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Aktuální informace – „novostavby“ 

 

Doposud: „Stavby, které po 1. 1. 2014 vyrostou na pozemku, který je kulturní 
památkou (vyjma  podzemních staveb se samostatným účelovým určením, 
dočasných staveb, liniových staveb, jako jsou zejména vodovody, kanalizace 
nebo energetická či jiná vedení, a jiné předměty, které ze své povahy pravidelně 
zasahují více pozemků) se stanou kulturní památkou ze zákona, protože budou 
součástí kulturní památky. Dle § 7a zákona o státní památkové péči Ministerstvo 
kultury může na žádost vlastníka stavby, která vznikla následně na nemovitosti již 
chráněné jako kulturní památka, nebo z moci úřední rozhodnout, že tato stavba 
není kulturní památkou. „ 

Aktuálně: V současné době nepanuje na MK mezi OPP a PI shoda a na základě  
pokynu OPP MK se novostavby, které vznikly po 1. 1.2014 a staly se součástí 
památkově chráněných pozemků, k právnímu stavu  KP nebo NKP aktuálně 
nepřipojují.   

O výsledku jednání na MK budeme informovat na poradě vedoucích EDIS. 
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Hlavní novinky  v rámci nasazení verze 1.6 

sloučení slovníků stavů a fází ochrany (zjednodušení evidence, 
možnost vyjádřit doprohlašování/odprohlašování, zobrazení 
fází u každého prvku v katalogu i v tiskových sestavách) 

přidány chybějící fáze (např. památková ochrana nezrušena) 

záložka „Právní stav“ přidán nový atribut „zapsáno“ (lze přidat 
i do quick filtru) 

záložka „Související prvky“ – přidány nové atributy/sloupce 
(fáze ochrany kód/název, chráněno) 

u ochranným pásem – záložka „Předmět ochrany“ 

u právním stavů, ke kterým je OP vyhlášeno – záložka 
„Ochranná pásma“ 
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Slovník fází ochrany 
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Slovníky – Slovníky pam. ochrany – Fáze ochrany 



Slovník fází ochrany - ukázka 
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Záložka „Právní stav“ 
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Památková ochrana - Seznam právní stavů - záložka „Právní stav“ 
Příklad: r. č. 39438/3-215 
 



Záložka „Seznam právních aktů“ 
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Záložka „Rejstřík státních seznamů“ 
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1. 

2. 

3. 



Záložka „Související prvky“ 

Kristina Hendrychová, 8. výjezdní zasedání IISPP v Kroměříži, 18. – 20. 9. 2019 



Export dat x Tiskové sestavy 
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Tiskové sestavy 



Tiskové sestavy 

V tiskových sestavách se u každého souvisejícího prvku ukazuje 
konkrétní fáze ochrany.  

Tiskové sestavy k obecnému použití: 

- Seznam KP s nem. částmi 

- Seznam KP s nem. částmi 1 (rozdíl je v zobrazení PI, využití u 
vícenásobných PI) 

- Seznam KP se všemi souvisejícími prvky 

- Seznam NKP s nem. částmi 

- Seznam NKP s nem. částmi 1 (rozdíl je v zobrazení PI, využití u 
vícenásobných PI) 

- Seznam NKP se všemi souvisejícími prvky 
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Tiskové sestavy - pokračování 

- Základní údaje 

- Základní údaje – KN 

- Základní údaje KN – výmaz kódu 18 

 

Ostatní tiskové sestavy jsou v seznamu právních stavů napojeny 
na ESS (elektronickou spisovou službu NPÚ), využívá oddělení 
evidence nemovitých památek (ENP) a oddělení evidence 
movitých památek (EMP) na GnŘ. 
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Tiskové sestavy – ukázka „Seznam KP s nem. částmi“ 
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pozemky od právního stavu ze Seznamu 
právních stavů 

pozemky od prvku ze Soupisu 



Tiskové sestavy - ukázka 
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a) Seznam NKP s nem. částmi – příklad r. č. 380 

b) Seznam NKP s nem. částmi 1 - příklad r. č. 380 



Doprohlašování/odprohlašování části areálu/souboru 

 Pokud NPÚ (konkrétně ÚOP) navrhne na 

doprohlášení/odprohlášení část areálu/souboru nebo pokud 
přijde z MK zahájení/přerušení/nepokračování v řízení o 
prohlášení části areálu/souboru (např. stodoly v rámci 
usedlosti a dosud je KP pouze obytný dům), nový právní stav 
se nezakládá, ale příslušný dokument a příslušný prvek se 
připojí na právní stav. A pokud je i pozemek v návrhu na 
ochranu, doplní se v "Seznamu právních stavů" do "Parcel" v 
"Prostorové identifikace" s kódem ochrany „7“ – „pozemek v 
návrhu na ochranu".  

 

 

 

 
Kristina Hendrychová, 8. výjezdní zasedání IISPP v Kroměříži, 18. – 20. 9. 2019 



Doprohlašování/odprohlašování části areálu/souboru 

Až přijde vlastní prohlášení/zrušení části areálu/souboru,  
dochází ke změně příslušné fáze na „ R - památkově chráněno, 
rozsah revidován“ v záložce “Právní stav“ a v „Souvisejících 
prvcích“ u prvku (celku/areálu/souboru).  

