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Rozsudek Nejvyššího správního soudu 

Problematika tzv. pozdě zapsaných kulturních 
památek je známa cca 20 let. 

Dne 13. 11. 2020 byl přijat Nejvyšším správním 
soudem první konečný rozsudek (č. j. 5 As 157/2019 – 
27), který se týká tzv. „pozdě zapsaných památek“ tj. 
kulturních památek, které byly do státních seznamů 
zapsány podle pravidel stanovených v zákoně č. 
22/1958 Sb., o kulturních památkách, až po 1.1.1988, 
tedy po nabytí účinnosti zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, kterým byl zákon č. 22/1958 
Sb. zrušen. 
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu 

z dikce § 42 odst. 1 zákona o památkové péči lze vyčíst tyto podmínky, za jejichž splnění 
se věc považuje za kulturní památku po 1. 1. 1988:  

1) existence zápisu ve státních seznamech kulturních památek ke dni 1. 1. 1988; 

2) provedení zápisu za účinnosti dřívějších právních předpisů; 

3) zápis věci jako kulturní památky;  

4) možnost identifikovat zapsanou kulturní památku podle zapsaných údajů ve státních 
seznamech kulturních památek, případně doprovodných listin (§ 2 vyhlášky č. 
116/1959 Ú. l.).  

Nejvyšší správní soud současně dodal, že jde o podmínky, které bude zpravidla možné 
ověřit již na základě státních seznamů kulturních památek. Poukázal rovněž na rozsudek 
NSS ze dne 16. 7. 2008, č. j. 3 As 26/2008 - 72, který k § 42 odst. 1 zákona o památkové 
péči zaujal jednoznačný a shodný výklad; konstatoval zde, že „zápis do seznamu byl 
jedinou nutnou podmínkou podle § 42 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., k tomu, aby bylo 
věc nadále možno považovat za kulturní památku.“  
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu 

průčelí polikliniky čp. 321, k. ú. Veveří (r.č. 48526/7-
7842) 
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Tzv. pozdě zapsané kulturní památky 

Do vydání rozsudku MK zastávalo názor, podle 
kterého až dosud bylo na „pozdě zapsané památky“ 
nahlíženo jako na kulturní památky.  

Pouze na základě individuálních žádostí vlastníků, MK 
vydávalo rozhodnutí se závěrem, že tzv. pozdě 
zapsané KP nejsou KP od nabytí právní moci daného 
rozhodnutí. 

 MK na základě uvedeného rozsudku NSS dovodilo,  
že „pozdě zapsané památky“ nejsou s ohledem na 
výše uvedený rozsudek KP od 1.1.1988 a požádalo 
koncem roku 2020 GnŘ NPÚ o výčet těchto KP a 
učinění dalších nezbytných úprav v ÚSKP. 
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Tzv. pozdě zapsané kulturní památky 

kraj Počet záznamů 

Hlavní město Praha 13 

Středočeský 0 

Jihočeský 392 

Plzeňský 40 

Karlovarský 5 

Ústecký 3 

Liberecký 1 

Královéhradecký 0 

Pardubický 0 

Vysočina 24 

Jihomoravský 1183 

Zlínský 56 

Moravskoslezský 105 

Olomoucký 8 

Celkem 1830 
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Vypořádání v ÚSKP 

Základní údaje, tzn. změna fáze na "Z - již není památkově chráněno" a pole 
"chráněno do" bylo upraveno na "31.12.1987".  

