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Postup před demolicí v památkově chráněných územích 
 

 

 

Památkově chráněné jsou všechny nemovitosti ( tedy nejenom stavby), které jsou 

nemovitými kulturními památkami nebo nejsou nemovitými kulturními památkami, ale 

nacházejí se na území památkových rezervací a památkových zón nebo památkových 

ochranných pásem. Je nezbytné si uvědomit, že sem spadají nejen budovy, ale například i 

stavby silnic, cest a jiných zpevněných ploch, stavby plotů a ohradních zdí a různé další 

stavby včetně takových, které nejsou pevně spojeny se zemí či jinou stavbou. Spadají sem 

ovšem i všechny ostatní nemovitosti, tedy i pozemky ať již nějakým způsobem upravené a 

obdělávané či nikoli. 

Pro zjednodušení nadále bude použito termínů památkově chráněná stavba a kulturní 

památka. 

 

Pokud má být odstraněna památkově chráněná stavba, je vlastník stavby povinen 

stavebnímu úřadu  ohlásit záměr odstranit stavbu. 

Stavbu lze v tomto případě odstranit jen na základě povolení. Stavební úřad si vyžádá v tomto 

řízení závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče, které stanoví 

podmínky pro provedení tohoto záměru. 

Správní orgán památkové péče nejprve zjistí, zda se jedná o kulturní památku či jinou 

památkově chráněnou stavbu.  

Je nutné zásadně rozlišovat pojem památkově chráněná nemovitost a pojem nemovitá kulturní 

památka. 

 

Tento stav by neměl nastat u kulturní památky. Správní orgán památkové péče má nástroje, 

jak přimět vlastníka, aby o kulturní památku pečoval (viz ustanovení § 9 a 10, popřípadě 

ustanovení § 15 památkového zákona). U ostatních památkově chráněných staveb však 

takový případ nastat může. 

 

Pokud se jedná o kulturní památku, vlastník je povinen dodržovat ustanovení § 9 

památkového zákona a o kulturní památku pečovat.  

Pokud je vlastník toho názoru, že památku již nelze zachránit a je nutné ji odstranit, pak 

nejdříve musí požádat Ministerstvo kultury ČR o zrušení prohlášení kulturní památkou.  

Dokud však je  věc kulturní památkou, nelze ji odstranit.   

 

Kulturní památku demolovat nelze, nejprve musí být památková ochrana zrušena, 

pokud je demolována kulturní památka, jedná se samozřejmě o přestupek (jiný správní delikt) 

či spíše o trestný čin. 

 

Ostatní památkově chráněné stavby demolovat lze, ovšem stavební úřad je povinen si jako 

podklad k rozhodnutí o odstranění stavby vyžádat závazné stanovisko příslušného 

správního orgánu památkové péče. 

 

Pokud věc není kulturní památkou, ale je památkově chráněnou stavbou, posoudí správní 

orgán možnost  odstranění stavby, a to pouze a výhradně z hlediska zákonem chráněných 

zájmů památkové péče.  
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Z tohoto pohledu také stanoví podmínky, za jakých může být stavba odstraněna, pokud dojde 

k názoru, že souhlas k odstranění památkově chráněné stavby vydá. Tyto podmínky ovšem 

musí rovněž sledovat  výhradně hledisko zákonem chráněných zájmů památkové péče, v praxi 

tedy převážně půjde o povinnost pořídit odpovídající (dostatečně podrobnou) dokumentaci 

(fotodokumentace, zaměření, fotogrametrické zaměření, apod.), popřípadě je možné stanovit 

povinnost uchovat některé historicky cenné prvky z odstraňované stavby. 

 

Pokud správní orgán dojde k názoru, že památkově chráněnou stavbu nelze odstranit, souhlas 

nevydá a toto své stanovisko odůvodní, a to opět pouze a výhradně z hlediska zákonem 

chráněných zájmů památkové péče. V takovém případě pak stavební úřad nemůže o 

odstranění stavby kladně rozhodnout. 

 

Souhlas či nesouhlas bude správní orgán památkové péče vydávat formou závazného 

stanoviska, avšak  ve smyslu ustanovení § 29, odst. 2, písm. b) památkového zákona. Jiné 

ustanovení památkového zákona nelze použít, neboť se nejedná o kulturní památku, kde je 

závazného stanovisko vydáváno, dle ustanovení  § 11, odst.  3 památkového zákona. 

 

Jak je tedy patrné, v žádném z uvedených případů nebude správní orgán památkové péče 

vydávat správní rozhodnutí. Má postavení dotčeného orgánu státní správy.  

Závazné stanovisko vydané správním orgánem památkové péče je jedním z důkazů, na jejichž 

základě rozhoduje jiný správní orgán ve správním řízení. I zde je tedy nezbytné mít na paměti 

ustanovení § 50, odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád. Správní orgán je povinen 

zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. To samozřejmě znamená 

nejen prohlídku na místě samém, ale i obstarání dalších podkladů.  

 

Jedním z těchto podkladů by bezesporu  měl být názor odborné organizace památkové péče. 

Vyjádření památkového ústavu k demolici objektu v památkově chráněném území je možné 

považovat za důkaz, bez kterého se nelze při posuzování takového zásahu obejít. V tomto 

případě však není podkladem obligatorním. Je zcela na úvaze správního orgánu, zda si takový 

důkaz obstará a jakou bude mít formu – může jít o písemné vyjádření, vyjádření do zápisu 

v rámci místního šetření či jinou písemnou formu. 

Správní orgán by měl být vždy schopen prokázat, že věc posoudil a své stanovisko vydal 

skutečně na základě přesně a úplně zjištěného stavu  věci. 

 

 

 

 

 


