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Vážení vlastníci kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných 
územích, 

velmi si vážíme Vaší osobní iniciativy, se kterou přistupujete k ochraně kulturního 
dědictví na území hlavního města Prahy, které je vzácným příkladem nepřetrži-
tého urbanistického a  architektonického vývoje města. Právě v  hlavním městě 
Praze se prolínají s pohádkovou malebností gotické i renesanční domy a skvost-
né barokní paláce. Na ně úzce navazuje architektura nedávné secese, kubismu, 
funkcionalismu a současné postmoderny. To vše vytváří na malé ploše unikátní 
encyklopedii architektury.

Pro své mimořádné kulturně historické hodnoty bylo historické jádro Prahy dne 
4. prosince 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO.

Předmětem ochrany a regulace z hlediska zájmů sledovaných státní památkovou 
péčí jsou na území hlavního města Prahy národní kulturní památky a  kulturní 
památky, ale i nemovitosti nacházející se na území památkových rezervací, pa-
mátkových zón a ochranného pásma Pražské památkové rezervace. Jsme si plně 
vědomi toho, že statut kulturní památky či jiná památková ochrana jistým způ-
sobem omezuje vlastnické právo. Do budoucna bychom proto rádi poděkovali 
každému vlastníkovi kulturní památky a  památkově chráněné nemovitosti za 
odpovědný přístup k ochraně kulturního dědictví, které je určující pro charakter 
Prahy jako pulsující metropole.

Cílem brožury, která se Vám dostává do rukou, je nabídnout Vám pomoc a základ-
ní orientaci v oblasti státní památkové péče při nakládání s kulturní památkou či 
nemovitostí v památkově chráněném území v hlavním městě Praze.

Příručka je zpracována k právnímu stavu ke dni 17. 11. 2010.

Magistrát hlavního města Prahy 
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Dear owners of cultural monuments and real estates in conservation areas

We very much appreciate your personal initiative with which you approach the 
protection of cultural heritage in  the area of Prague. The City of Prague is a rare 
example of continuous urban and architectural development of a city, where 
Gothic and Renaissance buildings mingle with magnificent Baroque palaces in a 
dreamy, picturesque way. These are closely followed by recent architectural styles; 
Art Nouveau, Cubism, Functionalism and contemporary Postmodernism. All this 
forms a unique encyclopedia of architecture in a compact area.

Thanks to its exceptional cultural and historical values, the historical core of Prague 
was inscribed on the UNESCO World Heritage List on 4th December 1992.

The subject of protection and regulation in terms of interests pursued by 
State monument care in Prague are national cultural monuments and cultural 
monuments, and also real estates located in monument reservations, monument 
zones and the protective zone of Prague Monument Reservation. We are fully 
aware that, in a certain way, the status of cultural monument or other forms of 
monument protection restrict  the right of ownership. We would, therefore, like to 
thank each owner of a cultural monument or a real estate in a conservation area 
for their responsible approach to heritage protection, which is decisive for the 
character of Prague as a vibrant metropolis.

The objective of this handbook is to provide you with assistance and basic 
guidelines in the field of State monument care when dealing with a cultural 
monument or a real estate located in a conservation area in Prague.

This handbook was prepared following legal regulations valid on the date of 17th 

November 2010.

Prague City Hall 
Department of Culture, Heritage and Tourism
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Základním právním předpisem upravujícím v České republice ochranu kulturních 
památek je zákon č. 20/1987 Sb., o  státní památkové péči, ve znění pozděj-
ších předpisů. Tento zákon v  ustanovení § 1 deklaruje zájem státu na ochraně 
kulturních památek a  zároveň stanoví úkoly státu, které má pro účely ochrany 
kulturních památek plnit.

Ochrana kulturních památek má ústavní základ v  usnesení předsednictva ČNR 
č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod. Čl. 35 odst. 3 této Lis-
tiny stanoví jako obecné omezení výkonu práv, že při výkonu svých práv nikdo 
nesmí poškozovat mimo jiné kulturní památky nad míru stanovenou zákonem, 
tedy nad míru, kterou připouštějí zvláštní zákony. Zájem státní památkové péče 
na ochraně a zachování kulturních památek je také jedním z tzv. zákonem chrá-
něných obecných zájmů, jak je zavádí čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svo-
bod zakotvující jedno ze zákonných omezení vlastnického práva. Tento článek 
konstatuje, že vlastnictví zavazuje, a  stanoví, že vlastnictví nesmí být zneužito 
v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy, mezi které patří i zájmy stát-
ní památkové péče. 

Úvod11 Introduction

The basic legal regulation governing protection of cultural monuments in the 
Czech Republic is Act No.  20/1987 Coll., on State Monument Care, as amended. 
In Section 1, the Act declares the State’s interest in protecting cultural 
heritage and sets tasks for the State to perform in order to protect cultural 
monuments.

Protection of cultural heritage has its constitutional basis in the Resolution of 
the Presidium of Czech National Council No. 2/1993 Coll., on the declaration of 
the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. Article 35, paragraph 3 of this 
Charter establishes as a general limitation that no one may, in exercising their 
rights, endanger or cause damage to cultural monuments beyond the extent set 
by law, i.e. beyond the extent allowed by special statutes. The interest of the State 
monument care in conserving cultural heritage is also one of the so called legally 
protected general interests  established by Article 11, paragraph 4 of the Charter 
of Fundamental Rights and Freedoms. It lays down one of the legal constraints on 
the right of ownership. This article states that ownership entails obligations and 
that ownership must not be misused to the detriment of the rights of others or 
in conflict with legally protected public interests, including the interests of State 
monument care.
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Prohlašování kulturních památek

Kulturní památky prohlašuje Ministerstvo kultury rozhodnutím vydávaným v pro-
cesním režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
a podle § 3 zákona o státní památkové péči.

Kulturní památkou mohou být věci movité i nemovité, které vykazují hodnoty vyme-
zené v § 2 odst. 1 zákona o státní památkové péči. Nemovitými věcmi jsou pozemky 
a stavby spojené se zemí pevným základem, ostatní věci jsou movité. Ministerstvo 
kultury může za kulturní památku prohlásit především věci nebo soubory věcí, které 
jsou významnými doklady historického vývoje, způsobu života a životního prostředí 
společnosti od nejstarších dob do současnosti – jde o projevy tvůrčích schopností 
a práce člověka, které vykazují hodnoty historické, umělecké, vědecké, technické či 
revoluční. Dále může Ministerstvo kultury prohlásit za kulturní památky věci nebo 
jejich soubory, které sice samy o sobě nemají uvedené hodnoty, ale mají přímý vztah 
k významným osobnostem nebo historickým událostem.

Řízení o prohlášení věci za kulturní památku zahajuje Ministerstvo kultury zásad-
ně z vlastního podnětu, výjimkou jsou archeologické nálezy (v tomto případě je 
řízení zahajováno na základě návrhu Akademie věd České republiky).

V řízení o prohlášení si Ministerstvo kultury opatřuje zejména vyjádření Magistrá-
tu hlavního města Prahy, obecního úřadu obce s rozšířenou působností a Národ-
ního památkového ústavu.

Vlastníkovi věci Ministerstvo kultury oznamuje zahájení řízení a vlastník věci má 
možnost se v řízení vyjadřovat, navrhovat důkazy a seznamovat se se shromáž-
děnými podklady.

Vlastník věci, která může být prohlášena za kulturní památku a která je předmě-
tem řízení o  prohlášení, je povinen chránit ji před poškozením, zničením nebo 
odcizením. Je také povinen oznámit Ministerstvu kultury každou zamýšlenou 
i uskutečněnou změnu jejího vlastnictví, správy nebo užívání. Tyto povinnosti mu 
jsou uloženy ustanovením § 3 odst. 3 zákona o státní památkové péči.

2 V souvislosti se svou povinností chránit věc by měl vlastník, pokud chce s věcí 
nakládat v průběhu řízení, zejména pokud ji chce upravovat nebo rekonstruovat, 
tento svůj záměr oznámit Ministerstvu kultury. Ministerstvo kultury potom vlast-
níkovi sdělí, zda může svůj záměr provést (pokud zamýšlený zásah nenaruší hod-
noty věci), anebo tento zásah postupem dle § 61 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, omezí či zakáže (jestliže by znamenal porušení 
povinnosti chránit věc, jež je předmětem řízení). 

Po posouzení všech shromážděných podkladů, včetně vyjádření vlastníka, roz-
hodne Ministerstvo kultury o tom, že věc za kulturní památku prohlašuje, nebo že 
ji za kulturní památku neprohlašuje. 

2 Proclaiming objects as cultural monuments

The Ministry of Culture proclaims cultural monuments by issuing a decision in a 
procedural regime of Act No. 500/2004 Coll., Rules of Administrative Procedure, as 
amended, and following Section 3 of the Act on State Monument Care.

Both movable and immovable objects that display values specified in Sec. 2 (1) of 
the Act on State Monument Care can become a cultural monument. Immovable 
objects are lands and buildings connected to the ground by means of a solid 
foundation. Other objects are movable. The Ministry of Culture can proclaim as a 
cultural monument an object or a group of objects that are important evidence 
of historical development, of the life style and of the environment of society 
from the most ancient times to the present day, as manifestations of the creative 
abilities and work of humankind in various fields of human activity, based on their 
revolutionary, historical, artistic, scientific or technological values. Furthermore, 
the Ministry of Culture can proclaim as a cultural monument an object or a group 
of objects, which in themselves do not have the above stated values, but have a 
direct relationship to important persons or historic events.

The Ministry of Culture initiates a procedure to proclaim an object as a cultural 
monument solely on its own initiative, with the exception of archaeological finds 
(in such a case the procedure is initiated on the basis of a proposal from the 
Academy of Sciences of the Czech Republic). 

During the procedure, the Ministry of Culture requests a statement particularly 
of Prague City Hall, the municipal authority of a municipality with extended 
competence and the National Heritage Institute.

The Ministry of Culture notifies the owner of the commencement of the procedure 
and the owner has the opportunity to express his opinion, propose evidence and 
become familiar with the collected information. 

The owner of an object that could be proclaimed as a cultural monument and 
which is the subject of such a procedure, is obliged to protect the object against 
damage, destruction or theft and to report to the Ministry of Culture every intended 
or actual change in its ownership, administration or use. These duties arise from 
the provisions of Sec.3 (3) of the Act on State Monument Care.

In connection with the duty to protect the object, the owner should, if he wants 
to dispose of the object in the course of the procedure, especially if he wants 
to modify or renovate the object, notify the Ministry of Culture of his intention. 
Subsequently, the Ministry of Culture informs the owner, whether he can carry 
out the intention (if the intended intervention does not undermine the value of 
the object) or it restricts or prohibits the intervention, following Sec. 61 of Act 
No. 500/2004 Coll., Rules of Administrative Procedure, as amended (if it meant a 
violation of the duty to protect the object that is the subject of the procedure).

After assessing all the collected information, including the statement of the owner, 
the Ministry of Culture decides, whether it proclaims the object as a cultural 
monument or not.
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Nejvýznamnější kulturní památky prohlašuje vláda nařízením na základě § 4 zá-
kona o státní památkové péči za národní kulturní památky.

Území, jehož charakter a prostor určuje soubor nemovitých kulturních památek, 
popř. archeologických nálezů, může prohlásit jako celek vláda nařízením na zá-
kladě § 5 zákona o státní památkové péči za památkovou rezervaci a stanovit 
i podmínky pro zabezpečení ochrany.

V kapitole 18 je zpracován přehled právních předpisů vymezujících památkové 
rezervace na území hlavního města Prahy.

Národní kulturní památky

Památková rezervace

3

4

Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, 
historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní 
hodnoty, může Ministerstvo kultury po projednání s krajským úřadem prohlásit 
nařízením na základě § 6 zákona o státní památkové péči za památkovou zónu 
a určit podmínky ochrany.

V kapitole 18 je zpracován přehled právních předpisů vymezujících památkové 
zóny na území hlavního města Prahy.

Památková zóna5

Ministerstvo kultury může na základě § 8 zákona o  státní památkové péči 
v rámci řízení o zrušení prohlášení věci za kulturní památku určité věci odebrat 
statut kulturní památky.

Řízení o zrušení prohlášení věci za kulturní památku může být zahájeno přede-
vším na základě žádosti. Tuto žádost je oprávněn podat vlastník kulturní památky 
a  také právnická osoba, která není vlastníkem kulturní památky, ale na zrušení 
jejího prohlášení za kulturní památku prokáže právní zájem. Ministerstvo kultury 
však také může zahájit řízení z vlastního podnětu.

