaření NPÚ se řídí právními předpisy upravujícími hospodaření státních
příspěvkových organizací.
(4) Věc nebo její část, s níž NPÚ hospodaří, může přenechat do užívání právnické nebo
fyzické osobě v souladu s příslušnými právními předpisy a za podmínek stanovených zvláštním
zákonem upravujícím nakládání s majetkem státu.
(5) S majetkem, který je kulturní památkou, hospodaří NPÚ podle zvláštních právních
předpisů.

ČI. VII
Zadávání veřejných zakázek

Při zadávání veřejných zakázek postupuje NPÚ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dokumenty schválenými
vládou nebo vydanými ministerstvy pověřenými vládou, vztahujícími se na státní příspěvkové
organizace jako veřejné zadavatele podle§ 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a za podmínek stanovených
ministerstvem.

ČI. VIII
Účinnost
Tento statut nabývá účinnosti dnem podpisu ministrem kultury.
ČI. IX.
Závěrečná ustanovení

Dnem účinnosti tohoto statutu se ruší Statut NPÚ ze dne 14. 4. 2020 Sp. zn. MK-S
2240/2020 OPP.

V Praze dne

.2020

PhDr. Lubomír Zaorálek
ministr kultury

Příloha č. 1

Seznam územních odborných pracovišť
Název

územní působnost

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Praze
adresa:
Na Perštýně 356/12
110 00 Praha 1

hlavní město Praha

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště středních Čech v Praze
adresa:
Sabinova 373/5
130 11 Praha 3

Středočeský kraj

Národní památkový ústav
Jihočeský kraj
územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích
adresa:
Seno vážné náměstí 230/6
370 21 České Budějovice 1
Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Plzni
adresa:
Prešovská 171/7
301 00 Plzeň 1

Plzeňský kraj

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Lokti
adresa:
Kostelní 81/25
357 33 Loket

Karlovarský kraj

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem
adresa:
Podmokelská 1/15
400 07 Ústí nad Labem

Ústecký kraj

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Liberci
adresa:
Jablonecká 642/23
460 01 Liberec 1

Liberecký kraj

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Josefově
adresa:
Okružní čp. 418
551 02 Jaroměř

Královéhradecký kraj

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Pardubicích
adresa:
Přihrádek čp. 5
531 16 Pardubice 1

Pardubický kraj

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Telči
adresa:
Hradecká čp. 6
588 56 Telč

Kraj Vysočina

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Brně
adresa:
náměstí Svobody 72/8
601 54 Brno 2

Jihomoravský kraj

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Olomouci
adresa:
Horní náměstí 410/25
779 00 Olomouc 9

Olomoucký kraj

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Kroměříži
adresa:
Riegrovo náměstí 3228/22
767 01 Kroměříž 1

Zlínský kraj

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Ostravě
adresa:
ul. Odboje 1941/1
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Moravskoslezský kraj

Příloha č. 2

Seznam územních památkových správ
název

územní působnost

Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze
adresa:
Sabinova 373/5
130 11 Praha 3

hlavní město Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Karlovarský kraj

Národní památkový ústav
Jihočeský kraj
územní památková správa v Českých Budějovicích Plzeňský kraj
adresa:
Kraj Vysočina
náměstí Přemysla Otakara II. 121/34
370 21 České Budějovice 1

Národní památkový ústav
územní památková správa na Sychrově
adresa:
zámek Sychrov čp. 3
463 44 Sychrov

Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj

Národní památkový ústav
územní památková správa v Kroměříži
adresa:
Sněmovní náměstí 1/2
767 01 Kroměříž 1

Zlínský kraj
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj

Příloha č. 3

Seznam památkových objektů ve správě NPÚ
Adresa

Památkový objekt
hlavní město Praha

Valdštejnská 158/14
118 00 Praha 1
Sokolovská 24/136
186 00 Praha 8

Zahrady pod Pražským hradem

Invalidovna Praha

Středočeský kraj

Zámecký obvod čp. 24
262 72 Březnice
Vrbnovská 22/2
268 01 Hořovice
Karlštejn čp. 172
267 18 Karlštejn
Konopiště čp. 1
256 01 Benešov
Krakovec čp. 1
270 35 Krakovec
Křivoklát čp. 47
270 23 Křivoklát
V Lípách čp. 148
295 01 Mnichovo Hradiště

