
Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti 
týkajících se státní památkové péče 

za rok 2022 
Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2022. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 

pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovídá za jejich ochranu. Zpravodajská jednotka je povinna poskytnout všechny 
požadované údaje. Děkujeme za spolupráci. 
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MUTACE A (pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností) 
 

PAMÁTKOVÁ PÉČE V ORGANIZAČNÍ STRUKTUŘE ÚŘADU: 

I. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PAMÁTKOVÉ PÉČE 
 Č. ř. Celkem  

a 1 2 

Počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané za rok (bez sezónních zaměstnanců) 0101  

z toho  
s vysokoškolským vzděláním  0102  

se středoškolským vzděláním 0103  

Kontrolní součet (ř. 0101 až 0103) 0129  
 

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY NA ÚSEKU PAMÁTKOVÉ PÉČE 

II. ZÁKON Č. 20/1987 SB., O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

Správní úkon Č. ř. Počet 

a 1 2 

Vyjádření k návrhu na prohlášení věci za kulturní památku podle 
ust. § 3 odst. 1 

0201  

Vyjádření ke zrušení prohlášení věci za kulturní památku podle 
ust. § 8 odst. 2 

0202  

Rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní 
památky učinit vydávaná podle ust. § 10 odst. 1 

0203  

Rozhodnutí o podmínkách pro další výkon činnosti nebo  
o zákazu výkonu činnosti podle ust. § 11 odst. 2 

0204  

Rozhodnutí o způsobu odstranění závady, jde-li o kulturní 
památku, podle ust. § 12 odst. 1 

0205  

Závazná stanoviska vydávaná k obnově movitých kulturních 
památek podle ust § 14 odst. 1 

0206  

Závazná stanoviska vydávaná k obnově nemovitých kulturních 
památek podle ust. § 14 odst. 1 v režimu ust. § 149 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád 

0207  

Závazná stanoviska vydávaná k obnově nemovitých kulturních 
památek podle ust. § 14 odst. 1 v režimu ust. § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

0208  

Závazná stanoviska vydávaná podle ust. § 14 odst. 2 v režimu 
ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

0209  

Závazná stanoviska vydávaná podle ust. § 14 odst. 2 v režimu 
ust. § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

0210  

Rozhodnutí o příspěvku na obnovu kulturní památky podle 
§ 16 odst. 2 

0211  

Rozhodnutí o vymezení ochranného pásma podle 
ust. § 17 odst. 1 nebo 3 

0212  

Změna rozhodnutí o vymezení ochranného pásma podle 
ust. § 17 odst. 5 nebo 6 

0213  

Zrušení ochranného pásma podle ust.  § 17 odst. 6 0214  
Stanoviska k územně plánovací dokumentaci podle 
ust. § 29 odst. 2 písm. c) 

0215  

Ustanovení komise, konzervátora či zpravodaje státní památkové 
péče podle ust. § 31 

0216  

Rozhodnutí o uložení pokuty podle ust. § 35 odst. 1 0217  

Rozhodnutí o uložení pokuty podle ust. § 39 odst. 1 0218  

Počet řádných a mimořádných opravných prostředků podaných 
do rozhodnutí, podmíněných závaznými stanovisky, vydaných 
v režimu ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  

0219  

 

II. ZÁKON Č. 20/1987 SB., O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DOKONČENÍ) 

Správní úkon Č. ř. Počet 

a 1 2 

Počet řádných a mimořádných opravných prostředků podaných 
do rozhodnutí vydaných v režimu ust. § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

0220  

Počet správních žalob do rozhodnutí obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností vydaných v přenesené působnosti, 
týkajících se státní památkové péče 

0221  

Počet stížností na činnost pracoviště památkové péče 0222  

Kontrolní součet (ř. 0201 až 0222) 0229  
 

III. ZÁKON Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 
Správní úkon Č. ř. Počet 

a 1 2 

Informace poskytnuté podle ust. § 4 0301  

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace podle ust. § 15 0302  

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí 
informací podle ust. § 16 odst. 1 

0303  

Kontrolní součet (ř. 0301 až 0303) 0329  
 

IV.ZÁKON Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM 
ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON) 

Správní úkon Č. ř. Počet 

a 1 2 

Opatření k ochraně nálezu a rozhodnutí o přerušení prací 
v souvislosti nepředvídaným nálezem kulturně cenných předmětů, 
detailů stavby nebo archeologických nálezům podle ust. § 176 

0401  

Kontrolní součet (ř. 0401) 0429  
 

V. ZÁKON Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY 
Správní úkon Č. ř. Počet 

a 1 2 

Vyjádření k záměru vyhlášení přírodních rezervací  
a přírodních památek podle ust. § 41 0501  

Projednání záměru na vyhlášení památných stromů podle 
ust. § 55 

0502  

Kontrolní součet (ř. 0501 až 0502) 0529  

Kult (MK) 24-01 
Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury 
ČV 83/22 ze dne 7. 7. 2021 

Ministerstvo kultury, POB 119 
120 21 PRAHA 2 

Vyplněný výkaz doručte do 27. 03. 2023 



 

MUTACE B (pro krajské úřady) 
 

PAMÁTKOVÁ PÉČE V ORGANIZAČNÍ STRUKTUŘE ÚŘADU: 

 

 

I. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PAMÁTKOVÉ PÉČE 
 Č. ř. Celkem  

a 1 2 

Počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané za rok (bez sezónních zaměstnanců) 1101  

z toho  
s vysokoškolským vzděláním  1102  

se středoškolským vzděláním 1103  

Kontrolní součet (ř. 1101 až 1103) 1129  

 

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY NA ÚSEKU PAMÁTKOVÉ PÉČE 

 