V řízení o zrušení prohlášení si Ministerstvo kultury opatřuje zejména vyjádření 
Magistrátu hlavního města Prahy a Národního památkového ústavu (jde-li o ar-
cheologický nález, pak i vyjádření Akademie věd České republiky). 

Vlastník věci má možnost se v řízení vyjadřovat, navrhovat důkazy a seznamovat 
se se shromážděnými podklady.

Prohlášení věci za kulturní památku může být zrušeno pouze z mimořádně zá-
važných důvodů. V řízení Ministerstvo kultury zjišťuje, zda jsou tyto mimořádně 
závažné důvody v konkrétním případě splněny.

Mimořádně závažným důvodem, pro který může být prohlášení určité věci za kulturní 
památku zrušeno, je například situace, kdy není možné kulturní památku zachovat vů-
bec pro její rozsáhlé poškození přírodními živly (například při povodni), anebo je sice 
možné ji zachovat, ale pro její zachování musí být provedeny takové zásahy, které zna-
menají ztrátu její památkové hodnoty. Naopak, za mimořádně závažný důvod nelze 
považovat havarijní stav kulturní památky způsobený tím, že její vlastník zanedbal své 
povinnosti o kulturní památku pečovat a udržovat ji v dobrém stavu.

Ministerstvo kultury může podmínit zrušení prohlášení tím, že budou předem 
splněny určité podmínky, například pořízení dokumentace nebo zaměření kul-
turní památky.

Zrušení prohlášení věci za kulturní 
památku

63 National cultural monuments

Based on Sec. 4 of the Act on State Monument Care, the Government can issue 
a decree to proclaim the most important cultural monuments as national cultural 
monuments.

4 Monument reservation

Based on Sec. 5 of the Act on State Monument Care, the Government can issue 
a decree to proclaim an area, whose character and territory are determined by a 
group of cultural monuments or archaeological finds, as a monument reservation 
and lays down conditions to ensure its protection. 

A list of legal regulations dealing with monument reservations in Prague is given 
in Chapter 18.

5  Monument zone

After the matter is discussed by the regional authority, the Ministry of Culture may 
proclaim the territory of a settlement or of part thereof with a smaller number 
of cultural monuments, historical environment or part of a landscape area that 
display significant cultural values as a monument zone and specify the conditions 
for protection thereof, on the basis of Sec. 6 of the Act on State Monument Care. 

A list of legal regulations dealing with monument zones in Prague is given in 
Chapter 18.

6  Cancelling a proclamation of an object as 
a cultural monument

The Ministry of Culture may, under Sec. 8 of Act on State Monument Care, in the 
cancelling procedure remove the status of a cultural monument to a certain object. 

The procedure to cancel a proclamation of an object as a cultural monument may 
be primarily initiated upon request.

The request may be filed by the owner of the cultural monument, or by a legal 
entity which is not the owner of the cultural monument but demonstrates a legal 
interest in cancelling the proclamation. The Ministry of Culture can also initiate the 
procedure on its own initiative.

In the cancelling procedure, the Ministry of Culture requests a statement from 
Prague City Hall and the National Heritage Institute (and the Academy of Sciences 
of the Czech Republic, if the object is an archaeological find).

The owner of the object has the opportunity to express his opinion, propose 
evidence and become familiar with the collected information.

The proclamation of an object as a cultural monument can only be cancelled on 
extremely serious grounds. During the procedure, the Ministry of Culture determines 
whether these extremely serious grounds are fulfilled in the particular case.

An extremely serious reason for which the proclamation of an object as a cultural 
monument may be cancelled is, e.g. a situation where it is not possible to conserve the 
cultural monument at all, due to extensive damage by a natural disaster (e.g. a flood), 
or where it is possible to conserve it but the conservation requires such interventions 
that mean the loss of its historical value. Conversely, a disrepair state of a cultural 
monument caused by the owner neglecting his duties to care for the monument and 
keep it in a good condition does not constitute extremely serious grounds. 

The Ministry of Culture can condition the cancellation of the proclamation by 
setting certain conditions which must be fulfilled prior to the cancellation, such as 
acquisition of documentation or the purpose of the cultural monument.
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Povinnosti stanovené vlastníkovi kulturní památky zákonem o  státní památ-
kové péči představují omezení vlastníkových práv zakotvených v § 123 zákona 
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vlastník kulturní 
památky je podle § 9 zákona o státní památkové péči povinen o svoji kultur-
ní památku pečovat – udržovat ji v  dobrém stavu a  chránit ji před ohrožením, 
poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Užívat ji může pouze tak, aby ji 
užíváním nepoškozoval, tedy pouze způsobem, který odpovídá technickému sta-
vu, památkové hodnotě a významu kulturní památky. Povinnost pečovat o svou 
kulturní památku a chránit ji nese vlastník na své náklady.

Jestliže vlastník kulturní památky neplní povinnosti vymezené v  § 9 zákona 
o  státní památkové péči, tedy když nepečuje o  kulturní památku, neudržuje ji 
v dobrém stavu nebo ji nechrání před ohrožením, poškozením, znehodnocením 
nebo odcizením, může mu být uložena pokuta podle § 35 a násl. zákona o stát-
ní památkové péči a může mu být také uloženo tzv. nápravné opatření podle 
§ 10 zákona o státní památkové péči. Nápravné opatření spočívá v tom, že Ma-
gistrát hlavního města Prahy správním rozhodnutím vlastníkovi kulturní památky 
uloží povinnost provést určité, specifikované práce směřující k tomu, aby byl od-
straněn závadný stav památky spočívající například v jejím chátrání, poškozování 
a podobně. K provedení těchto prací je vlastníkovi kulturní památky určena lhůta 
a vlastník kulturní památky je povinen provést uložené práce na svůj náklad. Jako 
opatření podle § 10 zákona o státní památkové péči může být vlastníkovi kulturní 
památky uloženo například nezbytné statické zajištění objektu, jeho zabezpečení 
proti vstupu nepovolaných osob, doplnění chybějících částí střešní krytiny a po-
dobně.

Jestliže vlastník kulturní památky neprovede ve stanovené lhůtě práce, které mu 
byly opatřením podle § 10 zákona o státní památkové péči uloženy, mohou být 
práce nezbytné pro zabezpečení kulturní památky (nikoli všechny uložené práce, 
ale jen ty z nich, které jsou nezbytné pro vlastní zabezpečení kulturní památky, 
například provizorní zastřešení či statické zajištění) provedeny na náklad vlast-
níka kulturní památky. O tom rozhoduje podle § 15 odst. 1 zákona o státní pa-

Základní práva a povinnosti vlastníka 
kulturní památky

77  Basic rights and duties of an owner of a 
cultural monument

The duties laid down for the owner of a cultural monument in the Act on State 
Monument Care constitute a restriction of the rights of the owner, following 
Sec.123 of Act No. 40/1964 Coll., the Civil Code, as amended. Under Sec. 9 of the 
Act on State Monument Care, the owner of a cultural monument is obliged to 
care for its conservation, to keep it in a good state and to protect it against danger, 
damage, destruction or theft. The owner can use the cultural monument only in a 
manner that does not cause damage to it, i.e. only in a manner that corresponds 
to the technical condition, the historical value and the importance of the cultural 
monument. The duty to care for his cultural monument and conserve it is carried 
out at the owner’s expenses.

If the owner of the cultural monument fails to fulfil the duties set forth in Sec. 9 
of the Act on State Monument Care, i.e. when he does not care for the cultural 
monument, does not keep it in good condition, does not protect it against danger, 
damage, destruction, devaluation or theft, he may be fined pursuant to Sec. 
35 et seq. of the Act on State Monument Care. Also a so called corrective 
measure can be imposed on the owner, pursuant to Sec. 10 of the Act on State 
Monument Care. The corrective measure lies in the fact that Prague City Hall 
issues an administrative decision, imposing an obligation on the owner of the 
cultural monument to carry out certain specific tasks leading to the removal of the 
defective condition of the monument, consisting in e.g. its dilapidation, damage, 
etc.. A deadline is set within which the owner is obliged to implement these tasks 
at his own expenses. Pursuant to Sec. 10 of the Act on State Monument Care, the 
imposed measure can be e.g. necessary for static safeguarding of the object, its 
security against unauthorised access, filling in missing parts of the roofing, etc.

If the owner of the cultural monument does not take measures pursuant to Sec. 10 
of the Act on State Monument Care within the set deadline, measures necessary 
to safeguard the cultural monument (not all the imposed tasks, but only those, 
which are necessary for the safeguarding itself, such as temporary roofing or 
static safeguarding ) may be implemented at the expense of the owner of the 
monument. Pursuant to Sec. 15 of the Act on State Monument Care, such a 
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mátkové péči Magistrát hlavního města Prahy a jde-li o národní kulturní památ-
ku, Ministerstvo kultury. Správní orgán, který rozhodl, následně vymáhá náklady 
vynaložené na zabezpečovací práce po vlastníkovi kulturní památky.

Jestliže vlastník kulturní památky kulturní památku převádí na jiného nebo ji ji-
nému předává na dobu dočasnou (například na základě nájemní smlouvy nebo 
smlouvy o opravě věci), je povinen uvědomit toho, komu věc předává či přene-
chává, že jde o kulturní památku (§ 9 odst. 4 zákona o státní památkové péči).

Vlastník kulturní památky je povinen v souladu s § 12 odst. 1 zákona o státní 
památkové péči bez zbytečného odkladu oznámit Magistrátu hlavního města 
Prahy každé ohrožení nebo poškození kulturní památky a vyžádat si jeho rozhod-
nutí o způsobu odstranění závady. Je-li kulturní památka stavbou, má její vlastník 
povinnost vyrozumět i místně příslušný stavební úřad.

Vlastník kulturní památky je povinen v souladu s § 12 odst. 2 zákona o státní 
památkové péči každou zamýšlenou změnu jejího užívání a jde-li o nemovitou 
kulturní památku i její zamýšlené vyklizení předem oznámit Magistrátu hlavního 
města Prahy.

Jestliže vlastník kulturní památky zamýšlí kulturní památku prodat, musí ji podle 
§ 13 zákona o státní památkové péči přednostně nabídnout ke koupi Minis-
terstvu kultury. Tato povinnost se týká národních kulturních památek (movitých 
i nemovitých) a movitých kulturních památek. Netýká se nemovitých kulturních 
památek. Zároveň se tato povinnost neuplatňuje v případech, kdy jde o prodej 
kulturní památky mezi osobami blízkými (příbuzní v řadě přímé, sourozenci, man-
želé a  partneři; jiné osoby se považují za osoby blízké, jestliže by újmu, kterou 
utrpěla jedna z  nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní) nebo mezi 
spoluvlastníky. Ministerstvo kultury má pro přijetí nabídky lhůtu 3 měsíců, jde-
-li o movitou kulturní památku, a 6 měsíců, jde-li o nemovitou národní kulturní 
památku.

V souladu s § 19 zákona o státní památkové péči je vlastník kulturní památky 
povinen umožnit osobám pověřeným orgány státní památkové péče vědecký 
výzkum kulturní památky, popřípadě pořízení její dokumentace. Jde-li o důleži-
tý společenský zájem, je vlastník movité kulturní památky povinen kulturní pa-
mátku přenechat především odborné organizaci k dočasnému užívání pro účely 

vědeckého výzkumu nebo pro účely výstavní na náklad toho, jemuž se kulturní 
památka přenechá k užívání. O podmínkách přenechání kulturní památky nebo 
národní kulturní památky k  dočasnému užívání rozhodne Magistrát hlavního 
města Prahy po vyjádření Národního památkového ústavu.

Práva a povinnosti stanovené zákonem o státní památkové péči vlastníku kulturní 
památky má na základě § 43 zákona o státní památkové péči mimo jiné i ob-
čan, jemuž bylo zřízeno k pozemku, který je kulturní památkou, právo osobního 
užívání pozemku podle zvláštních předpisů, a dále ten, kdo s kulturní památkou 
nakládá jako se svou a  je se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že mu 
kulturní památka patří.

Zákon o státní památkové péči zakotvuje v § 32 odst. 2 písm. f) právo vlastní-
ka kulturní památky na bezplatnou odbornou pomoc Národního památkového 
ústavu při zajišťování péče o kulturní památku, která je předmětem jeho vlast-
nictví. Odborná pomoc může mít podobu např. konzultací, zpracování průzkumů 
kulturní památky nebo záměru jejího restaurování. Toto právo vlastníka je jednou 
z  forem zákonné kompenzace jeho povinností vyplývajících ze zákona o státní 
památkové péči. 

Národní památkový ústav je právnickou osobou, má ústřední pracoviště a dále je 
územně členěn na odborná pracoviště s územní působností pro každý kraj. Ad-
resy Národního památkového ústavu, kam se lze obracet se žádostí o odbornou 
pomoc, jsou uvedeny v kapitole 17.