Březnice - zámek

Hořovice - zámek

Karlštejn - hrad
Konopiště - zámek
Krakovec - hrad

Křivoklát - hrad

Mnichovo Hradiště - zámek
Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter

Mníšek pod Brdy - zámek
Mladá Boleslav - palác1
Sázava - zámek, bývalý klášter

Točník - hrad
Žebrák - hrad
Veltrusy - zámek

Hamousův statek
Žleby - zámek

V Lípách čp. 151 a čp. 152
295 01 Mnichovo Hradiště
náměstí F. X. Svobody čp. 1
252 10 Mníšek pod Brdy
Krajířova čp. 102
293 01 Mladá Boleslav
Zámecká čp. 1
285 06 Sázava
Točník čp. 1
267 51 Točník
Točník čp. 54
267 51 Točník
Ostrov čp. 59
277 46 Veltrusy
Zbečno čp. 22
270 24 Zbečno
Žleby čp. 1
285 61 Žleby

Jihočeský kraj

Červená Lhota - zámek

Český Krumlov - hrad a zámek
Dačice - zámek

Červená Lhota čp. 1
378 21 Pluhův Žďár
Zámek čp. 59
381 01 Český Krumlov
Havlíčkovo náměstí čp. 85

1 Tento objekt spravuje NPÚ do dne jeho převodu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Hluboká nad Vltavou - zámek

Jindřichův Hradec - hrad a zámek
Kratochvíle - zámek
Landštejn - hrad
Nové Hrady - hrad

Rožmberk - hrad
Třeboň - zámek

Vimperk - zámek
Zlatá Koruna - klášter

Zvíkov - hrad

380 01 Dačice
Hluboká nad Vltavou čp. 142
373 41 Hluboká nad Vltavou
Dobrovského čp. 1
377 01 Jindřichův Hradec
Petrův Dvůr čp. 9
384 11 Netolice
Landštejn 2
378 81 Staré město pod Landštejnem
Komenského čp. 33
373 33 Nové Hrady
Rožmberk nad Vltavou čp. 68
382 18 Rožmberk nad Vltavou
Zámek čp. 115
379 01 Třeboň
Zámek čp. 20
385 01 Vimperk
Zlatá Koruna čp. 1
382 02 Zlatá Koruna
Zvíkovské Podhradí čp. 1
397 01 Písek
Plzeňský kraj

Bolevec - venkovská usedlost
Červené Poříčí - zámek
Gutštejn - hrad

Horšovský Týn - hrad a zámek
kostel sv. Anny na Vršíčku

kostel Všech svátých v Horšově

Kladruby - klášter
Kozel - zámek
Manětín - zámek

Nebílovy - zámek

Plasy - klášter
Přimda - hrad
Rabí - hrad

Svihov - hrad
Velhartice - hrad

Bolevecká náves 1/3
323
v 00 Plzeň
Červené Poříčí čp. 1
340 12 Červené Poříčí
349 52 Konstantinovy Lázně
náměstí Republiky čp. 1
346 01 Horšovský Týn
Na Vršíčku
346 01 Horšovský Týn
Horšov
346 01 Horšovský Týn
Pozorka čp. 1
349 61 Kladruby
Šťáhlavy čp. 67
332 03 Šťáhlavy
Manětín čp. 1
331 62 Manětín
Nebílovy čp. 1
332 04 Nebílovy
Plzeňská čp. 2
331 01 Plasy
348 06 Přimda
Rabí čp. 53
342 01 Rabí
Zižkova čp. 1
340 12 Švihov
Velhartice čp. 1
341 42 Velhartice
V •