II. ZÁKON Č. 20/1987 SB., O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

Správní úkon Č. ř. Počet 

a 1 2 

Vyjádření k návrhu na prohlášení věci za kulturní památku podle 
ust. § 3 odst. 1 

1201  

Plány ochrany památkových rezervací a památkových zón podle 
ust. § 6a 

1202  

Vyjádření ke zrušení prohlášení věci za národní kulturní památku podle 
ust. § 8 odst. 2 

1203  

Rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník národní kulturní 
památky učinit vydávaná podle ust. § 10 odst. 1 

1204  

Rozhodnutí o podmínkách pro další výkon činnosti nebo o zákazu 
výkonu činnosti podle ust. § 11 odst. 2 

1205  

Rozhodnutí o způsobu odstranění závady, jde-li o národní kulturní 
památku, podle ust. § 12 odst. 1. 

1206  

Závazná stanoviska vydávaná k obnově movitých národních kulturních 
památek podle ust. § 14 odst. 1 

1207  

Závazná stanoviska vydávaná k obnově nemovitých národních 
kulturních památek podle ust. § 14 odst. 1 v režimu ust. § 149 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád 

1208  

Závazná stanoviska vydávaná k obnově nemovitých národních 
kulturních památek podle ust. § 14 odst. 1 v režimu ust. § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

1209  

Rozhodnutí o provedení se nezbytných opatření pro zabezpečení 
národní kulturní památky na náklad jejího vlastníka podle ust. § 15 
odst. 1. 

1210  

Rozhodnutí o příspěvku na obnovu kulturní památky podle § 16 odst. 2 1211  

Rozhodnutí o přemístění národní kulturní památky nebo nemovité 
kulturní památky podle ust. § 18 odst. 1 

1212  

Rozhodnutí o přemístění movité kulturní památky podle ust. 
§ 18 odst. 2 

1213  

Rozhodnutí o podmínkách přenechání kulturní památky nebo národní 
kulturní památky k dočasnému užívání pro vědecký výzkum nebo pro 
účely výstavní podle ust. § 19 

1214  

Rozhodnutí o povinnostech vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti 
strpět provedení archeologických výzkumů a o podmínkách, za nichž 
archeologické výzkumy mohou být provedeny podle ust. § 22 odst. 1 

1215  

Poskytnutí odměny za archeologický nález podle ust. § 23 odst. 4 1216  

Rozhodnutí o náhradě nutných nákladů, které mu vznikly nálezci 
v souvislosti s archeologickým nálezem podle ust. § 23 odst. 4 

1217  

Rozhodnutí o náhradě za majetkovou újmu v souvislosti s prováděním 
archeologických výzkumů podle ust. § 24 odst. 3 

1218  

Stanoviska k územně plánovací dokumentaci podle 
ust. § 28 odst. 2 písm. c) 

1219  

Ustanovení komise, konzervátora či zpravodaje státní památkové péče 
podle ust. § 31 

1220  

Rozhodnutí o uložení pokuty podle ust. § 35 odst. 2 1221  

Rozhodnutí o uložení pokuty podle ust. § 39 odst. 2 1222  

Počet řádných a mimořádných opravných prostředků podaných do 
rozhodnutí, podmíněných závaznými stanovisky, vydaných v režimu 
ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  

1223  

Počet řádných a mimořádných opravných prostředků podaných do 
rozhodnutí vydaných v režimu ust. § 67 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád 

1224  

Počet správních žalob do rozhodnutí krajského úřadu vydaných 
v přenesené působnosti, týkajících se státní památkové péče 

1225  

Počet stížností na činnost pracoviště památkové péče 1226  

Kontrolní součet (ř. 1201 až 1226) 1229  

III. ZÁKON Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 
Správní úkon Č. ř. Počet 

a 1 2 

informace poskytnuté podle ust. § 4 1301  

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace podle ust. § 15 1302  

Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
o poskytnutí informací podle ust. § 16 odst. 3 

1303  

Rozhodnutí o stížnosti na postup při vyřizování žádosti 
o informace podle ust. § 16a 

1304  

Kontrolní součet (ř. 1301 až 1304) 1329  

 

 

IV.ZÁKON Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM 
ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON) 

Správní úkon Č. ř. Počet 

a 1 2 

Opatření k ochraně nálezu a rozhodnutí o přerušení prací 
v souvislosti s nepředvídaným nálezem kulturně cenných 
předmětů, detailů stavby nebo archeologických nálezů podle 
ust. § 176 

1401  

Kontrolní součet (ř. 1401) 1429  

 

 

V. ZÁKON Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY 
Správní úkon Č. ř. Počet 

a 1 2 

Vyjádření k záměru vyhlášení přírodních rezervací a přírodních 
památek podle ust. § 41 

1501  

Projednání záměru na vyhlášení památných stromů podle 
ust. § 55 

1502  

Kontrolní součet (ř. 1501 až 1502) 1529  

 

 

VI.ZÁKON Č. 128/2000SB., O KRAJÍCH (KRAJSKÉ ZŘÍZENÍ) 
Správní úkon Č. ř. Počet 

a 1 2 

Kontroly výkonu přenesené působnosti obcí podle 
ust. § 67 odst. 1 písm e) a odst. 2 

1601  

Opatření v rámci dozoru nad výkonem přenesené působnosti 
svěřené orgánům obcí podle ust. § 69a 

1602  

Kontrolní součet (ř. 1601 až 1602) 1629  
 

Odesláno dne: Razítko: Výkaz vyplnil - jméno (hůlkovým písmem) a podpis: 

Jméno (hůlkovým písmem) a podpis vedoucího  
zpravodajské jednotky: 

Telefon: 

e – mail: 