Bezplatnou odbornou pomoc poskytuje vlastníkům kulturních památek i Magis-
trát hlavního města Prahy, odbor kultury, památkové péče a  cestovního ruchu 
a Ministerstvo kultury.

decision is made by Prague City Hall, or the Ministry of Culture, if it concerns a 
national cultural monument. The administrative body that issued the decision 
subsequently recovers the costs spent on the safeguarding works from the owner 
of the cultural monument.

If the owner of the cultural monument transfers the cultural monument to another 
person or leaves it to someone for a temporary use (based on e.g. a lease or a 
contract for the repair of a object), he is obliged to notify the person to whom he 
transfers it or to whom he leaves it or hands it over that the object is a cultural 
monument (Sec. 9 (4) of the Act on State Monument Care). 

The owner of the cultural monument is obliged, in accordance with Sec. 12 (1) 
of the Act on State Monument Care, without undue delay, to notify Prague City 
Hall of any danger or damage to the cultural monument and to request a decision 
thereof on how the defect should be eliminated. If the cultural monument is a 
structure, the owner is also obliged to notify the relevant building office.

In accordance with Sec. 12 (2) of the Act on State Monument Care, the owner 
of the cultural monument is obliged, to notify in advance Prague City Hall of each 
intended change in its use and for an immovable cultural monument also of its 
intended vacation.

If the owner of the cultural monument intends to sell the cultural monument, he 
is obliged, in accordance with Sec. 13 of the Act on State Monument Care, to 
offer it for purchase preferentially to the Ministry of Culture. This duty applies to 
national cultural monuments (both movable and immovable) and to movable 
cultural monuments. It does not apply to immovable cultural monuments. At the 
same time, this duty does not apply in cases where the sale is between the next 
of kin (relatives in a direct line, siblings, spouses and partners; other persons are 
regarded as close if the harm, that one of them would suffer, would be reasonably 
felt by the other one as his own injury) or between co-owners. When the Ministry 
of Culture has received an offer, it is obliged to notify the owner of the cultural 
monument within three months for a movable cultural monument, and, within six 
months for an immovable cultural monument, that it accepts the offer.

In accordance with Sec. 19 of the Act on State Monument Care, the owner 
of a cultural monument is obliged to allow persons authorized by the 
bodies of State monument care to perform scientific research or to acquire 
documentation of the monument. If an important interest of society is involved, 
the owner of a movable cultural monument is obliged to provide this monument 
for temporary use, particularly to the professional organization for the purposes of 
scientific research or for the purpose of exhibition at the expense of the person or 
the organization to whom the cultural monument has been provided for use. The 
conditions of providing a cultural monument or a national cultural monument for 
temporary use is stipulated by Prague City Hall after having received a statement 
of the National Heritage Institute.

The rights and duties stipulated by the Act on State Monument care for the owner 
of a cultural monument, pursuant to Sec.  43 of the Act on State Monument Care, 
are among other borne by a citizen for whom the right has been established 
under special regulations of personal use of a property that is a cultural 
monument and also by a person who disposes of a cultural monument as if 
it were his property and, with respect to all circumstances, is in good faith 
that the cultural monument  belongs to him.

Sec. 32 (2) (f), of the Act on State Monument Care lays down the right of the 
owner of a cultural monument of free professional assistance of the National 
Heritage Institute in providing care for a cultural monuments that is the subject of 
his ownership. The professional assistance can take the form of e.g. consultations, 
analyses of research of the cultural monument or intention to restore a cultural 
monument. This right of the owner is one of the forms of lawful compensation of 
his duties under the Act of State Monument Care.

 The National Heritage Institute is a legal entity with a central office and individual 
regional offices with territorial jurisdiction for each region. Addresses of the 
National Heritage Institute offices, which people can turn to when asking for 
professional assistance, are stated in chapter 17.

The Heritage Department of Prague City Hall, as well as the Ministry of Culture, also 
provide free assistance for the owners of cultural monuments.
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Zákon o státní památkové péči upravuje v ustanovení § 9 odst. 2, 3 také po-
vinnosti jiných subjektů, než vlastníků, ve vztahu ke kulturním památkám. Zákon 
o státní památkové péči zakotvuje povinnost všem fyzickým a právnickým oso-
bám počínat si tak, aby nezpůsobily nepříznivé změny stavu kulturních památek 
nebo jejich prostředí, a tak, aby neohrožovaly zachování a vhodné společenské 
uplatnění kulturních památek. Tato povinnost je obecná a platí tedy pro všechny 
právní subjekty bez ohledu na to, zda jsou vlastníky kulturní památky nebo ni-
koliv, jak to ostatně vyplývá z již zmíněného čl. 35 odst. 3 Listiny základních práv 
a svobod.

Jestliže kterákoli fyzická nebo právnická osoba (bez ohledu na to, zda je či není 
vlastníkem kulturní památky) provádí nějakou činnost, která způsobuje nebo by 
i jen mohla způsobit nepříznivé změny stavu kulturní památky anebo která ohro-
žuje její zachování nebo vhodné společenské uplatnění (například autodopravce 
projíždí nákladním automobilem kolem kapličky, kterou poškozují otřesy), může 
Magistrát hlavního města Prahy správním rozhodnutím podle § 11 odst. 2 zá-
kona o státní památkové péči určit podmínky pro další výkon takové činnosti, 
nebo takovou činnost zakázat. 

Obecné povinnosti těch, kdo nejsou 
vlastníky kulturních památek

88  General duties of those who are not 
owners of cultural monuments

Sec. 9 (2,3) of the Act on State Monument Care also regulates duties of 
other entities than owners in relation to cultural monuments. The Act on 
State Monument Care imposes the duty to all individuals and legal entities 
to act so that they do not cause any adverse changes to the condition of 
cultural monuments or their environment and that they do not endanger  
the conservation and appropriate social use of cultural monuments. This is 
a general duty and therefore applies to anyone, regardless of whether they 
are owners of the cultural monument or not, as it results from the above 
mentioned Article 35, paragraph 3 of the Charter of Fundamental Rights 
and Freedoms.

If an individual or a legal entity (regardless if they are the owner of the cultural 
monument) cause or could cause, through their activities, adverse changes in 
the condition of a cultural monument or its environment  or if they endanger the 
conservation or the use by society of a cultural monument (e.g. a lorry passes by 
a chapel, which gets damaged by the vibrations ), Prague City Hall can issue an 
administrative decision, under Sec. 11 (2) of the Act on State Monument Care, 
and stipulate the conditions for further performance of such activity or prohibit 
the activity.
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S  požadavky na zachování kulturních památek a  na jejich ochranu velmi úzce 
souvisí právní režim, který pro obnovu kulturních památek stanoví § 14 zákona 
o státní památkové péči. Pod pojmem obnova je třeba rozumět práce (zásahy), 
které jsou vyjmenovány v § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči. Obno-
vou ve smyslu zákona o státní památkové péči se rozumí údržba, oprava, rekon-
strukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky nebo jejího prostředí.

 Ū Údržba = odstranění nežádoucích změn kulturní památky, které nastaly v dů-
sledku jejího užívání (například nový nátěr fasády domu).

 Ū Oprava = odstranění následků poškození kulturní památky nebo účinků její-
ho opotřebení (například doplnění chybějící části střešní krytiny).

 Ū Rekonstrukce = takové konstrukční a technologické zásahy do kulturní pa-
mátky, které přinášejí změnu jejích technických parametrů nebo změnu její 
funkce či jejího účelu (například adaptace tovární budovy na výstavní prostor 
nebo na restauraci).

 Ū Restaurování = souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných 
a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu 
– díla výtvarných umění nebo uměleckořemeslné práce (například obnova 
obrazu nebo sochy).

 Ū Jiná úprava = modernizace budovy při nezměněné funkci, dále nástavba 
a  přístavba (§ 9 odst. 1 vyhlášky č. 66/1988 Sb.). „Modernizace budovy při 
nezměněné funkci“ je taková úprava kulturní památky, při které se její části 
nahrazují modernějšími částmi, zvyšuje se její vybavenost nebo se rozšiřuje 
její využitelnost, a to aniž se mění její funkce (například zavedení ústředního 
topení namísto lokálního vytápění kamny, adaptace půdy činžovního domu 
pro obytné účely a podobně). „Nástavbou“ je zásah, kterým se stavba – kul-
turní památka zvyšuje; „přístavbou“ se stavba – kulturní památka půdorysně 
rozšiřuje, přičemž přistavovaná část je provozně propojena se stavbou stá-
vající.

Jestliže vlastník kulturní památky zamýšlí provést její obnovu, je povinen si pře-
dem, tedy před zahájením zamýšlených prací, vyžádat závazné stanovisko  

Povinnosti vlastníka kulturní památky 
při její zamýšlené obnově

9 Magistrátu hlavního města Prahy. Ten v závazném stanovisku vyjádří, zda práce 
zamýšlené vlastníkem kulturní památky jsou z hlediska zájmů státní památkové 
péče na ochraně a zachování kulturní památky a jejích hodnot přípustné, nebo 
nepřípustné, a pokud jsou přípustné, tedy za jakých podmínek. Tyto podmínky 
může správní orgán stanovit, je-li to třeba pro ochranu a zachování hodnot kul-
turní památky.

Zákonným podkladem pro závazné stanovisko k obnově kulturní památky je pí-
semné vyjádření Národního památkového ústavu.

Jestliže je závazné stanovisko vydáno ve věci, o které není příslušný rozhodovat 
stavební úřad (například restaurování movité kulturní památky), má podobu sa-
mostatného rozhodnutí podle § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, a  vlastník kulturní památky se proti němu může 
odvolat. Pokud je však závazné stanovisko vydáno ve věci, o níž je stavební úřad 
příslušný rozhodovat (především jde o práce na nemovité kulturní památce, které 
podle stavebního zákona vyžadují územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební 
povolení nebo ohlášení), má závazné stanovisko orgánu státní památkové péče 
podobu podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, nelze se proti němu samostatně odvolat a jeho věcným závěrům se lze 
bránit až v řízení před stavebním úřadem.

V  případě rozsáhlejších či náročnějších obnov kulturní památky lze doporučit, 
aby si vlastník kulturní památky nejprve zpracoval záměr obnovy kulturní památ-
ky a  k  tomuto si vyžádal závazné stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy. 
Teprve poté, kdy Magistrát hlavního města Prahy shledá záměr obnovy přípust-
ným, by měl vlastník kulturní památky přistoupit ke zpracování projektové doku-
mentace obnovy kulturní památky v rozsahu vyžadovaném předpisy stavebního 
práva a k takto zpracované dokumentaci si musí také vyžádat závazné stanovisko 
Magistrátu hlavního města Prahy. Uvedeným postupem se však vyvaruje přípa-
dům, kdy předloženou projektovou dokumentaci provedení obnovy kulturní 
památky posoudí Magistrát hlavního města Prahy jako nepřípustnou z hlediska 
zájmů chráněných státní památkovou péčí.

Vlastník kulturní památky i projektant mají podle § 14 odst. 7 zákona o státní pa-
mátkové péči právo na projednání dokumentace obnovy kulturní památky v pro-
cesu jejího zpracovávání s Národním památkovým ústavem. Jestliže si to Národní 

9  Duties of an owner of a cultural 
monument for its intended renewal

The requirements for conservation of cultural monuments and their protection 
are closely related to the legal regime for the renewal of cultural monuments 
stipulated in Sec. 14 of the Act on State Monument Care. The term renewal means 
works (interventions) listed in Sec. 14 (1) of the Act on State Monument care. By 
virtue of the Act on State Monument Care, the term renewal means maintenance, 
repair, reconstruction, restoration or some other modification of a cultural 
monument or its environment.

 – Maintenance = removal of unwanted changes of the cultural monument, 
which occurred as a result of its use  (e.g. a new coat on the facade).

 – Repair = elimination of consequences of damage to the cultural monument 
or the effects of its wear (e.g. filling in missing pieces of roofing).

 – Reconstruction = such construction and technological interventions to the 
cultural monument that change its technical parameters or its function or 
purpose (e.g. conversion of a factory building into an exhibition space or a 
restaurant).

 – Restoration = an aggregate of specific artistic, handicraft and technical works 
respecting the technical and artistic structure of the original – works of art or 
handicraft works (such as renewal of a painting and a statue).