Karlovars ký kraj

Bečov nad Teplou - hrad a zámek

Zámek čp. 9
364 64 Bečov nad Teplou

Zámek ěp. 347
35491 Lázně Kynžvart
Vykmanov
363 01 Ostrov
Valeč čp. 1
364 55 Valeč

Kynžvart - zámek
Rudá věž smrti2
Valeč - zámek

Ústecký kraj

Benešov nad Ploučnicí - zámek

Duchcov - zámek
Házmburk - hrad
Jezeří - zámek
Krásný Dvůr - zámek
Libochovice - zámek

Most - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Ploskovice - zámek
Stekník - zámek
Velké Březno - zámek

Valtířov - hrobka
Ústí nad Labem - kostel sv. Floriána

Zámecká čp. 51
407 22 Benešov nad Ploučnicí
náměstí Republiky 202/9
419 01 Duchcov
Purkrabská čp. 2
411 17 Libochovice
Jezeří čp. 1
435 43 Horní Jiřetín
Krásný Dvůr čp. 1
439 72 Krásný Dvůr
náměstí 5. května čp. 1
411 17 Libochovice
Kostelní čp. 289
434 01 Most
Ploskovice čp. 1
411 42 Ploskovice
Stekník čp. 1
438 01 Zálužice
Zámecká čp. 63
403 23 Velké Březno
Valtířov
400 02 Velké Březno
Podmokelská 1/15
400 07 Ústí nad Labem

Liberecký kraj

Bezděz - hrad

Frýdlant - hrad a zámek
Grabštejn - hrad

Hrubý Rohozec - zámek
Lemberk - zámek a Bredovský letohrádek

Sychrov - zámek
Trosky - hrad
Zákupy - zámek

472 01 Bezděz
Zámecká čp. 4001
464 01 Frýdlant
Grabštejn čp. 21
463 34 Chotyně
Hrubý Rohozec čp. 1
511 01 Turnov
Lvová čp. 1
471 25 Jablonné v Podještědí
Sychrov čp. 1
463 44 Sychrov
512 63 Rovensko pod Troskami
Borská čp. 1
471 23 Zákupy

Královehradecký kraj

Hrádek u Nechanic - zámek
Kuks - hospitál a Betlém

Lubno čp. 66
503 15 Nechanice
Kuks čp. 81
544 43 Kuks

2 Tento objekt NPÚ spravuje ode dne jeho nabytí od Konfederace politických vezmi České republiky.

Náchod - zámek
Opočno - zámek

Ratibořice - zámek a Babiččino údolí
Vízmburk - hrad

Zámek čp. 1282
547 01 Náchod
Trčkovo náměstí čp. 1
517 73 Opočno
Ratibořice čp. 1
552 03 Česká Skalice
542 38 Havlovice

Pardubický kraj

Kunětická hora - hrad
Litomyšl - zámek

Litice - hrad
Slatiňany - zámek

Ráby čp. 6,
533 52 Ráby
Jiráskova čp. 93
570 01 Litomyšl
Litice nad Orlicí
561 86 Záchlumí
Zámecký park čp. 1
538 21 Slatiňany
Kraj Vysočina

Jaroměřice nad Rokytnou - zámek

Lipnice nad Sázavou - hrad
Zahrádka - kostel sv. Víta
Náměšť nad Oslavou - zámek

Telč - zámek

nám. Míru čp. 1
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Lipnice nad Sázavou čp. 1
582 32 Lipnice nad Sázavou
Zahrádka
548 01 Horní Paseka
Zámek čp. 1
675 71 Náměšť nad Oslavou
náměstí Zachariáše z Hradce Čp. 1
588 56 Telč
Jihomoravský kraj

Bítov - hrad
Bučovice - zámek
Kunštát - zámek

Lednice - zámek
Janův hrad - hrad

Lysice - zámek
Milotice zámek
Pernštejn - hrad
Rájec nad Svitavou - zámek
Uherčice - zámek
Valtice - zámek

