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Generální 
ředitelství 

Generální ředitel 

sekce provozně 
ekonomická 

náměstek 

odbor 
ekonom. 

řízení NPÚ 

odbor správy 
majetku 

odbor 
ekonom.  

řízení ÚOP 

sekce správ 
památkových 

objektů 

náměstek 

sekce památkové 
péče 

náměstek 

odbor 
evidence, 

dokumentace 
a 

informačních 
systémů 

odbor péče 
o památkový 

fond 

odbor 
archeologie 

KaGŘ 4 xÚPS 

ředitel 

Územní 
památkové 

správy 

14 x ÚOP 

ředitel 

Územní 
odborná 

pracoviště 
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Schéma územní památkové správy (ÚPS) 

 

 

Ředitel 

KaŘ Sekce náměstka 
ředitele 

Náměstek  

Odbor správy a 
prezentace 
kulturního 

majetku 

Nemovitý 
kulturní 
majetek 

Prezentace, 
instalace a 
expozice 

Správa 
mobiliáře a 
zámeckých 
knihoven 

Odbor provozně 
ekonomický 

oddělení 
ekonomiky 

oddělení 
personalistiky a 

mezd 

oddělení správy 
majetku a 
provozu 

xy SPO  
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Územní působnost územních památkových správ NPÚ 
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Schéma územního odborného pracoviště (ÚOP) 

 

 

 

 

Ředitel  

KaŘ 

 

Asistent  

Spisovna a podatelna 

Ekonomické  činnosti 

PR a ediční činn.  

Provoz a správa 
majetku 

BOZP 

 

odbor evidence, 
dokumentace a 

informačních 
systémů 

odbor péče o 
památkový fond 

odbor 
archeologie* 
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Schéma odboru evidence, dokumentace a informačních systémů v ÚOP 

 

garantuje v+v  v 
ÚOP 

odbor evidence, 
dokumetace, 

výzkumů a 
informací  

vedoucí odboru 

oddělení 
evidence 

dokumentace a 
informací 

referát movitých 
památek 

spravuje, aktualizuje a 
zpřístupňuje ÚS movitých 
kulturních památek (jeho 

regionální část), zpracovává 
návrhy atd. 

referát nemovitých 
památek 

spravuje, aktualizuje a 
zpřístupňuje ÚSne 

movitých kulturních 
památek (jeho regionální 
část), zpracovává návrhy 

atd. 

útvar GIS a MIS 
útvar výzkumů, 

průzkumů a 
dokumentace 

provádí výzkum, průzkum a 
dokumentaci nemovitých a 

movitých památek 

útvar 
dokumentačních 
fondů a knihovny 

knihovna, archiv SHP, 
plánové dokumentace a 
restaurátorských zpráv, 

spisový archiv 820, 
fotoarchiv, kartotéka ÚS 
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Schéma odboru evidence, dokumentace a informačních systémů v generálním ředitelství

 

garantuje v+v  v ÚOP 

odbor evidence, 
dokumentace, 

výzkumů a informací  

vedoucí odboru 

útvar movitých 
památek 

spravuje, aktualizuje a 
zpřístupňuje ÚS movitých 
kulturních památek (jeho 

regionální část), zpracovává 
návrhy atd. 

útvar nemovitých 
památek 

spravuje, aktualizuje a 
zpřístupňuje ÚS nemovitých 

kulturních památek (jeho 
regionální část), zpracovává 

návrhy atd. 

útvar GIS a MIS 
útvar výzkumů, 

průzkumů a 
dokumentace 

provádí výzkum, průzkum a 
dokumentaci nemovitých a 

movitých památek 

útvar 
dokumentačních 
fondů a knihovny 

knihovna, archiv SHP, 
plánové dokumentace a 
restaurátorských zpráv, 

spisový archiv 820, 
fotoarchiv, kartotéka ÚS 