 – Other modification = modernization of a building without changing the 
function of the building, superstructure and extension (Sec.  9 (1) of Regulation 
No. 66/1988 Coll.). “Modernization of a building without a change in its function“ 
is such a modification of a cultural monument where its parts are replaced 
with more modern parts, its equipment is improved, or its use is expanded, 
without changing its function. (e.g. replacement of heating by means of local 
stoves with central heating, conversion of an attic in an apartment building 
into apartments, etc.). “Superstructure“ is an intervention due to which the 
building – cultural monument – is heightened; “annex“ is an intervention due 
to which the floor plan of the building  – cultural monument –  is extended, 
while the annexed part of the building is operationally connected with the 
existing building.

If the owner of a cultural monument intends to renew it, he is obliged to request 
in advance a binding opinion of Prague City Hall. In the binding opinion, 
Prague City Hall states, whether the works intended by the owner of the cultural 
monument are admissible in terms of interests of the State monument care in 
protection and conservation of the cultural monument or not and if they are 
admissible, under what conditions. The administrative body can determine such 
conditions, if it is necessary for the protection and conservation of values of the 
cultural monument.

The legal basis for the binding opinion on the renewal of a cultural monument is 
a written statement of the National Heritage Institute.

If the binding opinion is issued in a case, in which the building office is not 
competent to decide (such as restoration of a movable cultural monument), it has 
a form of a separate decision,  pursuant to Sec. 67 et seq. of the Act No. 500/2004 
Coll., Rules of Administrative Procedure, as amended, and the owner of the cultural 
monument may appeal against it. If, however, the binding opinion is issued in a 
case, in which the building office is competent to decide (in particular when it 
concerns works on an immovable cultural monument  which, under the Building 
Act,  require a planning permission, planning approval, building permission or 
notification), the binding opinion of the body of State monument care has the 
form stipulated in Sec.149 of Act No. 500/2004 Coll., Rules of Administrative 
Procedure, as amended, and cannot be separately appealed against. The owner 
can defend himself against its factual conclusions in the course of procedure 
before the building office.

 In case of larger or more complex renewals of cultural monuments it is 
recommended that the owner of the cultural monument first elaborate a plan 
of renewal of the cultural monument and seek a binding opinion of Prague City 
Hall. Only when Prague City Hall has judged the the plan of the intended renewal 
admissible, should the owner proceed to the preparation of project documentation 
for the renewal of the cultural monument in an extent required by regulations of 
building law and for thus processed documentation, the owner must request a 
binding opinion of Prague City Hall.



2120

památkový ústav vyžádá, je vlastník kulturní památky povinen mu odevzdat jed-
no vyhotovení dokumentace obnovy.

Zvláštním druhem obnovy kulturních památek je jejich restaurování. Jde o ob-
novu kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění (na-
příklad obrazy, sochy, sgrafita) nebo uměleckořemeslnými pracemi (například 
tepané mříže, dveřní kování). Restaurování může provádět pouze restaurátor ma-
jící povolení k restaurování; toto povolení uděluje Ministerstvo kultury. Může jej 
také provádět osoba, která je oprávněna provádět restaurování v jiném členském 
státě EU, a to na základě oznámení Ministerstvu kultury anebo na základě uznání 
odborné kvalifikace a bezúhonnosti (rozhoduje tu rovněž Ministerstvo kultury).

Thanks to the above mentioned  procedure, the owner can avoid cases when 
the submitted project documentation for the renewal of a cultural monument 
is assessed by Prague City Hall as inadmissible in terms of interests protected by 
State monument care.

The owner of the cultural monument and the planner have, under Sec. 14 (7) of the 
Act on State Monument State, the right to discuss the documentation for a renewal 
of a cultural monument, in the course of its elaboration, with the National Heritage 
Institute. If the National Heritage Institute requires it, the owner of a cultural 
monument is obliged to submit one copy of the documentation for a renewal to it.

A special type of renewal of cultural monuments is its restoration. It concerns 
renewal of cultural monuments or their parts, which are works of art (such as 
paintings, statues and graffiti) or handicraft works (such as wrought-iron grilles, 
door ironwork). Restoration works can only be carried out by a restorer with a 
restoration permit. This permit is granted by the Ministry of Culture. It can also 
be carried out by a person authorized to carry out restoration works in another 
Member State of the EU, on the basis of a notification of the Ministry of Culture or 
on the basis of a recognition of professional competence and integrity (decided 
by the Ministry of Culture).
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Právní režim zásahů na a do nemovitostí nacházejících se v památkově chráně-
ných územích předepisuje § 14 zákona o státní památkové péči, který v  od-
stavci 2 stanoví povinnost vlastníkům (správcům, uživatelům) nemovitostí, kte-
ré nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, památkové zóně, 
ochranném pásmu, k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umís-
tění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím 
pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko Magistrátu 
hlavního města Prahy. 

Definice některých z výše uvedených pojmů je totožná s jejich definicí obsaženou 
v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozděj-
ších předpisů (stavební zákon). Některé pojmy jsou však, s ohledem na předmět 
ochrany sledovaný zákonem o  státní památkové péči a  prováděcími právními 
předpisy, definovány odlišně, a to šířeji, než jsou definovány v právních předpi-
sech stavebního práva.

 Ū Stavba = stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní technologií, 
bez zřetele na stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, ma-
teriály a  konstrukce, na účel využití a  dobu trvání (§ 2 odst. 3 stavebního 
zákona).

 Ū Změna stavby = nástavba, kterou se stavba zvyšuje; přístavba, kterou se stav-
ba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní 
stavbou; stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové 
ohraničení stavby; zateplení pláště stavby; změna v provádění stavby opro-
ti jejímu povolení nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem 
(§ 2 odst. 5, 6 stavebního zákona).

 Ū Terénní úpravy = práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled pro-
středí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související prá-
ce, 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, těžební práce na povrchu (§ 3 odst. 
1 stavebního zákona).

Povinnosti vlastníka (správce, uživatele) 
nemovitosti v památkově chráněném území 
při zamýšleném zásahu na této nemovitosti 

10  Ū Udržovací práce = práce, jimiž se zabezpečuje dobrý stavební stav stavby 
tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její 
uživatelnost (§ 3 odst. 4 stavebního zákona); odstranění nežádoucích změn 
stavby, které nastaly v  důsledku jejího užívání (například nový nátěr oken 
nebo fasády domu, výměna oken apod.).

 Ū Zařízení = informační a  reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce 
a technické zařízení (§ 3 odst. 2 stavebního zákona); reklamní výstrč, reklam-
ní samolepící folie, reklamní plachty a převěsy, bez ohledu na jejich materiál 
(plachtoviny, folie, PVC, síťoviny apod.) a způsob jejich uchycení k nemovitos-
ti; technická zařízení (antény, satelity apod.).

 Ū Úprava dřevin = výsadba a kácení dřevin na veřejných prostranstvích, jak 
jsou upravena v § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chod-
níky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, 
tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto pro-
storu.

Magistrát hlavního města Prahy v  závazném stanovisku vyjádří, zda zamýšlené 
práce jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, nebo nepřípustné, 
a pokud jsou přípustné, tedy za jakých podmínek. Tyto podmínky může stanovit, 
je-li to třeba pro ochranu a zachování chráněných hodnot.

Zákonným podkladem pro závazné stanovisko je písemné vyjádření Národního 
památkového ústavu. 

Jestliže je závazné stanovisko vydáno ve věci, o  které není příslušný rozhodo-
vat stavební úřad (například nátěr oken, umístění reklamní plachty, výsadba 
dřevin apod.), má podobu samostatného rozhodnutí podle § 67 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a  je proti němu pří-
pustné odvolání. Pokud je však závazné stanovisko vydáno ve věci, o níž je sta-
vební úřad příslušný rozhodovat (jde o  zásahy, které podle stavebního zákona 
vyžadují územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení nebo ohlášení), 
má závazné stanovisko orgánu státní památkové péče podobu podle § 149 zá-
kona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nelze se proti 
němu samostatně odvolat a jeho věcným závěrům se lze bránit až v řízení před 
stavebním úřadem.

10  Duties of an owner (administrator, user) of 
a real estate in a conservation area for its 
intended modification

The legal regime of intervention in real estates located in conservation areas is 
prescribed in Sec. 14 of the Act on State Monument Care, which in paragraph 2 
sets down the duty of owners (administrators, users) of those real estates that are 
not cultural monuments, but are located in a monument reservation, monument 
zone or in a protective zone, to request a prior binding opinion of Prague City 
Hall for an intended construction, change in structure, landscaping, placement 
or removal of equipment, removal of a structure, modification of tree species  or 
maintenance works on this real estate.

The definition of some of the above mentioned terms is identical with their 
definition in Act No. 183/2006 Coll., on Land-use Planning and Building Code, as 
amended, (Building Act). Some other terms are, however, defined differently, with 
regard to the subject matter of protection under the Act on State Monument Care 
and legislative instruments. In such cases, the terms are defined more broadly than 
they are in legal regulations of building law

 – Structure  = all the built structures, which are made by building or assembly 
technology, regardless of their building technical execution, applied structural 
products, materials and structures, for the purpose of utilization and duration 
period (Sec. 2 (3) of the Building Act).

 – Change in structure = a superstructure, by which the structure is heightened; 
an annex, by which the structure is extended in its floor plan and which is 
operationally interconnected with the existing structure; an adaptation, in 
which the external floor plan and vertical limitation of a structure is preserved; 
insulation of the case of the structure; a change in the realization of the 
structure as compared to its permit or documentation certified by the building 
office (Sec. 2 (5, 6) of the Building Act).

 – Landscaping = works and adaptation of terrain that significantly change 
the appearance of the environment or the draining conditions, exploitation 
and similar related works, if it does not refer to a mining activity or an activity 
performed by a mining method, e.g. storage and lay-by areas, embankments, 

loadings, land adaptations to create playgrounds and sports grounds, surface 
mining works (Sec. 3 (1) of the Building Act).

 – Maintenance = work, by which a good constructional state of a structure is 
ensured, so that the structure is not depreciated and its usability is extended 
for as long as possible (Sec. 3 (4) of the Building Act); removal of unwanted 
changes which occurred as a result of its use (e.g. a new painting coat on 
window frames or a facade, replacement of windows, etc.).

 – Facility = information and advertising panels, signs, boards or other structures 
and technical equipment (Sec. 3 (2) of the Building Act); protruding advertising 
signs, advertising adhesive films, advertising banners and suspended 
advertising banners regardless of their material (canvas, films, PVC, netting, 
etc.) and the way they are attached to the structure; technical equipment 
(aerials, satellites, etc.).

 – Modification of tree species = planting and felling trees in public spaces, 
as they are defined in Sec. 34 of Act No.128/2000 Coll., on Municipalities, as 
amended. Public spaces are all squares, streets, market places, pavements, 
public green areas, parks and other places publicly accessible without 
restriction, i.e. serving for public use regardless of the ownership of such places. 

In its binding opinion, Prague City Hall states, whether the intended works are 
admissible or not with regards to the interests of the State monument care and if 
they are admissible, under which conditions. Such conditions can be determined 
if it is necessary for the protection and conservation of protected values. 

The legal basis for the binding opinion is a written statement of the National 
Heritage Institute.

If the binding opinion is issued in a case in which the building office is not 
competent to decide (e.g. painting coat on window frames, installation of an 
advertising banner, planting trees, etc.), it has a form of a separate decision, 
pursuant to Sec. 67 et seq. of the Act No. 500/2004 Coll., Rules of Administrative 
Procedure, as amended, and it can be appealed against. If, however, the binding 
opinion is issued in a case in which the building office is competent to decide 
(when it concerns interventions, which under the Building Act require a planning 
permission, planning approval, building permission or notification), the binding 
opinion of the body of the State monument care has the form stipulated in Sec. 
149 of Act No. 500/2004 Coll., Rules of Administrative Procedure, and cannot be 
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V případě zamýšlených rozsáhlejších či náročnějších zásahů (např. kompletní re-
konstrukce, výstavba nového administrativního komplexu apod.) je vhodné, aby 
si vlastník (správce, uživatel) nemovitosti nejprve zpracoval záměr a k tomuto si 
vyžádal závazné stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy. Teprve poté, kdy 
Magistrát hlavního města Prahy shledá záměr přípustným, by měl vlastník (správ-
ce, uživatel) přistoupit ke zpracování projektové dokumentace v  rozsahu vyža-
dovaném předpisy stavebního práva a k takto zpracované dokumentaci si musí 
také vyžádat závazné stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy. Uvedeným 
postupem se však vyvaruje případům, kdy předloženou projektovou dokumen-
taci realizace stavby či jiných zásahů posoudí Magistrát hlavního města Prahy jako 
nepřípustnou z hlediska zájmů chráněných státní památkovou péčí.