Veveří - hrad
Vranov nad Dyjí - zámek

Bítov čp. 1
671 07 Bítov
Zámek čp. 1
685 01 Bučovice
Zámecká čp. 1
679 72 Kunštát
Zámek čp. 1
691 44 Lednice
Janův hrad čp. 348
691 45 Podivín
Zámecká čp. 1
679 71 Lysice
Zámecká čp. 1
696 05 Milotice
Hrad Pernštejn čp. 16
592 62 Nedvědice
Blanenská čp. 1
679 02 Rájec-Jestřebí
Uherčice čp. 1
671 07 Uherčice
Zámek čp. 1
691 42 Valtice
Hrad Veveří 1239/1
664 71 Veverská Bítýška
| Zámecká čp. 93

Nový Hrádek u Lukova - hrad
vila Stiassni

671 03 Vranov nad Dyjí
Nový Hrádek u Lukova
669 02 Lukov
Hroznová 82/14
603 00 Brno 3
Olomoucký kraj

Bouzov - hrad
Javorník, Jánský Vrch - zámek

Šternberk - hrad

Velké Losiny - zámek

Bouzov čp. 8
783 25 Bouzov
Zámek čp. 60
790 70 Javorník
Horní náměstí 170/6
785 01 Šternberk
Zámecká čp. 268
788 15 Velké Losiny
Zlínský kraj

Buchlov - hrad
Buchlovice - kaple sv. Barbory

Buchlovice - zámek
Kroměříž - Květná zahrada
Vizovice - zámek

Polesí čp. 418
687 08 Buchlovice
Chrastě
687 07 Buchlovice
náměstí Svobody čp. 13
687 08 Buchlovice
Generála Svobody 1192/39
767 01 Kroměříž
Palackého Nám 376,763 12 Vizovice
Moravskoslezský kraj

Hradec nad Moravicí - zámek

Ostrava - Důl Michal

Raduň - zámek

Janovice u Rýmařova — zámek

Městečko čp. 1
747 41 Hradec nad Moravicí
Československé armády 413/95
715 00 Ostrava
Zámecká Čp. 67
747 61 Raduň
Zámek 10/1 Janovice,
793 42 Rýmařov

Příloha č. 4

Hlavní činnost a úkoly NPÚ vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů
Čl.I
NPÚ vykonává a koordinuje veškeré odborné činnosti v oboru státní památkové péče k zabezpečení
jednoty kulturně politických záměrů a ideově metodických, ekonomických technických hledisek,
jakož i perspektivního rozvoje státní památkové péče (§ 32 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

ČI. II
(1) NPÚ plní úkoly stanovené § 32 odst. 2 zákona:
a) zpracovává rozbory stavu a vývoje státní památkové péče, podklady pro prognózy,
koncepce a dlouhodobé výhledy rozvoje státní památkové péče,
b) organizuje, koordinuje a plní vědeckovýzkumné úkoly státní památkové péče,
rozpracovává teorii a metodologii státní památkové péče a metodiku společenského
uplatnění kulturních památek,
c) plní úkoly odborně metodického, dokumentačního a informačního pracoviště pro úsek
státní památkové péče, zabezpečuje průzkumy, výzkumy a dokumentaci kulturních
památek, památkových rezervací a památkových zón a je současně poskytovatelem
údajů podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu, stavební zákon a vyhlášky k jeho provedení, zejména č. 500/2006
Sb.), z
d) vede Ústřední seznam kulturních památek České republiky (dále jen „ústřední seznam“),
e) připravuje odborné podklady pro Ministerstvo kultury (dále jen ''ministerstvo”), zejména
pro prohlašování kulturních památek,
f) zpracovává potřebné odborné podklady pro ostatní orgány státní památkové péče,
metodicky usměrňuje činnost konzervátorů a zpravodajů a poskytuje bezplatnou
odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při zajišťování péče o kulturní
památky,
g) zabezpečuje odborný dohled nad prováděním komplexní péče o kulturní památky a nad
jejich soustavným využíváním,
h) sleduje kulturně výchovné využití kulturních památek a jejich propagaci,
i) zabezpečuje další vzdělávání pracovníků v oboru státní památkové péče,
j) plní další úkoly na úseku státní památkové péče, kterými ho pověří ministerstvo.

