VÝTAH ZE ZÁKONA O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§1
Účel zákona
(1) Stát chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho
dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu. Účelem zákona je vytvořit všestranné podmínky pro další prohlubování politickoorganizátorské a kulturně výchovné funkce státu při péči o kulturní památky, o jejich zachování, zpřístupňování
a vhodné využívání, aby se podílely na rozvoji kultury, umění, vědy a vzdělávání, formování
tradic a vlastenectví, na estetické výchově pracujících a tím přispívaly k dalšímu rozvoji společnosti.
(2) Péče státu o kulturní památky (dále jen „státní památková péče“) zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž orgány a odborná organizace státní památkové péče (§ 25 až 32)
v souladu se společenskými potřebami zabezpečují zachování, ochranu, zpřístupňování
a vhodné společenské uplatnění kulturních památek. Ostatní orgány státní správy, a jiné organizace spolupracují v oboru své působnosti s orgány a odbornou organizací státní památkové
péče a pomáhají jim při plnění jejich úkolů.
§2
Kulturní památky
(1) Za kulturní památky podle tohoto zákona prohlašuje ministerstvo kultury Českérepubliky
(dále jen „ministerstvo kultury“) nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory,
a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí
společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce
člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické,
umělecké, vědecké a technické,
b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.
(2) Soubory věcí podle odstavce 1 se prohlašují za kulturní památky, i když některé věci
v nich nejsou kulturními památkami.
ČÁST DRUHÁ
PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY
Ochrana a užívání kulturních památek
§9
(1) Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování,udržovat
ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením.
Kulturní památku je povinen užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu. Je-li kulturní památka v společenském vlastnictví, je povinností organizace, která kulturní památku spravuje nebo ji užívá
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nebo ji má ve vlastnictví, a jejího nadřízeného orgánu vytvářet pro plnění uvedených povinností všechny potřebné předpoklady.
(2) Povinnost pečovat o zachování kulturní památky, udržovat kulturní památku v dobrém
stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením má také ten,
kdo kulturní památku užívá nebo ji má u sebe; povinnost nést náklady spojené s touto péčí
o kulturní památku má však jen tehdy, jestliže to vyplývá z právního vztahu mezi ním a vlastníkem kulturní památky.
(3) Organizace a občané, i když nejsou vlastníky kulturních památek, jsou povinni si počínat
tak, aby nezpůsobili nepříznivé změny stavu kulturních památek nebo jejich prostředí a neohrožovali zachování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek.
(4) Vlastník, který kulturní památku převádí na jiného, někomu přenechá k dočasnému užívání nebo předá k provedení její obnovy (§ 14), nebo k jinému účelu, je povinen toho, na
koho věc převádí nebo komu ji přenechá nebo předá, uvědomit, že věc je kulturní památkou.
§ 10
(1) Neplní-li vlastník kulturní památky povinnosti uvedené v § 9, vydá obecní úřad obce
s rozšířenou působností po vyjádření odborné organizace státní památkové péče rozhodnutí
o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní památky učinit, a zároveň určí lhůtu, v níž je
vlastník kulturní památky povinen tato opatření vykonat. Jde-li o národní kulturní památku,
vydá toto rozhodnutí po vyjádření odborné organizace státní památkové péče krajský úřad
v souladu s podmínkami, které pro zabezpečení ochrany národní kulturní památky stanovila
vláda České republiky.
(2) Rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní památky učinit, vydá obecní
úřad obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, krajský úřad, též na
žádost jejího vlastníka.
(3) Podrobnosti o povinnostech vlastníků kulturních památek při jejich ochraně a užívání
stanoví obecně závazný právní předpis.
§ 12
Oznamovací povinnost vlastníka kulturní památky
(1) Vlastník kulturní památky je povinen bez zbytečného odkladu každé ohrožení nebo poškození kulturní památky oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o národní
kulturní památku krajskému úřadu, a vyžádat si jeho rozhodnutí o způsobu odstranění závady.
Jde-li o nemovitou kulturní památku, která je stavbou, vyrozumí též stavební úřad.
(2) Vlastník kulturní památky je povinen každou zamýšlenou změnu jejího užívání, a jde-li
o nemovitou kulturní památku, i její zamýšlené vyklizení, předem oznámit obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností, jde-li o národní kulturní památku krajskému úřadu.