Vlastník i projektant mají podle § 14 odst. 7 zákona o státní památkové péči právo 
na projednání dokumentace v procesu jejího zpracovávání s Národním památko-
vým ústavem. 

Zákon o státní památkové péči v ustanovení § 17 odst. 1 stanoví, že v případě 
nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v ochranném pás-
mu, je vyloučena povinnost žádat o závazné stanovisko k zásahům, uvedeným 
v ustanovení § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči, jde-li o stavbu, změnu 
stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se 
nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu nemovitosti. S odkazem na 
toto zákonné ustanovení nemají vlastníci (správci, uživatelé) nemovitostí, které 
nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v ochranném pásmu, povinnost žádat 
o závazné stanovisko typicky v případech interiérových úprav nemovitostí (např. 
úpravy bytových jader). 

separately appealed against. The factual conclusion can be defended against in 
the course of procedure before the building office.

In case of intended more extensive and more demanding interventions (e.g. 
complete reconstruction, Construction of a new office complex, etc.), it is 
recommended that the owner (administrator, user) of the real estate elaborate a 
plan of the intervention and seek a binding opinion of Prague City Hall. Only when 
Prague City Hall has judged the plan of the intended intervention admissible, 
should the owner (administrator, user) proceed to the preparation of project 
documentation in an extent required by regulations of building law and for thus 
processed documentation,  must request a binding opinion of Prague City Hall.

Thanks to the above mentioned  procedure, the owner can avoid cases when 
the submitted project documentation for the renewal of a cultural monument 
is assessed by Prague City Hall as inadmissible in terms of interests protected by 
State monument care. 

The owner of the cultural monument and the planner have, under Sec. 14 (7) of 
the Act on State Monument State, the right to discuss the documentation for a 
renewal of a cultural monument, in the course of its elaboration, with the National 
Heritage Institute.

In Sec. 17 (1), the Act on State Monument Care states that in the case of real 
estates that are not cultural monuments but are located in a protective zone, 
the duty to request a binding opinion is excluded for interventions listed 
in Sec. 14 (2) of the Act on State Monument Care, if the performance of the 
construction project, change to a structure, maintenance works, placement 
or removal of equipment, in no way interferes with the external appearance 
of the real estate. With reference to this legal provision, owners (administrators, 
users) of real estates that are not cultural monuments but are located in a protective 
zone, are not obliged to request a binding opinion typically in the case of interior 
modifications (e.g. modification of an apartment unit).
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S  povinností žádat o  závazné stanovisko dle § 14 zákona o  státní památkové 
péči velmi úzce souvisí oznamovací povinnost stavebníků zakotvená v  ustano-
vení § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči. Jestliže má být prováděna 
stavební činnost na území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen již od 
doby přípravy stavby svůj záměr předem oznámit Archeologickému ústavu AV ČR 
(pražskému či brněnskému) a  je také povinen umožnit provedení záchranného 
archeologického výzkumu. Záchranný archeologický výzkum je prováděn na zá-
kladě smlouvy uzavírané s organizací oprávněnou k provádění archeologických 
výzkumů, která bude tento výzkum provádět. Pokud se smlouvu nepodaří uza-
vřít, rozhodne o  provedení záchranného archeologického výzkumu Magistrát 
hlavního města Prahy.

Pokud je při stavbě učiněn archeologický nález, je stavebník povinen jej oznámit 
stavebnímu úřadu a Magistrátu hlavního města Prahy, práce v místě nálezu pře-
rušit a pokud je třeba, provést taková opatření, aby nález nebyl poškozen nebo 
zničen (§ 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů).

Povinnosti stavebníků11

Režim pro přemisťování kulturních památek je upraven v  § 18 zákona o  stát-
ní památkové péči. Národní kulturní památku a  nemovitou kulturní památku 
je možné přemístit výlučně s předchozím souhlasem Magistrátu hlavního města 
Prahy.

V případě nemovité kulturní památky je zcela nerozhodné, kam nebo jak daleko 
se má nemovitá kulturní památka přemístit. Vždy je třeba předchozího souhlasu 
Magistrátu hlavního města Prahy.

Movitou kulturní památku lze trvale přemístit z veřejně přístupného místa s před-
chozím souhlasem Magistrátu hlavního města Prahy po vyjádření Národního pa-
mátkového ústavu. Předchozí souhlas je vyžadován pouze v  případě, má-li být 
movitá kulturní památka trvale přemístěna z  veřejně přístupného místa; není 
vyžadován v případě, kdy má být přemístěna z veřejně přístupného místa pouze 
dočasně (například do restaurátorské dílny). Pod pojmem přemístění z  veřejně 
přístupného místa se rozumí pouze přemístění mimo veřejně přístupné místo, ni-
koliv na jiné veřejně přístupné místo. Veřejně přístupným místem je každé místo, 
kam má přístup širší okruh lidí (např. výstavní prostory, muzea apod.) bez ohledu 
na to, zda je přístupné kdykoliv nebo jen po určitou denní dobu. Má-li být movitá 
kulturní památka přemístěna z veřejně přístupného místa na jiné veřejně přístup-
né místo, byť i trvale, není k takovému přemístění vyžadován předchozí souhlas. 

Přemisťování kulturních památek 1211 Duties of developers

The duty to request a binding opinion, pursuant to Sec. 14 of the Act on State 
Monument Care, is very closely related to the notification duty of developers laid 
down in the provisions of Sec. 22 (2) of the Act on State Monument Care. If a 
construction activity is to be performed in a territory with archaeological finds, 
the developers are obliged to notify the Institute of Archaeology of the Academy 
of Sciences of the CR (in Prague or in Brno) of their intention from the preparatory 
stage of the construction and allow the Institute of Archaeology to perform rescue 
archaeological research at the relevant site. The rescue archaeological research 
is performed on the basis of a contract concluded with an organization which 
is authorized to perform archaeological research and which will carry out the 
research. If such a contract fails to be concluded, it is Prague City Hall that decides 
on the performance of rescue archaeological research.

If an archaeological find is discovered, the developer is obliged to notify the 
building office and Prague City Hall and suspend the works in the place of the find. 
If necessary, the developer is obliged to take such measures that the find is not 
damaged or destroyed (Sec.176 of Act No. 183/2006 Coll., on Land-use Planning 
and Building Code, as amended).

12 Relocation of cultural monuments

The regime for relocation of cultural monuments is defined in Sec. 18 of the Act 
on State Monument Care. 

A national cultural monument and an immovable cultural monument can only be 
relocated with the prior consent of Prague City Hall. 

In the case of an immovable cultural monument, it is completely immaterial where 
or how far the cultural monument is relocated.  A prior consent of Prague City Hall 
must be sought. 

A movable cultural monument can be permanently relocated from a place 
accessible to the public only with the prior consent of Prague City Hall, after 
the National Heritage Institute has issued its statement. A prior consent is only 
required in the case, where the movable cultural monument is permanently 
relocated from a place accessible to the public; it is not required in the case where 
it is to be relocated temporarily from a place accessible to the public  (e.g. to a 
restorer’s workshop). The term relocation from a place accessible to the public 
means only that the monument is relocated outside a place accessible to the 
public and not that it is relocated to another place accessible to the public. A place 
accessible to the public is any place accessible for a wider range of people (such 
as exhibition halls, museums, etc.) regardless of whether the place is accessible at 
any time or for a limited time of the day. Should a movable cultural monument 
be relocated from a place accessible to the public to another place accessible to 
the public, even if permanently, prior consent of such relocation is not required.
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Ustanovení § 20 zákona o státní památkové péči stanoví, že kulturní památku 
lze vyvézt do zahraničí pro účely výstavy, zápůjčky nebo pro jiné účely, například 
restaurování, jen s předchozím souhlasem Ministerstva kultury. Kulturní památku 
lze vyvézt pouze na dobu dočasnou, nikoli trvale.

Ve vztahu k zahraničí je zákonem č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů 
kulturní hodnoty do zahraničí, ve znění pozdějších předpisů, upraveno nakládání 
s předměty kulturní hodnoty. Jde o předměty, které tvoří kulturní dědictví, ale 
nejsou kulturními památkami. Předmět kulturní hodnoty, tj. movitou věc defino-
vanou v příloze 1 uvedeného zákona lze vyvézt pouze s osvědčením, které vydá-
vají odborné organizace (muzea, galerie, knihovny, Národní památkový ústav). 
Tyto odborné organizace jsou vyjmenovány v příloze 2 uvedeného zákona, včet-
ně vymezení jejich územní působnosti. Předmět kulturní hodnoty lze vyvézt na 
základě osvědčení jak na dobu dočasnou, tak i trvale.

Mají-li být kulturní památka nebo předmět kulturní hodnoty vyvezeny z celního 
území Evropských společenství, je k tomu třeba podle § 4 zákona č. 214/2002 Sb., 
o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství, ve 
znění pozdějších předpisů, povolení, které vydává Ministerstvo kultury.

K  vývozu kulturní památky mimo celní území Evropských společenství je tedy 
třeba dvou aktů: předchozího souhlasu podle § 20 zákona o  státní památkové 
péči a povolení podle § 4 zákona č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních 
statků z celního území Evropských společenství. Oba tyto akty vydává Minister-
stvo kultury.

Vývoz kulturních památek a předmětů 
kulturní hodnoty do zahraničí 

1313  Export of cultural monuments and object 
of cultural value abroad

Provisions of Sec. 20 of the Act on State Monument Care stipulate that a cultural 
monument can be exported to a foreign country for the purposes of an exhibition, 
a loan or for other purposes, e.g. restoration, only with the prior consent of the 
Ministry of Culture. A cultural monument can only be exported on a temporary 
basis, it cannot be exported permanently.

Act No. 71/1994 Coll., on the Sale and Export of Objects of Cultural Value, as 
amended, regulates the handling of objects of cultural value in relation to foreign 
countries. These are objects that constitute cultural heritage but they are not 
cultural monuments. An object of cultural value, i.e. a movable object defined 
in Schedule 1 of the stated Act, can only be exported with certification issued 
by a professional organization (museums, galleries, libraries, National Heritage 
Institute). These professional organizations are listed in Schedule 2 of the stated 
Act, including a delimitation of their  territorial competence. An object of cultural 
value can be exported temporarily or permanently.

In accordance with Act No, 214/2002 Coll., on the Export of Certain Cultural 
Property from the Territory of the European Communities, as amended, if a cultural 
monument or an object of cultural value is to be exported from the EU customs 
territory, it needs consent from the Ministry of Culture. 

Two acts are therefore necessary to export a cultural monument outside the 
territory of European communities: the prior consent under Sec. 20 of the Act 
on State Monument Care and permission under Sec. 4 of Act No. 214/2002 
Coll., on Export of Certain Cultural Property  from the Territory of the European 
Communities. Both of these acts are issued by the Ministry of Culture.
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Jednou z forem kompenzace zákonných povinností vlastníka kulturní památky je 
jeho právo na finanční příspěvek podle § 16 zákona o státní památkové péči. 
Tyto příspěvky navazují na povinnosti vlastníka kulturní památky pečovat na 
vlastní náklady o kulturní památku, která je předmětem jeho vlastnictví, a udržo-
vat ji v dobrém stavu.

Stát, kraje i obce mohou poskytovat příspěvky vlastníkům kulturních památek na 
náklady spojené s obnovou či zachováním kulturních památek, když tyto náklady 
není schopen hradit vlastník kulturní památky sám.

Příspěvky jsou poskytovány výlučně na základě žádosti vlastníka kulturní památ-
ky a na poskytnutí příspěvku není právní nárok.

Podle § 16 odst. 1 zákona o státní památkové péči může obec nebo kraj ze svých 
rozpočtových prostředků, v  rámci samostatné působnosti, poskytnout ve zvlášť 
odůvodněných případech vlastníkovi kulturní památky finanční příspěvek na zvýše-
né náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, a to za účelem 
jejího účinnějšího společenského uplatnění. Za zvlášť odůvodněný případ se pova-
žuje například špatný technický stav kulturní památky nezaviněný jejím vlastníkem 
nebo pohledově významná poloha kulturní památky. Tento příspěvek může obec či 
kraj poskytnout i v případě, kdy vlastník kulturní památky není schopen sám hradit 
náklady spojené s obnovou nebo zachováním kulturní památky. Bližší podmínky po-
skytnutí příspěvku stanovuje jednak § 12 vyhlášky č. 66/1988 Sb., jednak konkrétní 
obce či kraje, které příspěvek ze svého rozpočtu poskytují. Příspěvek může být po-
skytnut na základě smlouvy, případně na základě správního rozhodnutí.

Hlavní město Praha vyhlašuje každoročně v  letních měsících granty v oblasti 
památkové péče pro vlastníky památkově významných objektů na území hlavní-
ho města Prahy. 