(2) NPÚ plní další úkoly stanovené zákonem a vyhláškou ministerstva č. 66/1988 Sb., kterou
se zákon provádí (dále jen "vyhláška"):
a) provádí prohlídky věcí nebo staveb, které by pro svou mimořádnou uměleckou nebo
historickou hodnotu mohly být v souladu se společenským zájmem prohlášeny za
kulturní památky, popřípadě pořizuje jejich vědeckou dokumentaci (§ 3 odst. 5 zákona),
b) doplňuje pro ministerstvo údaje o věci navržené k prohlášení za kulturní památku (§ 1
odst. 4 vyhlášky),
c) poskytuje krajskému úřadu bezplatně odborné podklady, údaje a informace, které slouží

jako podklad pro vydání plánu ochrany památkové rezervace nebo památkové zóny
(§ 6a zákona),
d) po zápisu do ústředního seznamu ohlašuje příslušnému katastrálnímu úřadu údaje
a popřípadě změny těchto údajů týkající se ochrany nemovitostí podle zákona
zapisované do katastru nemovitostí podle katastrálního zákona (§7 odst. 2 zákona),
e) vyrozumívá o zápisu kulturní památky do ústředního seznamu, jakož i o zrušení
prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku, vlastníka kulturní památky, krajský
úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností; jde-li o nemovitou kulturní památku,
vyrozumívá kromě toho také stavební úřad; u archeologického nálezu prohlášeného za
kulturní památku vyrozumívá též Archeologický ústav Akademie věd České republiky
(§7 odst. 3 zákona),
f) zasílá příslušným orgánům územního plánování kopie pozemkových map se zákresem
průběhu hranic památkově chráněných nemovitostí (§ 6 odst. 2 vyhlášky),
g) poskytuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (jde-li o kulturní památku)
a krajskému úřadu (jde-li o národní kulturní památku) vyjádření pro rozhodnutí
o opatřeních, která je vlastník kulturní památky nebo národní kulturní památky povinen
učinit ve stanovené lhůtě (§ 10 odst. 1 zákona),
h) zpracovává pro vlastníka kulturní památky na jeho vyžádání žádost o restaurování (§ 10
odst. 2 vyhlášky),
i) poskytuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (jde-li o zamýšlenou obnovu
kulturní památky nebo o zamýšlenou 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, památkové
zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní
památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny) a krajskému úřadu (jde-li
o zamýšlenou obnovu národní kulturní památky) písemné vyjádření pro vydání
závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 nebo 2 zákona a vyžaduje od nich projednání
návrhu tohoto závazného stanoviska před ukončením řízení (§14 odst. 6 zákona),
j) poskytuje vlastníku kulturní památky nebo projektantovi potřebné podklady, informace
a odbornou pomoc při projednávání přípravné a projektové dokumentace obnovy
nemovité kulturní památky nebo stavby, změny stavby, terénních úprav, umístění nebo
odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovacích prací na
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, a to z hlediska splnění podmínek
závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 nebo 2 zákona (§ 14 odst. 7 zákona),
k) zpracovává pro vlastníka kulturní památky na jeho vyžádání písemné vyjádření
o významu a naléhavosti obnovy kulturní památky, které slouží jako příloha žádosti
o příspěvek (§ 13 odst. 1 vyhlášky),
l) poskytuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností vyjádření pro územní
rozhodnutí o ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní
památky, památkové rezervace nebo památkové zóny (§ 17 odst. 1 a 3 zákona),
m) poskytuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností vyjádření pro změnu nebo
zrušení pravomocného rozhodnutí o ochranném pásmu nemovité kulturní památky,
nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny (§ 17
odst. 6 zákona),
n) poskytuje krajskému úřadu vyjádření pro udělení souhlasu s přemístěním stavby, která je
kulturní památkou (§18 odst. 1 zákona),
o) poskytuje krajskému úřadu vyjádření pro udělení souhlasu s trvalým přemístěním
movité věci, která je kulturní památkou, z veřejně přístupného místa (§ 18 odst. 2
zákona),