V "Seznamu právních stavů" v záložce "Právní stav" do pole "Poznámka" je 
doplněno dle požadavku MK ze dne 8. 6. 2021 pod čj. NPU-
310/47091/2021: „Na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 
157/2019 - 27 ze dne 13. 11. 2020, kde je judikováno, že památka zapsaná 
dle zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, do státního seznamu 
kulturních památek po 31. 12. 1987 za účinnosti zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, kterým byl zákon č. 22/1958 Sb. zrušen, není kulturní 
památkou. Kulturními památkami byly všechny věci, které naplňovaly znaky 
uvedené v § 2 odst. 1 zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, byť 
nebyly zapsány ve státních seznamech kulturních památek, tyto památky 
tedy byly kulturními památkami v době účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., o 
kulturních památkách, tzn. od 3. 5. 1958 do 31. 12. 1987 včetně.“, případně 
jsou předřazeny další důležité poznámky z našich zpracovaných finálních 
tabulek.  
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Znovuprohlášení 

Pokud již došlo k znovuprohlášení, je věc evidovaná 
pod dvěma rejstříkovými čísly Ústředního seznamu 
kulturních památek, tzn. pod novým rejstříkovým 
číslem, pod kterým je aktuálně kulturní památkou a 
pod původním rejstříkovým číslem tzv. pozdním 
zápisem.  Nové rejstříkové číslo je přiděleno i těm 
kulturním památkám, které byly za kulturní památku 
prohlášeny znovu již v minulosti a doposud byly 
evidovány pod původním rejstříkovým číslem tzv. 
pozdním zápisem.  
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Ukázka 

katalogové číslo 1000156553 (kostel Panny Marie 
Sněžné v Kašperských Horách, r.č. 44200/4-4296 a 
106629) 

- pozdní zápis pouze kostel (bez bočního oltáře s obrazem 
Archanděla Michaela, který byl zapsán včas pod č. 34-
4509 dne 12.12.1969) 
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Ukázka katalogové číslo 1000156553 
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Ukázka – Seznam právních stavů 
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Ukázka – Seznam právních stavů 
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1. pozdní zápis r. č. 44200/4-4296 

  

 



Ukázka – pozdní zápis pokračování 
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Ukázka – pozdní zápis pokračování 
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Ukázka – Seznam právních stavů 
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2. nový právní stav r. č. 106629 

  

 



Ukázka – nový právní stav pokračování 
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Ukázka 
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boční oltář - součást nemovitosti, která byla zapsána 
včas - katalogové číslo 1000156553_1001 

 

 

  

 



Ukázka 
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vlastní objekt kostela - katalogové číslo 
1000156553_0001, pozdní zápis + nové prohlášení 

 

 

  

 



Kódy ochrany v KN 

Nutná součinnost s ÚOP:  

-    po poslední poradě vedoucích EDIS 23. 6. 2021 byly na dotčená ÚOP 
rozeslány tabulky s postupem k vyplnění.  

- ÚOP EDIS označí ty záznamy, kde je kód ochrany "nemovitá kulturní 
památka" v KN vyznačen a dále zda je správně vyznačen či je potřeba 
doplnit kód ochrany nemovitosti pro národní kulturní památku, 
památkovou rezervaci, památkovou zónu či ochranné pásmo (v tabulce jsou 
na začátku předřazeny příslušné sloupce).  

- Pro odeslání byl stanoven termín do 31. 8. 2021. (pouze Jihomoravský kraj z 
důvodu značného množství záznamů zaslalo s mírným zpožděním 7.9.2021) 

- Po vyhodnocení tabulek bude další postup upřesněn na další poradě 
vedoucích EDIS v úterý 12. 10. 2021 (pozor změna). 

Setkání Pardubice 2021 



Právní akty 

Na základě požadavku MK jsou/budou dále 
zneveřejněny dokumenty, které MK u pozdních zápisů 
vydalo po 1.1.1988, tzn. jak v "Seznamu právních 
aktů", tak v "Dokumentech MIS"  

Úpravy v „Seznamu právních aktů“ již probíhají. 

V MIS bude zahájeno až po nasazení nového atributu 
„Pro úřední potřebu“. 
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Ukázka zneveřejnění v seznamu právních aktů 
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Děkuji Vám za pozornost. 
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Kristina Hendrychová 

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