Informace o  grantovém programu hlavního města Prahy, předepsaný formulář 
žádosti, požadavky na přílohy žádosti a  termíny pro podání žádosti poskytuje 

Příspěvky vlastníkům kulturních 
památek

14 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města 
Prahy a jsou k dispozici též na internetových stránkách Magistrátu hlavního města 
Prahy (http://pamatky.praha-mesto.cz).

Na území hlavního města Prahy mohou vyhlašovat také jednotlivé Městské části 
grantové programy na obnovu památek, popř. jiné grantové programy, z nichž 
poskytují vlastníkům kulturních památek příspěvek.

Podle § 16 odst. 2 zákona o státní památkové péči může příspěvek na obnovu 
kulturní památky poskytnout ze státního rozpočtu Ministerstvo kultury, je-li na 
zachování kulturní památky mimořádný společenský zájem.

V současné době poskytuje Ministerstvo kultury příspěvky ze státního rozpočtu 
prostřednictvím následujících specializovaných programů:

 Ū Program záchrany architektonického dědictví
Z tohoto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu kulturních pamá-
tek, které jsou nejcennější součástí architektonického dědictví (například hra-
dy, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely), konkrétně na práce směřující 
k záchraně kulturní památky nebo k záchraně těch jejích částí, které tvoří pod-
statu kulturní památky. 

 Ū Havarijní program
Z  tohoto programu poskytuje Ministerstvo kultury příspěvky na zajištění 
nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na od-
stranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb – kulturních 
památek.

 Ū Program regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón
V tomto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu kulturních pamá-
tek nacházejících se v nejcennějších částech historických měst prohlášených 
za památkové rezervace nebo památkové zóny. Finanční příspěvky mohou 
být z tohoto programu poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město 
zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí – 
společně s vlastníkem – na obnově kulturní památky.

14  Contributions to owners of cultural 
monuments

One form of compensation of the statutory duties of an owner of a cultural 
monument is his right to a financial contribution under Sec. 16 of the Act on 
State Monument Care.These contributions are connected with the duty of the 
owner of a cultural monument to care for the cultural monument that is the subject 
of his ownership and maintain it in good condition.

 The State, regional authorities and municipal authorities can provide a contribution to 
an owner of a cultural monument for renewal or conservation of a cultural monument, 
if the owner of the cultural monument is unable to cover the cost by his own means. 

The contributions are provided solely at the request of the owner of a cultural 
monument and there is no legal claim for a contribution.

Under Sec. 16 (1) of the Act on State Monument Care, the municipality or 
the region may provide a contribution to the owner of a cultural monument 
from its budgetary funds, as part of its separate power, if the case is 
exceptionally justified, to cover increased expenses connected with the 
conservation or renewal of the cultural monument for the purpose of its 
more effective use by society. A case is deemed exceptionally justified e.g. 
if it involves poor technical condition of the cultural monument, not caused 
by the owner of the cultural monument or a visually significant location of 
a cultural monument. The municipality or the region may also provide such 
a contribution if the owner of the cultural monument is unable to cover the 
costs of renewal or conservation of the cultural monument by his own means. 
Details of provisions of a contribution to conservation or renewal of a cultural 
monument are defined by Sec. 12 of Decree No. 66/1988 Coll., and by the relevant 
municipality or regional authority, which provide the contribution from their own 
budget. Contributions may be provided on a contract basis or on the basis of an 
administrative decision.

Every year in the summer, Prague City Hall announces grants in the field of 
monument care for owners of historically significant objects in Prague. 

Information on the City of Prague grant programme, prescribed application form, 
required supplements to the application and the deadline for submission, are 
provided by the Department of Culture,Cultural  Heritage and Tourism of Prague 
City Hall and are also available at Prague City Hall website (http://pamatky.praha-
mesto.cz).

Also individual City Districts in Prague may announce grant programmes to renew 
cultural monuments, or other grant programmes that also provide contributions 
to owners of cultural monuments.

According to Sec. 16 (2) of the Act on State Monument Care, the Ministry of 
Culture may provide a contribution to renewal of a cultural monument from 
the State budget, if there is an extraordinary interest of society in conserving 
the cultural monument.

At present, the Ministry of Culture provides contributions from the State 
Budget through the following specialized programmes:

– Architectural heritage conservation programme
  This programme provides contributions to the renewal of cultural monuments 

that are the most valuable part of the architectural heritage (such as castles, 
chateaux, monasteries, historical gardens, churches), specifically to works to 
rescue the cultural monument or to rescue those parts that constitute the 
essence of the cultural monument.

– Disrepair programme
  Through this programme, the Ministry of Culture provides contributions to 

ensure the most urgent repairs of immovable cultural monuments, especially 
the repairs of roofs in disrepair and supporting structures of buildings – cultural 
monuments.
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 Ū Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové 
zóny a krajinné památkové zóny
Z tohoto programu se poskytují příspěvky na obnovu kulturních památek na-
cházejících se ve vesnických památkových rezervacích a ve vesnických a kra-
jinných památkových zónách (zejména památek lidové architektury, napří-
klad zemědělských usedlostí, chalup, kapliček a božích muk).

 Ū Program restaurování movitých kulturních památek
Z  tohoto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu (restaurování) 
movitých kulturních památek, zejména významných děl výtvarných umění 
nebo uměleckořemeslných prací umístěných v budovách zpřístupněných ve-
řejnosti pro kulturní, výchovně vzdělávací nebo náboženské účely (například 
obrazy a sochy v kostelech).

 Ū Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností
Podporuje obnovu památkového fondu, kde to efektivně a účelně neumož-
ňují jiné programy Ministerstva kultury. Finanční prostředky v Programu jsou 
určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalé-
zají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památ-
kami a nejsou ve vlastnictví České republiky.

 Ū Program Podpora pro památky UNESCO
Jeho hlavním cílem je dostát závazkům, které České republice vyplývají z při-
jetí Úmluvy o  ochraně světového kulturního a  přírodního dědictví. V  rámci 
zásad pro čerpání finančních prostředků z tohoto programu byly vytvořeny 
tři prioritní oblasti: tvorba management plánů, vědecko-výzkumné aktivi-
ty a prezentace, propagace a edukace statků UNESCO. Účelem programu je 
podporovat všestranný rozvoj památek zapsaných na Seznam světového dě-
dictví, které se nacházejí na území ČR.

 
 Ū Program Podpory občanských sdružení v památkové péči

Umožňuje finančně podporovat veřejně prospěšné projekty předložené 
občanskými sdruženími, popř. dalšími subjekty, jejichž činnost napomáhá 
k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu v ČR a k nejširší po-
pularizaci péče o něj.

 Ū Program Podpora záchranných archeologických výzkumů
Byl založen společným opatřením ministerstev kultury a  financí jako jeden 
z  nástrojů plnění mezinárodních závazků České republiky podle Úmluvy 
o ochraně archeologického dědictví Evropy na podporu záchranných arche-
ologických výzkumů prováděných příspěvkovými organizacemi zřizovanými 
Ministerstvem kultury, pokud jsou oprávněny k této činnosti.

Informace o  programech Ministerstva kultury, předepsané formuláře žádos-
tí, požadavky na přílohy žádostí a  termíny pro podání žádostí poskytuje Minis-
terstvo kultury a  jsou k  dispozici též na internetových stránkách této instituce  
(www.mkcr.cz). Při zpracovávání žádosti může vlastníkovi kulturní památky po-
skytnout bezplatnou odbornou pomoc také Národní památkový ústav.

–  Regeneration of city monument reservations and monument zones 
programme

  This programme provides contributions to renewal of cultural monuments 
located in the most valuable parts of historical towns proclaimed as 
monument reservations or monument zones. Financial contributions from 
this programme can be provided only if the town in question has elaborated 
its own regeneration programme and simultaneously financially contributes 
– together with the owner – to the renewal of the cultural monument.

–  Care for village monument reservations, village monument zones and 
landscape monument zones programme

  This programme provides contributions to the renewal of cultural monuments 
located in village monument reservations and in village and landscape 
monument zones (in particular folk architecture, e.g. homesteads, cottages, 
chapels and wayside crosses).

–  Restoration of movable cultural monuments programme
  This programme provides contributions to the renewal (restoration) of movable 

cultural monuments, especially significant works of fine art or handicraft works 
placed in buildings that are accessible to the public for cultural, educational or 
religious purposes (e.g. paintings and statues in churches).

–  Programme of support of renewal of cultural monuments through 
municipalities with extended competence 

  Supports renewal of the monument fund where it is not efficiently and 
effectively provided for by other programmes of the Ministry of Culture. 
Financial means in the Programme are intended for the conservation and 
renewal of immovable cultural monuments located outside monument 
reservations and zones that are not national cultural monuments and are not 
owned by the Czech Republic.

–  Programme of support of UNESCO heritage sites
  Its main objective is to meet the obligations arising for the Czech Republic 

from the adoption of the Convention on the Protection of the World Cultural 
and Natural Heritage.Three priority areas have been created for the use of 
the programme funds: creation of management plans, scientific and research 
activities and presentations and promotion and education of the UNESCO sites. 
The purpose of the programme is to support the overall development of sites 
inscribed on the World Heritage List that are located in the Czech Republic.

–  Programme of support of civic associations involved in monument care
  Provides financial support for community projects submitted by civic 

associations, or other entities whose activities help the protection of the 
immovable and movable fund in the CR and the widest popularization of its 
protection. 

–   Programme of support of rescue archaeological research
  It was set up by a joint measure of the Ministry of Culture and the Ministry 

of Finance as one of the tools to fulfil the international obligations of the 
Czech Republic under the Convention on the Protection of the European 
Archaeological Heritage in support of rescue archaeological research carried 
out by contributory organizations set up by the Ministry of Culture, if they are 
entitled to such activity.

Information on the programmes of the Ministry of Culture, prescribed application 
form, required supplements to the application and the deadline for submission, 
are provided by the Ministry of Culture and are also available at the Ministry of 
Culture website (www.mkcr.cz). 

When processing the application, the owner of the cultural monument is also 
entitled to receive free professional assistance by the National Heritage Institute.
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Stát poskytuje vlastníkům kulturních památek jako kompenzaci jejich zákonných 
povinností i nepřímou finanční pomoc v podobě daňových úlev a zvýhodnění.

 Ū Osvobození od daně ze staveb
Podle § 9 odst. 1 písm. p) zákona č. 338/1992 Sb., o  dani z  nemovitostí, ve 
znění pozdějších předpisů, jsou od daně ze staveb osvobozeny stavby, které 
jsou kulturními památkami a na kterých jsou prováděny stavební úpravy. Tyto 
stavby – kulturní památky, jsou od daně ze staveb osvobozeny na dobu osmi 
let, přičemž tato lhůta počíná běžet rokem následujícím po vydání stavebního 
povolení na stavební úpravy prováděné vlastníkem kulturní památky.

Podle § 9 odst. 1 písm. k) citovaného zákona a navazujícího § 1 odst. 1 prováděcí 
vyhlášky č. 12/1993 Sb. jsou od daně ze staveb osvobozeny stavby – kulturní 
památky, ve vlastnictví právnických a fyzických osob, které jsou zpřístupněny 
z výchovně vzdělávacích důvodů. Nejde o jakékoli zpřístupnění, nýbrž o zpří-
stupnění na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem kultury 
a vlastníkem kulturní památky. V této smlouvě musí být uveden časový a pro-
storový rozsah zpřístupnění a stanoven jeho režim, a to v souladu s památko-
vou hodnotou (jde například o hodnoty architektonické, technické či umělecké) 
a dalšími způsoby využití objektu. Rozsah zpřístupnění se může týkat například 
určení, které místnosti stavby budou zpřístupněny, v kterých dnech roku bude 
kulturní památka zpřístupněna a podobně.

 Ū Osvobození od daně z pozemků
Podle § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 338/1992 Sb., o  dani z  nemovitostí, ve 
znění pozdějších předpisů, a navazujícího § 2 odst. 1 vyhlášky č. 12/1993 Sb. 
jsou od daně z pozemků osvobozeny pozemky tvořící jeden funkční celek se 
stavbou – kulturní památkou zpřístupněnou na základě smlouvy mezi vlastní-
kem a Ministerstvem kultury podle § 9 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., 
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího § 1 odst. 
1 prováděcí vyhlášky č. 12/1993 Sb. 

Daňové úlevy vlastníka kulturní 
památky

1515  Tax reliefs for owners of cultural monuments

As a compensation of their statutory duties, the State also provides indirect 
financial aid to the owners of cultural monuments in the form of tax reliefs and 
benefits.