p) poskytuje krajskému úřadu vyjádření pro rozhodnutí o podmínkách přenechání kulturní
památky nebo národní kulturní památky k dočasnému užívání (§ 19 odst. 2 zákona),
q) prověřuje na žádost ministerstva identitu a stav kulturní památky vyvezené do zahraničí
po jejím návratu zpět do České republiky a podává o tom ministerstvu zprávu (§ 18 odst.
4 vyhlášky),
r) poskytuje kraji bezplatně potřebnou odbornou pomoc a odborné podklady, údaje
a informace nezbytné pro vydání plánu území s archeologickými nálezy (§ 23b zákona),
s) poskytuje obci, která pečuje o kulturní památky v místě, odborná vyjádření (§ 30 odst. 1
zákona),
t) poskytuje odbornou pomoc obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností při řízení
činnosti konzervátora a zpravodajů státní památkové péče (§ 31 odst. 5 zákona),
u) vydává osobám pověřeným plněním úkolů státní památkové péče osvědčení (§ 34 odst.
1 zákona).

ČI. III

(1) NPÚ provádí na základě oprávnění podle § 21 odst. 2 zákona archeologické výzkumy
v souladu s ustanovením § 22 zákona.
(2) NPÚ dále:
a) provádí archeologické výzkumy v rozsahu finančních prostředků účelově poskytnutých
na tuto činnost zřizovatelem,
b) vede evidenci a dokumentaci archeologických výzkumů provedených na pozemku
prohlášeném za kulturní památku nebo národní kulturní památku, jakož i na území
prohlášeném za památkovou rezervaci nebo památkovou zónu,
c) vede evidenci a dokumentaci archeologických nálezů, archeologických nalezišť a území
s archeologickými nálezy.
ČI. IV

(1) NPÚ je pilotním a výkonným pracovištěm v Integrovaném systému ochrany movitého
kulturního dědictví v oboru státní památkové péče.
(2) NPÚ vede evidenci a dokumentaci sakrálních a kultovních předmětů a objektů církví
a náboženských společností.
(3) NPÚ je odbornou organizací oprávněnou vydávat osvědčení k vývozu předmětů kulturní
hodnoty sakrální a kultovní povahy (§ 2 odst. 2 zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů
kulturní hodnoty ve znění pozdějších předpisů v souladu s opatřením vydaným ministerstvem podle
tohoto zákona).
ČI. V

(1) NPÚ dále zejména:
a) zabezpečuje, koordinuje a provádí průzkumy, výzkumy, dokumentaci, identifikaci
a vědecké hodnocení věcí a území vykazujících významné kulturní hodnoty,
b) provádí vlastní kontrolu údajů v evidenci ústředního seznamu, které trvale porovnává
a identifikuje v souladu s údaji podle skutečnosti,
c) zpracovává pro správní úřady na jejich vyžádání v oboru státní památkové péče odborné