 Tzn. fáze „R - památkově chráněno, rozsah revidován“ se 
používá pouze u záznamu celku/areálu/souboru v záložce 
„Právní stav“ a v „Souvisejících prvcích“. Konkrétní prvek a akt 
má již i konkrétní fázi. 
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Příklad: r. č. 38250/5-2994 
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Příklad: r. č. 38250/5-2994 - pokračování 
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Navrhovaný prvek doplněn do Souvisejících prvků a pozemek do Parcel v 
Prostorové identifikaci.  

Výsledná tisková sestava: 



TRVALE přemístěno a zmovitnění (podrobněji na školení editorů) 
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Výsledek (např. r. č. 26786/8-1278) – původní umístění: 

Upozornění: na straně Seznamu právních stavů se PI sčítá. Uvědomit si  při vyhledávání. 



Tisková sestava - „Seznam KP se všemi souvisejícími prvky“ 

Školení editorů Památkového katalogu 23. 7. 2019 – právní stavy 

Nutnost použití tiskové sestavy 
„Seznam KP  
se všemi souvisejícími prvky“ 

 



TRVALE přemístěno a zmovitnění - pokračování 
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Nový záznam samostatné movité KP: 



TRVALE přemístěno a zmovitnění - pokračování 
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Na straně Soupisu: 



Export dat 

Školení uživatelů Památkového katalogu  

Nejprve provést výběr: např. pro konkrétní ORP všechny chráněné 
nemovité kulturní památky 



Export dat 

 

Školení uživatelů Památkového katalogu  



Export dat – konkrétní ukázka 

Školení uživatelů Památkového katalogu  



Ochranná pásma – záložka „Související prvky“ 
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Související prvky – vlastní území OP.  
Údaje (chráněno od/do, fáze atd.) se týkají vlastního OP.  

Pozn. v záložce „Související prvky“ není výčet prvků, které na ploše OP leží. 

 

Přechod na prvek území v Soupisu. 



Ochranná pásma – záložka „Předmět ochrany“ 
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„Předmět ochrany“ – právní stav, ke kterému bylo OP vyhlášeno. 
 
Příklad: r. č. 3477 

 

Přechod na právní stav, ke kterému bylo OP vyhlášeno. 



Přechod na právní stav, ke kterému bylo OP vyhlášeno. 
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Záložka „Ochranná pásma“ 

Přechod na záznam právního stavu OP. 



Ochranná pásma – prvek v Soupisu 
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U prvků, k jejichž právnímu stavu bylo vyhlášeno OP,  
údaj o OP v závorce. 

Ke všem prvkům, které leží na ploše OP, se z GIS do sloupce 
„Na ploše“ donačítá atribut „OP“. 



Ochranná pásma - příklady 
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OP k chráněnému území (např. k PR r. č. 3003 - „Předmět ochrany“ – právní stav PR): 

Seznam právních stavů – PR Žatec v záložce „Ochranná pásma“ – právní stav OP:   

Pozn. v záložce Související prvky – prvek území napojen ze soupisu ručně nikoli výčet 
prvků, které na ploše OP nebo PR leží. 



Znalostní báze 

Postup práce s dokumenty procesu prohlašování/rušení za KP pro ÚOP - verze 1.6  

Jedním dokumentem zahájeno/nezahájeno/prohlášeno/neprohlášeno/zrušeno/nezrušeno 
apod.- verze 1.6 

Doprohlašování/odprohlašování části areálu/souboru - editace ÚOP a GnŘ - verze 1.6  

 

https://intranet.npu.cz/znalostni-baze/-
/wiki/V%C3%BDchoz%C3%AD+Wiki/Pam%C3%A1tkov%C3%A1+ochrana 

Kristina Hendrychová, 8. výjezdní zasedání IISPP v Kroměříži, 18. – 20. 9. 2019 



Školení  

Dne 23. července 2019 proběhlo školení editorů Památkového katalogu – obě 
prezentace dostupné ve znalostní bázi:https://intranet.npu.cz/znalostni-baze/-
/wiki/V%C3%BDchoz%C3%AD+Wiki/Prezentace+verze+1.6+pro+editory+2019 

 

Další školení v roce 2019: 

editor nemovitých záznamů: 28. 11. 2019  

editor movitých záznamů: termín bude dohodnut 

základní uživatel Památkového katalogu pro NPÚ: 

- pro GnŘ: 3. 10. 2019 

- pro ÚOP: 12. 11. 2019 

pro MK, krajské úřady, ORP: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GvxIt5qfRridgzcXRPj8PzAA-
HBFqAlegc6sNsdkpHU/edit?usp=sharing  
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Děkuji Vám za pozornost. 

Kristina Hendrychová, 8. výjezdní  zasedání IISPP v Kroměříži, 18. – 20. 9. 2019 
 



Kristina Hendrychová 

vedoucí oddělení evidence nemovitých kulturních 
památek 
 
tel. 257 010 119, 724 663 600 
hendrychova.kristina@npu.cz 