–  Buildings and structures tax exemption
  Pursuant to Sec. 9 (1) (p) of Act No. 338/1992 Coll., on Property Tax, as amended, 

buildings that are cultural monuments and  that are undergoing construction 
works are exempt from the buildings and structures tax. These buildings – 
cultural monuments, are exempt from buildings and structures tax for the 
duration of eight years. The eight-year period starts to run the year following 
the issuance of a building permit for construction works carried out by the 
owner of the cultural monument. 

  Pursuant to Sec. 9 (1) (k) of the above mentioned Act and to Sec. 1 (1) of 
Regulation No. 12/1993 Coll., buildings  - cultural monuments owned by legal 
entities or individuals that are accessible for education purposes are exempt 
for buildings and structures tax. It does not concern any type of accessibility, 
the provided access must be based on a written contract between the Ministry 
of Culture and the owner of the cultural monument. The contract must define 
the time and space extent of the access provided and stipulate its regime, in 
compliance with its historical value  (e.g. architectural, technical or artistic 
value) and with other uses of the object. The extent of the access may relate 
to e.g. determination of which rooms will be made accessible, which days of 
the year the cultural monument will be accessible, etc.

–  Land tax exemption
  Pursuant to Sec. 4 (1) ( g) of Act No. 338/1992 Coll., on Property Tax, as amended, 

and to Sec. 2 (1) of Regulation No. 12/1993 Coll., plots of land are exempt from 
land tax if they form one functional unit with a building – cultural monument 
that is made accessible on the basis of a contract between the owner and 
the Ministry of Culture, pursuant to Sec. 9 (1) (k) of Act No. 338/1992 Coll., on 
Property Tax, as amended and to Sec. 1 (1) of Regulation No. 12/1993 Coll.
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 Ū Osvobození od daně darovací
Podle § 19 odst. 3 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani 
z  převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, je od daně darovací 
osvobozeno bezúplatné nabytí majetku (věcí movitých i nemovitých), pokud 
k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině. Do I. skupiny patří 
příbuzní v řadě přímé a manželé. Do II. skupiny patří příbuzní v řadě pobočné 
(sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety) a manželé dětí (zeťové a snachy), 
děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s dárcem žily nej-
méně po dobu jednoho roku před převodem ve společné domácnosti a které 
z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány vý-
živou na dárce.

 Ū Zvláštní režimy odpisování
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, stano-
ví některé zvláštnosti odpisování ve vztahu ke kulturním památkám.

Podle § 27 písm. e) citovaného zákona jsou movité kulturní památky a  jejich 
soubory hmotným majetkem, který je z odpisování vyloučen.

Podle § 29 odst. 3 a § 30 odst. 8 citovaného zákona se roční odpis u technic-
kého zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce stanoví ve výši 
jedné patnáctiny vstupní ceny. 

Bližší informace k uvedeným daňovým zvýhodněním mohou poskytnout finanč-
ní úřady.

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy na úseku státní památ-
kové péče. Je bezprostředně nadřízeným správním orgánem Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. 

Památková inspekce je specializovaným kontrolním orgánem v oboru státní pa-
mátkové péče. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo kultury.

Magistrát hlavního města Prahy, odbor kultury, památkové péče a cestov-
ního ruchu je příslušným prvostupňovým správním orgánem na území hlavního 
města Prahy ve věcech, k  jejichž posouzení a  rozhodnutí je na základě zákona 
o  státní památkové péči příslušný obecní úřad obce s  rozšířenou působností 
nebo krajský úřad.

Odbor kultury, památkové péče a  cestovního ruchu Magistrátu hlavního měs-
ta Prahy vykonává, mimo jiné, dozorové pravomoci dle § 28 odst. 2 písm. f ) 
a  § 29 odst. 2 písm. g) zákona o  státní památkové péči při obnově národních 
kulturních památek a kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních 
úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržova-
cích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v  památkové 
rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu.

Národní památkový ústav plní úkoly odborné organizace státní památkové 
péče. Je organizací pro výkon a koordinaci veškeré odborné činnosti v oboru stát-
ní památkové péče. 

Národní památkový ústav není vybaven rozhodovací pravomocí a  jeho pracov-
níci nesmějí závazně určovat, jakým způsobem budou práce na obnově kulturní 
památky či stavbě v památkové rezervaci, památkové zóně či ochranném pásmu 
provedeny. Rozhodovací pravomoc přísluší výhradně orgánům státní památkové 
péče, mezi které Národní památkový ústav a jeho pracovníci nepatří. Nemohou 
tak například na staveništi určovat, jakou barvou bude opatřena fasáda obnovo-
vané kulturní památky nebo jakou profilaci budou mít nově osazovaná okna. Dle 

Přehled orgánů a organizací státní 
památkové péče

16–  Gift tax exemption
  Pursuant to Sec.19 (3) of Act No. 357/1992 Coll., on Inheritance Tax, Gift Tax and 

Real Estate Transfer Tax, as amended, gratuitous acquisition of property (both 
movable and immovable) is exempt from gift tax if it occurs between persons 
of category I or II. Category I consists of relatives in the direct line and spouses. 
Category II consists of relatives in the collateral line (siblings, nephews, nieces, 
uncles and aunts) and children’s spouses (sons-in-law and daughters-in-law), 
husband’s children, husband’s parents and persons who lived with the donor 
in a common household for at least a year prior to the transfer and who for that 
reason took care of the common household or were dependent on the donor 
for their maintenance.

–  Special regimes of tax deductions
  Act No. 586/1992 Coll., on Income Taxes, as amended, stipulates some 

specifications in tax deductions in relation to cultural monuments. 

  Pursuant to Sec. 27 (e) of the above mentioned Act, movable cultural 
monuments and their groups are tangible assets, which are excluded from tax 
deductions. 

  According to Sec 29 (3) and Sec. 30 (8) of the above mentioned Act, the annual 
tax deduction for technical improvements carried out on an immovable 
cultural monument are set at one fifteenth of the entry price.

More information on the above mentioned tax reliefs is provided by tax offices.

16  Overview of State monument care bodies 
and organizations

The Ministry of Culture is the central body of state administration in the sector 
of State monument care. It is an immediately superior administrative body to the 
Department of Culture, Heritage and Tourism of Prague City Hall.

The Monument Inspectorate is a specialized inspection body in the field of 
State monument care. Its founder is the Ministry of Culture.

The Department of Culture, Heritage and Tourism of Prague City Hall is a 
relevant first instance administrative body in the territory of the City of Prague, 
which examines and decides on matters that are, in accordance with the Act 
on State Monument Care, examined and decided on by a competent municipal 
authority with extended competence or the regional authority.

The Department of Culture, Heritage and Tourism of Prague City Hall performs, 
among other things, supervision, pursuant to Sec. 28 (2) (f ) and Sec. 29 (2) ( g)  of 
the Act on State Monument Care, over the renewal of national cultural monuments 
and cultural monuments and over construction, change to a structure, landscaping, 
placement or removal of equipment, removal of a structure or maintenance works 
on a real estate that is not a cultural monument, but is located in a monument 
reservation, monument zone or in a protective zone.

The National Heritage Institute performs tasks of professional organization of 
State monument care. It is an organization for the performance and coordination 
of all professional activities in the field of State monument care.
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ustanovení § 32 odst. 2 písm g) zákona o státní památkové péči sice Národní pa-
mátkový ústav zabezpečuje odborný dohled nad prováděním komplexní péče 
o kulturní památky, tato pravomoc je však pouze konzultační a předchází vydání 
závazného stanoviska správním orgánem státní památkové péče. Následná kont-
rolní a dohledová oprávnění zástupců Národního památkového ústavu nemohou 
měnit podmínky vydaného závazného stanoviska. Ministerstvo kultury 

Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana
tel.: 257 085 111, fax: 224 318 155
http://www.mkcr.cz

Magistrát hlavního města Prahy
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1
tel.: 236 001 111 (ústředna), 236 002 428 (informace), fax: 236 007 026
e-mail: posta@cityofprague.cz, http://magistrat.praha-mesto.cz

Národní památkový ústav 
ústřední pracoviště
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1
tel.: 257 010 111, fax: 257 533 527
e-mail: up@up.npu.cz, http://www.npu.cz

územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze
Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1
tel.: 234 653 100, fax: 234 653 119
e-mail: praha@praha.npu.cz, http://www.npu.cz

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1
tel.: 257 014 300, fax: 257 532 288
e-mail: arupraha@arup.cas.cz, http://www.arup.cas.cz

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Královopolská 147, 612 00 Brno
tel.: 541 514 101, fax: 541 514 123
e-mail: sekretariat@iabrno.cz; infor@iabrno.cz, http://www.iabrno.cz

Adresář 17The National Heritage Institute does not have the decision-making power and its 
staff cannot make binding decisions to determine which way the renewal works 
on a cultural monument or a building in a monument reservation, monument 
zone or protective zone will be performed. The decision-making power is held 
exclusively by the bodies of State monument care, of which the National Heritage 
Institute and its staff are not a part. Therefore, at the building site, they cannot e.g. 
determine what colour will be the facade of the renewed cultural monument or 
what profiling will be used for window fixtures. 

Pursuant to Sec. 32 (2) (g) of the Act on State Monument Care does provide expert 
supervision over the performance of comprehensive care for cultural monuments, 
this power, however, is only consultative and precedes the issuance of a binding 
opinion of the administrative body of monument care. Subsequent inspection 
and supervisory authority of the representatives of the National Heritage Institute 
cannot change the terms of the issued binding opinion.

17 Directory

Ministry of Culture
Maltézské náměstí 1, 118 11 Prague 1 – Malá Strana
tel.: 257 085 111, fax: 224 318 155
http://www.mkcr.cz

Prague City Hall
Department of Culture, Heritage and Tourism
Jungmannova 35/29, 110 01 Prague 1
tel.: 236 001 111 (telephone exchange), 236 002 428 (information), fax: 236 007 026
e-mail: posta@cityofprague.cz, http://magistrat.praha-mesto.cz

National Heritage Institute
Central Office
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Prague 1
tel.: 257 010 111, fax: 257 533 527
e-mail: up@up.npu.cz, http://www.npu.cz

regional office for Prague
Na Perštýně 12, 110 00 Prague 1
tel.: 234 653 100, fax: 234 653 119
e-mail: praha@praha.npu.cz, http://www.npu.cz

Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the CR, Prague
Letenská 4, 118 01 Prague 1
tel.: 257 014 300, fax: 257 532 288
e-mail: arupraha@arup.cas.cz, http://www.arup.cas.cz

Institute of Archaeology of the Academy of Sciences, Brno, v. v. i.
Královopolská 147, 612 00 Brno
tel.: 541 514 101, fax: 541 514 123
e-mail: sekretariat@iabrno.cz; infor@iabrno.cz, http://www.iabrno.cz
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Zákony
 Ū Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 Ū Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, 

ve znění pozdějších předpisů 
 Ū Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů 

Přímo závazné předpisy mezinárodního práva
 Ū Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (č. 99/2000 Sbírky mezi-

národních smluv) 
 Ū Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy (č. 73/2000 Sbírky me-

zinárodních smluv) 
 Ū Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojené-

ho konfliktu z roku 1954 Haag (č. 71/2007 Sbírky mezinárodních smluv) 

Ostatní mezinárodní úmluvy
 Ū Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 159/1991 Sb., o sjednání 

Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 
 Ū Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 15/1980 Sb., o Úmluvě o opatře-

ních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví 
kulturních statků 

 Ū Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 94/1958 Sb., o Úmluvě na ochranu kul-
turních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní 

Podzákonné právní předpisy
 Ū Vyhláška Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České 

národní rady č. 20/1987 Sb., o  státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů

 Ū Vyhláška Ministerstva kultury č. 187/2007 Sb., kterou se stanoví obsah a nále-
žitosti plánu území s archeologickými nálezy 

 Ū Vyhláška Ministerstva kultury č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti 
a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón 

Základní přehled právních předpisů 
a jiných normativních aktů na úseku 
státní památkové péče 

1818  Basic list of legal regulations and other 
normative acts in the field of State 
monument care

Acts
 – Act No. 20/1987 Coll., on State Monument Care, as amended
 – Act No. 101/2001 Coll., on Return of Illegally Exported Cultural Property, as amended
 – Act No. 71/1994 Coll., on the Sale and Export of Objects of Cultural Value, as amended

Directly binding regulations of international law
 –  Convention on the Protection of the European Architectural Heritage (No. 

99/2000 International Treaties Collection)
 –  Convention on the Protection of the European Architectural Heritage  (No. 

