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ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO 
pro restaurování kulturní památky nebo její části, která je dílem výtvarného umění nebo uměleckých řemesel 

podle § 14 odst. 1 a 8 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů,  
a vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

 
 

Název kulturní památky 
 

Rejstříkové číslo ÚSKP 
 

Adresa kulturní památky 

Katastrální území: 
Stavební parc. č.: 

Pozemková parc. č.: 

Obec: 
 

Ulice: Číslo pop./ev.: 

Identifikace vlastníků kulturní památky (pozemku) 

Jméno a příjmení / název společnosti: 
 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat, v případě právnické osoby: 
 

Místo trvalého pobytu / sídlo: 
 

Datum narození / IČ: 

Telefon / e-mail: 
 

Doručovací adresa: 
 

Identifikace zplnomocněného nebo pověřeného zástupce vlastníka 

 
 
 

Údaje o restaurování 

Stručný popis současného stavu památky s uvedením závad a příčin porušení 
 
 
 
 

Stručně navrhovaný způsob restaurátorského zásahu 
 
 
 
 

Název dokumentace restaurátorského záměru, datum zhotovení, označení zpracovatele 
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Investor (uveďte jen v případě, že jím není žadatel) 

Jméno a příjmení / název společnosti 
 

Místo trvalého pobytu / sídlo 
 
 

Datum narození / IČ: 

Telefon / e-mail 
 

Předpokládané celkové náklady Předpokládaný termín prací 

  

Žádám tímto o vydání závazného stanoviska k výše specifikovanému restaurování. 
 
 
Jméno a příjmení žadatele / zástupce (hůlkovým písmem): ………………………………………………………………………… 
 
Datum: …………………………………..          Podpis (razítko) žadatele /zástupce…………………………………………………….. 
 
 

 
 
 
Přílohy k žádosti o vydání závazného stanoviska k restaurování 

1. Doklad osvědčující vlastnictví – výpis z LV, informace z veřejně přístupného média (internet), u 
movitých KP lze doklad o vlastnictví nahradit čestným prohlášením 

2. Snímek katastrální mapy 
3. Originál nebo úředně ověřená kopie platné plné moci při zastupování vlastníka  
4. V případě SJM – jméno, příjmení, bydliště, datum narození obou manželů 
5. Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z rejstříku církví 
6. Návrh restaurátorského zásahu 
7. Fotodokumentace stávajícího stavu 

 

 

Upozornění: 

Podle zákona o státní památkové péči se obnovou rozumí údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo 
jiná úprava kulturní památky nebo jejího prostředí. Jinou úpravou kulturní památky se rozumí modernizace 
budovy při nezměněné funkci nebo využití kulturní památky, dále nástavba či přístavba. 

Pojem restaurování vztahuje zákon o státní památkové péči k takovým kulturním památkám nebo jejich 
částem, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi. Současně platí, že 
restaurováním se rozumí souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací 
respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu. Restaurováním tedy nemůže být řemeslná oprava 
části kulturní památky, která je řemeslnou prací (např. přezdění částečně spadlé cihlové ohradní zdi bez 
jakéhokoli zdobného prvku). 

Žádost podává vlastník kulturní památky. Za vlastníka je oprávněn jednat zástupce určený na základě platné 
písemné plné moci. Vlastník, popř. jeho zvolený zástupce, žádost doloží požadovanými doklady. 

Žadatel o vydání závazného stanoviska k restaurování si může zpracování žádosti o restaurování zajistit  
u odborné organizace státní památkové péče (tj. u Národního památkového ústavu). 
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V rozhodnutí k restaurování bývá vlastníkovi kulturní památky stanovena povinnost, aby po restaurování 
kulturní památky zajistil předání závěrečné restaurátorské zprávy Národnímu památkovému ústavu.  
Na takovouto povinnost by měl vlastník kulturní památky pamatovat ve smlouvě s restaurátorem. Lze 
doporučit, aby smlouva pamatovala výslovně na povinnost restaurátora předat závěrečnou restaurátorskou 
zprávu ve výslovně stanovené lhůtě po dokončení restaurování (lhůta by měla odpovídat rozsahu a obtížnosti 
restaurování). Vlastník se může rozhodnout, zda bude trvat na tom, že restaurátor předá zprávu přímo jemu 
a vlastník sám takovou zprávu doručí Národnímu památkovému ústavu nebo zda restaurátor pouze 
vlastníkovi předá doklad o tom, že závěrečnou restaurátorskou zprávu předal Národnímu památkovému 
ústavu (jedna z těchto variant by ve smlouvě měla být obsažena výslovně). Ve smlouvě by pak mělo být 
stanoveno, že smlouva je ze strany restaurátora splněna až v momentě předání restaurátorské zprávy, kdy 
například k tomuto datu by měl být vázán doplatek odměny za restaurování. 
 
 


