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Mgr. Z. Heřmanová 
 
dnem podpisu 
 
1. 1. 2013 
 
neurčité 
 
3 
 
3 
 

 
Podle čl. II odst. 5 Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem 
Ministerstvem kultury České republiky pod č. j. MK – S 5830/2012 ze dne 20. září 2012 (dále 
jen „Statut NPÚ“),  
 

rozhoduji o  
vydání Hlavního organiza čního řádu Národního památkového ústavu . 

 
I. 

Na základě Statutu NPÚ se v souvislosti s vydáním Hlavního organizačního řádu Národního 
památkového ústavu  
zřizují: 

1.) Generální ředitelství se sídlem v Praze pro zajištění centralizovaného a metodického 
řízení NPÚ a 

2.) Územní památkové správy pro oblast pé če o státní hrady, zámky a ostatní 
památkové objekty v pé či NPÚ s následující územní působností: 
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a) Územní památková správa v Praze, s územní působností pro Středočeský kraj, 
Ústecký kraj, Karlovarský kraj a hlavní město Praha. 

b) Územní památková správa v Českých Bud ějovicích, s územní působností pro 
Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina  

c) Územní památková správa v Sychrov ě, s územní působností pro Liberecký 
kraj, Královehradecký kraj a Pardubický kraj 

d) Územní památková správa v Krom ěříži, s územní působností pro Zlínský kraj, 
Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj. 

 
II. 

Na základě Statutu NPÚ sev souvislosti s vydáním Hlavního organizačního řádu Národního 
památkového ústavu a zřízením Generálního ředitelství se sídlem v Praze zrušuje Úst řední 
pracovišt ě.  

 
III. 

1.) Na základě Statutu NPÚ sev souvislosti s vydáním Hlavního organizačního řádu 
Národního památkového ústavu a zřízením Územních památkových správ odebírá 
pravomoc v oblasti pé če o státní hrady, zámky a ostatní památkové objekty  v 
péči NPÚ všem územním odborným pracovištím , která se svěřuje Územním 
památkovým správám. Každá z Územních památkových správ vykonává svěřenou 
pravomoc v oblasti péče o státní hrady, zámky a ostatní památkové objekty v péči 
NPÚ, které se nacházejí v její územní působnosti.  

2.) Pro výkon odborné památkové péče v souladu se zákonem č. 20/1989 Sb., v platném 
znění jsou určena územní odborná pracoviště s následující územní působností: 
a) Územní odborné pracoviště pro hl. město Prahu 
b) Územní odborné pracoviště pro střední Čechy se sídlem v Praze 
c) Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích pro Jihočeský kraj 
d) Územní odborné pracoviště v Plzni pro Plzeňský kraj 
e) Územní odborné pracoviště v Lokti pro Karlovarský kraj 
f) Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem pro Ústecký kraj 
g) Územní odborné pracoviště v Liberci pro Liberecký kraj 
h) Územní odborné pracoviště v Josefově pro Královéhradecký kraj 
i) Územní odborné pracoviště v Pardubicích pro Pardubický kraj 
j) Územní odborné pracoviště v Brně pro Jihomoravský kraj 
k) Územní odborné pracoviště v Telči pro kraj Vysočinu 
l) Územní odborné pracoviště v Kroměříži pro Zlínský kraj 
m) Územní odborné pracoviště v Olomouci pro Olomoucký kraj 
n) Územní odborné pracoviště v Ostravě pro Moravskoslezský kraj 

 
IV. 

Hlavní organizační řád vydaný tímto Rozhodnutím je přílohou č. 1 tohoto Rozhodnutí. 
 

V. 
1.) Toto Rozhodnutí nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1. 1. 2013. 
2.) Tímto Rozhodnutím se zrušuje Hlavní organizační řád Národního památkového ústavu ve 
znění pozdějších změn, který byl vydán Rozhodnutím generální ředitelky č. III/2010/NPÚ ze 
dne 15. 9. 2010. 
 
 
V Praze dne 21.9.2012 
 
 Ing. arch Naděžda Goryczková 
 generální ředitelka 
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Příloha:  
 
 1. Hlavní organizační řád Národního památkového ústavu –  obecná část 
 2. Hlavní organizační řád Národního památkového ústavu –  popisy činností 
 3. Hlavní organizační řád Národního památkového ústavu –  organigramy 
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