73/2000 International Treaties Collection)
 –  Second Protocol to the Hague Convention on the Protection of Cultural Property during 

an Armed Conflict of 1954 the Hague (No. 71/2007 International Treaties Collection)

Other international conventions
 –  Communication of the Federal Ministry of Foreign Affairs No. 159/1991 Coll., 

on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage
 –  Regulation of the Ministry of Foreign Affairs No. 15/1980 Coll., on the 

Convention on Measures to Prohibit and Prevent Illegal Import, Export and 
Transfer of Ownership of Cultural Property

 –  Regulation of the Ministry of Foreign Affairs No. 94/1958 Coll., on the 
Convention on Protection of Cultural  Property during an Armed Conflict and 
its Protocol

Subordinate legislation
 – Regulation of the Ministry of Culture No. 66/1988 Coll., implementing Czech 

National Council Act No.  20/1987Coll., on State Monument Care, as amended
 – Regulation of the Ministry of Culture No. 187/2007 Coll., establishing the 

content and elements of a plan of an area with archaeological finds
 – Regulation of the Ministry of Culture No. 420/2008 Coll., establishing the 

content and elements of a plan of the protection of monument reservations 
and monument zones
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Podzákonné právní předpisy, vymezující národní kulturní památky
 Ū Nařízení vlády č. 50/2010 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za 

národní kulturní památky (za NKP prohlášeno: Dům U Černé Matky Boží v Pra-
ze na Starém Městě; kostel Nejsvětějšího srdce Páně v Praze na Vinohradech; 
Čistírna odpadních vod v Praze v Bubenči)

 Ū Nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých 
kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění pozdějších předpi-
sů (za NKP prohlášeno: České korunovační klenoty; Betlémská kaple; Karoli-
num; Národní muzeum; Novoměstská radnice)

 Ū Nařízení vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kultur-
ních památek za národní kulturní památky, ve znění pozdějších předpisů (za NKP 
prohlášeno: Pražský hrad; Stavovské divadlo; Anežský klášter; Karlův most se so-
chařskou výzdobou; Národní divadlo; Klášter na Slovanech; Vyšehrad; Národní pa-
mátník na Vítkově s hrobem Neznámého vojína; Čestná pohřebiště spojeneckých 
armád a bojovníků za svobodu na Olšanech; Bojiště bitvy na Bílé Hoře s mohylou 
a letohrádek Hvězda s oborou; Památník protifašistického odboje v Kobylisích)

 Ū Nařízení vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých 
kulturních památek za národní kulturní památky, v  platném znění (za NKP 
prohlášeno: Klementinum; Staroměstské náměstí; Pomník sv. Václava; Kos-
tel sv. Mikuláše na Malé Straně; Starý židovský hřbitov; Staronová synagoga; 
Zbraslavský klášter; Müllerova vila; Hradiště Šárka)

 Ū Nařízení vlády č. 404/1992 Sb., o změně prohlášení některých kulturních pa-
mátek za národní kulturní památky, ve znění pozdějších předpisů (za NKP pro-
hlášeno: Staroměstská radnice; Kostel Matky Boží před Týnem; Palác Kinských)

 Ū Nařízení vlády č. 111/1991 Sb., o prohlášení Břevnovského kláštera za národní 
kulturní památku, ve znění pozdějších předpisů

 Ū Nařízení vlády č. 55/1989 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za 
národní kulturní památky, ve znění pozdějších předpisů (za NKP prohlášeno: 
Dům umělců (Rudolfinum); Hradiště a keltské oppidum Závist; Obecní dům 
hlavního města Prahy s  Prašnou bránou; Památník českého odboje 1939–
1945 „Pečkárna“; Strahovský klášter) 

Podzákonné právní předpisy, vymezující památkové rezervace
 Ū Nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze 
 Ū Nařízení vlády č. 127/1995 Sb., o prohlášení území ucelených částí vybraných 

měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezer-
vace (Stodůlky, Ruzyně) 

Podzákonné právní předpisy, vymezující památkové zóny
 Ū Vyhláška hlavního města Prahy č. 15/1991 Sb. HMP o prohlášení částí území 

hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochra-
ny (Osada Buďánka; Vilová kolonie Ořechovka; Osada Rybáře; Staré Ďáblice; 
Kralovice)

 Ū Vyhláška hlavního města Prahy č. 10/1993 Sb. HMP o prohlášení částí území 
hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany 
(Vinohrady, Žižkov, Vršovice; Nusle; Karlín; Dejvice, Bubeneč, horní Holešovi-
ce; Smíchov; Staré Bohnice; Stará Hostivař; Barrandov; Baba)

 Ū Vyhláška Ministerstva kultury č. 108/2003 Sb., o prohlášení území s historic-
kým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určová-
ní podmínek pro jejich ochranu (Staré Střešovice; Tejnka)

 Ū Vyhláška Ministerstva kultury č. 413/2004 Sb., o prohlášení území s historic-
kým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a ur-
čení podmínek jejich ochrany (Střešovičky) 

Ochranné pásmo 
 Ū Rozhodnutí bývalého odboru kultury NVP č.j. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 

o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze a jeho doplň-
kem ze dne 9. 7. 1981, kterými se určuje toto ochranné pásmo a podmínky 
pro činnost v něm

Usnesení vlády
 Ū Usnesení vlády ze dne 16. 7. 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých 

kulturních památek 
 Ū Usnesení vlády ze dne 22. 2. 1995 č. 110 k Programu záchrany architektonic-

kého dědictví 
 Ū Usnesení vlády ze dne 25. 3. 1992 č. 209 k Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón 

Související předpisy
 Ū Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 Ū Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako sou-

části ústavního pořádku České republiky
 Ū Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 Ū Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 Ū Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Subordinate legislation, defining national cultural monuments
 – Government Regulation No. 50/2010 Coll., on Proclamation of some Cultural 

Monuments as National Cultural Monuments (proclaimed national cultural 
monuments: House of the Black Madonna in the Old Town, Prague; Church of 
the Most Sacred Heart of our Lord in Vinohrady, Prague; Wastewater Treatment 
Plant in Bubeneč, Prague)

 – Government Regulation No. 337/2002 Coll., on Proclamation and Cancellation 
of Proclamation of some Cultural Monuments as National Cultural Monuments, 
as amended (proclaimed national cultural monuments: Czech Crown Jewels; 
Bethlehem Chapel; Karolinum; National Museum; New Town Hall)

 – Government Regulation No. 147/1999 Coll., on Proclamation and Cancellation 
of Proclamation of some Cultural Monuments as National Cultural Monuments, 
as amended (proclaimed national cultural monuments: Prague Castle; Estates 
Theatre; St. Agnes Convent; Charles Bridge with sculptures decorations; 
National Theatre; Na Slovanech Monastery; Vyšehrad; National Monument on 
Vítkov Hill with the Tomb of the Unknown Soldier; Honorary Burial Grounds 
of Allied Armies and Freedom Fighters in Olšany; Battle of White Mountain 
battlefield with a barrow and Hvězda Summer Palace with a Game Preserve; 
Anti-Fascist Resistance Monument in Kobylisy)

 – Government Regulation No. 262/1995 Coll., Proclamation and Cancellation of 
Proclamation of some Cultural Monuments as National Cultural Monuments, 
as amended (proclaimed national cultural monuments: Klementinum; Old 
Town Square; St. Wenceslas Monument; St. Nicolas Church in Malá Strana; 
Old Jewish Cemetery; Old-New Synagogue; Zbraslav Monastery; Müller Villa; 
Ancient Settlement in Šárka)

 – Government Regulation No. 404/1992 Coll., on Change in Proclamation of 
certain Cultural Monuments as National Cultural Monuments, as amended 
(proclaimed national cultural monuments: Old Town Hall; Church of Our Lady 
Before Tyne; Kinsky Palace)

 – Government Regulation No. 111/1991 Coll., on Proclamation of Břevnov 
Monastery as National Cultural Monument, as amended

 – Government Regulation No. 55/1989 Coll., on Proclamation of some Cultural 
Monuments as National Cultural Monuments, as amended (proclaimed national 
cultural monuments: House of Artists (Rudolfinum);  Settlement and Celtic 
Oppidum Závist; Prague Municipal House with Powder Tower; Monument to 
the Czech Resistance 1939– 1945 “Pečkárna“; Strahov Monastery)

Subordinate legislation, defining monument reservations
- Government Regulation No. 66/1971 Coll., on Monument Reservation in the City 
of Prague
- Government Regulation No. 127/1995 Coll., on Proclamation of Compact  Parts 
of Selected Towns and Villages with conserved collection of folk architecture as 
Monument Reservations
(Stodůlky, Ruzyně)

Subordinate legislation, defining monument zones
 – Ordinance of the City of Prague No. 15/1991 Coll. of the City of Prague on 

Proclamation of Parts of the Territory of the City of Prague as Monument Zones 
and on Determination of Conditions for their Protection (Buďánka Settlement; 
Ořechovka Residential Colony; Rybáře Settlement; Staré Ďáblice; Kralovice)

 – Ordinance of the City of Prague No. 10/1993 Coll. of the City of Prague on 
Proclamation of Parts of the Territory of the City of Prague as Monument Zones 
and on Determination on Conditions for their Protection (Vinohrady, Žižkov, 
Vršovice; Nusle; Karlín; Dejvice, Bubeneč, upper Holešovice; Smíchov; Staré 
Bohnice; Stará Hostivař; Barrandov; Baba)

 – Regulation of the Ministry of Culture No. 108/2003 Coll., on Proclamation of 
Territory with Historical Settings in Selected Towns and Villages and their Parts 
as Monument Zones and on Determination of Conditions for their Protection 
(Staré Střešovice; Tejnka)

 – Regulation of the Ministry of Culture No. 413/2004 Coll., on Proclamation of 
Territory with Historical Settings in Selected Towns and Villages and their Parts 
as Monument Zones and on Determination of Conditions for their Protection 
(Střešovičky)

Protective zone
 – Decision of the Former Department of Culture of the National Committee 

of Prague Ref. No. Kul/5-932/81 of 19th May 1981, on Determination of the 
Protective Zone of Prague Monument Reservation and its complement of 9th 
July 1981, establishing the protective zone and determining conditions for 
activities in it.
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 Ū Zákon č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

 Ū Vyhláška hlavního města Prahy č. 26/1999 Sb. HMP o obecných technických 
požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů

 Ū Nařízení hlavního města Prahy č. 26/2005 Sb. HMP kterým se zakazuje rekla-
ma šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění poz-
dějších předpisů

 Ū Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k bu-
dovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a dopl-
ňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů

 Ū Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších před-
pisů 

 Ū Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 Ū Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 Ū Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, 

ve znění pozdějších předpisů 
 Ū Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
 Ū Zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území 

Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

Government resolutions
 – Government Resolution of 16th July 1997 No. 426 on Programme of Restoration 

of Movable Cultural Monuments
 – Government Resolution of  22nd February 1995 No. 110 concerning the 

Programme of Architectural Heritage Conservation
 – Government Resolution of 25th March 1992 No. 209 concerning the Programme 

of Regeneration of City Monument Reservations and Monument Zones

Related legislation
 – Constitutional Act No. 1/1993 Coll., Constitution of the Czech Republic, as 

amended
 – Resolution No. 2/1993 Coll., on incorporation of the Charter of Fundamental 

Rights and Freedoms as part of the constitutional order of the Czech Republic
 – Act No. 40/1964 Coll., The Civil Code, as amended
 – Act No. 200/1990 Sb., on Administrative Infractions, as amended
 – Act No. 500/2004 Sb., Rules of Administrative Procedure, as amended
 – Act No. 183/2006, on Land-use Planning and Building Code (Building Act),as 

amended
 – Ordinance of the City of Prague No. 26/1999 Coll of the City of Prague on 

General Technical Requirements for the Construction Development in the City 
of Prague, as amended

 – Rulings of the City of Prague No. 26/2005 Coll. of the City of Prague, prohibiting 
advertising distributed in public places outside business premises, as amended

 – Act No. 72/1994 Coll., regulating some co-ownership relations to buildings and 
some ownership relations to apartments and non-residential premises and 
complementing some acts  (Apartment Ownership Act), as amended

 – Act No. 114/1992 Coll., on Nature and Landscape Protection, as amended
 – Act No. 122/2000 Coll., on Protection of Museum Collections and on Changes 

in Some Other Acts, as amended
 – Act No. 131/2000 Coll., on the City of Prague, as amended
 – Act No. 101/2001 Coll., on Return of Illegally Exported Cultural Property, as 

amended
 – Act No. 150/2002 Coll., Administrative Rule sof Court, as amended
 – Act No. 214/2002 Coll., on the Export of Certain Cultural Property from the 

Territory of the European Communities, as amended
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