§ 13
Právo státu na přednostní koupi kulturních památek
(1) Vlastník kulturní památky je povinen v případě zamýšleného prodeje (úplatného převodu
vlastnictví) kulturní památky, jde-li o movitou kulturní památku nebo jde-li o národní kulturní
památku, ji přednostně nabídnout ministerstvu kultury ke koupi (úplatnému nabytí do státního
vlastnictví), s výjimkou prodeje mezi osobami blízkými nebo spoluvlastníky.
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(2) Ministerstvo kultury může na základě nabídky vlastníka kulturní památky z mimořádně
závažných kulturně společenských důvodů uplatnit právo státu na přednostní koupi (úplatné
nabytí do státního vlastnictví) kulturní památky buď přímo nebo prostřednictvím organizací
zřizovaných ministerstvem kultury, a to za cenu stanovenou podle zvláštních právních předpisů a nelze-li cenu takto určit, za cenu obvyklou odpovídající povaze věci. Přitom si ministerstvo kultury vyžádá od vlastníka kulturní památky doklad, popřípadě prohlášení o vlastnictví movité kulturní památky.
(3) Ministerstvo kultury, jemuž nabídka došla, je povinno, jde-li o movitou kulturní památku
ve lhůtě tří měsíců a jde-li o nemovitou kulturní památku ve lhůtě šesti měsíců od doručení
nabídky oznámit vlastníku kulturní památky, že nabídku koupě (úplatného nabytí do státního
vlastnictví) kulturní památky přijímá, jinak právo státu na přednostní koupi kulturní památky
vůči vlastníku, který nabídku učinil, zaniká.
(4) Nesplní-li vlastník kulturní památky povinnost uvedenou v odstavci 1, je právní úkon, kterým převedl vlastnictví ke kulturní památce na jinou osobu, neplatný, pokud se této neplatnosti dovolá ministerstvo kultury. Ministerstvo kultury může toto právo uplatnit do tří let ode
dne provedení uvedeného právního úkonu.
(5) Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčeny předpisy upravující bezplatný převod věcí do
státního vlastnictví.
§ 15
Opatření k zajištění péče o kulturní památky
(1) Jestliže vlastník kulturní památky v určené lhůtě neprovede opatření podle § 10 odst. 1,
může obecní úřad obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, krajský
úřad, rozhodnout, že se nezbytná opatření pro zabezpečení kulturní památky provedou na
náklad jejího vlastníka.
(2) Vyžaduje-li to důležitý společenský zájem, může krajský úřad z vlastního podnětu nebo na
návrh obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na návrh ministerstva kultury, jde-li
o movitou kulturní památku nebo movitou národní kulturní památku, uložit jejímu vlastníku
povinnost určitým způsobem s ní nakládat, popřípadě mu uložit, aby ji (§ 10 a § 11 odst. 1
zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) bezplatně svěřil na nezbytně dlouhou
dobu do úschovy odborné organizaci, kterou krajský úřad zároveň určí.
(3) Zanedbává-li vlastník nemovité kulturní památky, která není státním majetkem, trvale své
povinnosti a ohrožuje tím její zachování nebo užívá-li kulturní památku v rozporu s jejím
kulturně politickým významem, památkovou hodnotou nebo technickým stavem, může se ve
společenském zájmu, nedojde-li k dohodě s vlastníkem o jejím prodeji státu, výjimečně kulturní památka na návrh obecního úřadu obce s rozšířenou působností rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu vyvlastnit. V případě vyvlastnění nemovité národní kulturní památky zahajuje
řízení o vyvlastnění vyvlastňovací úřad na návrh krajského úřadu. Jinak platí pro vyvlastnění
obecné předpisy.
(4) Je-li kulturní památka bezprostředně ohrožena, provede obec s předchozím souhlasem
obecního úřadu obce s rozšířenou působností nutná opatření k její ochraně. Jde-li o nemovitou
kulturní památku, která je stavbou, dá obec podnět stavebnímu úřadu k nařízení udržovacích
prací nebo nezbytných úprav nebo k nařízení neodkladných zabezpečovacích prací podle
zvláštních předpisů a vyrozumí o tom obecní úřad obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, i krajský úřad. Je-li kulturní památka v společenském vlastnictví,
vyrozumí o tom též nadřízený orgán organizace, která kulturní památku spravuje nebo je
jejím vlastníkem.
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