posudky,
d) zpracovává na vyžádání znalecké posudky, jde-li o znalecké oprávnění svědčící pro
ústav podle zvláštního právního předpisu,
e) zabezpečuje, koordinuje a provádí z hledisek státní památkové péče odborné činnosti
nezbytné pro aplikaci mezinárodních závazků České republiky, zejména podle Úmluvy
na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní (č. 94/1958 Sb.),
Úmluvy o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu
vlastnictví kulturních statků (č. 15/1980 Sb.), Úmluvy o ochraně světového kulturního a
přírodního dědictví (č. 159/1991 Sb.), Úmluvy o ochraně architektonického dědictví
Evropy (č. 73/2000 Sb.m.s.) a Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy (č.
99/2000 Sb. m. s.),
f) jako výzkumná organizace nezávisle provádí základní výzkum, aplikovaný výzkum
nebo experimentální vývoj a veřejně šíří výsledky těchto činností formou výuky,
publikací nebo transferu znalostí,
g) připravuje pro ministerstvo, respektive pro vládu České republiky podklady pro
vytváření indikativního seznamu a pro návrhy k zápisu do Seznamu světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO,
h) koordinuje a zpracovává monitorovací a periodické zprávy o stavu památek zapsaných
na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO,
i) zabezpečuje a provádí vydavatelskou a nakladatelskou, přednáškovou a osvětovou
činnost v oboru státní památkové péče pro účely poznání, propagace a popularizace
kulturních
památek,
památkových
rezervací,
památkových
zón,
území
s archeologickými nálezy, archeologických nalezišť i archeologických nálezů a péče
o ně,
(2) NPÚ vede v rozsahu pro účely státní památkové péče:
a) evidenci odpovídající části národního výpisu z Mezinárodního rejstříku kulturních
statků pod zvláštní ochranou a ze Seznamu kulturních statků chráněných pro případ
ozbrojeného konfliktu,
b) evidenci a dokumentaci mobiliámích fondů jako jednu ze součástí ústředního
seznamu,

c) evidenci a dokumentaci obnovy (restaurování) kulturních památek nebo jejich částí,
které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi,

d) a evidenci a dokumentaci obnovy ostatních kulturních památek a objektů
památkového zájmu.
ČI. VI

(1) NPÚ sleduje kulturně-výchovné využití kulturních památek a jejich propagaci
a zabezpečuje zachování, zpřístupňování a vhodné kulturně-výchovné využití kulturních památek, s
nimiž hospodaří tak, aby se podílely na rozvoji vzdělávání, formování tradic a vlastenectví a
estetické výchově společnosti. V rámci této činnosti zejména provádí a zajišťuje:
a) Zpřístupnění a prezentaci kulturních památek formou průvodcovských a kulturněvzdělávacích, společenských a jiných obdobných služeb a akcí, a to zejména za úplatu,
b) s odbornou péčí správu nemovitých kulturních památek ve vlastnictví státu, se kterými
má příslušnost hospodařit, zvláště pak jejich údržbu a obnovu,
c) s odbornou péčí správu movitých kulturních památek ve vlastnictví státu, se kterými má
příslušnost hospodařit, zvláště pak jejich konzervaci, restaurování a evidování v základní

d)

e)

f)
g)
h)

i)
j)

evidenci mobiliámích fondů,
s odbornou péčí zajišťuje prezentaci movitých kulturních památek, sbírkových předmětů
či jiných předmětů formou stálých expozic nebo přechodných výstav,
provádí sbírkotvomou činnost dle zákona 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní
povahy a o změně některých dalších zákonů v platném znění a vede evidenci sbírek
podle tohoto zákona,
zpracovává rozbory stavu a využití kulturních památek, s nimiž hospodaří, a koncepci
a dlouhodobé výhledy obnovy a využití objektů,
zabezpečuje průzkumy, výzkumy a dokumentaci kulturních památek, s nimiž hospodaří,
připravuje odborné podklady pro ministerstvo kultury týkající se správy kulturních
památek, s nimiž NPU hospodaří,
zabezpečuje další vzdělávání v oboru památkové péče,
plní další úkoly na úseku správy kulturních památek, s nimiž hospodaří, kterými ho
pověří ministerstvo kultury.

ČI. VII
NPÚ zajišťuje přípravu a realizaci projektů hrazených ze zahraničních dotačních titulů, a to dle
pravidel příslušných programů a pokynů řídícího orgánu.

Příloha č. 5

Seznam jiné činnosti
Č1.I
Jiné činnosti prováděné jako neziskové
(1) služby volně vázané na hlavní činnost NPÚ

ČI. II
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského
zákona, ve znění pozdějších předpisů:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

velkoobchod a maloobchod
ubytovací služby
reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
výroba, obchod a služby jinde nezařazené

ČI. III
Koncesované živnosti uvedené v příloze 3 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona,
ve znění pozdějších předpisů:
(1) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

