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Váš dopis čj. / ze dne: 17. 4. 2022  
Naše čj.: NPU-310/31394/2022 

Vyřizuje: Bláhová 
Spisový znak: 186 
 
Praha  25. 4. 2022 

 

 

 

Žádost o informace 
 
 
 

Vážený pane, 
 
k požadavku, doručeném dne 19. 4. 2022 a učiněném podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně na zaslání závazných stanovisek 
vydaných k zámku Červená Řečice a o sdělení informace k archeologickým výzkumům v objektu 
zámku, poskytuji tyto informace a odkazy: 
 
Národní památkový ústav působí jako odborná organizace v systému státní památkové péče. Její 
působnost se odvíjí především od ust. § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péče, ve znění 
pozdějších předpisů. Národní památkový ústav podle § 32 odst. 2 citovaného zákona:  
 
a) zpracovává rozbory stavu a vývoje státní památkové péče, podklady pro prognózy, koncepce a 
dlouhodobé výhledy rozvoje státní památkové péče, 
b) organizuje, koordinuje a plní vědeckovýzkumné úkoly státní památkové péče, rozpracovává teorii 
a metodologii státní památkové péče a metodiku společenského uplatnění kulturních památek, 
c) plní úkoly odborně metodického, dokumentačního a informačního pracoviště pro úsek státní 
památkové péče a zabezpečuje průzkumy, výzkumy a dokumentaci kulturních památek, 
památkových rezervací a památkových zón a je současně poskytovatelem údajů podle zvláštního 
právního předpisu, 
d) vede ústřední seznam kulturních památek, 
e) připravuje odborné podklady pro ministerstvo kultury, zejména pro prohlašování kulturních 
památek, 
f) zpracovává potřebné odborné podklady pro ostatní orgány státní památkové péče, metodicky 
usměrňuje činnost konzervátorů a zpravodajů a poskytuje bezplatnou odbornou pomoc vlastníkům 
kulturních památek při zajišťování péče o kulturní památky, 
g) zabezpečuje odborný dohled nad prováděním komplexní péče o kulturní památky a nad jejich 
soustavným využíváním, 
h) sleduje kulturně výchovné využití kulturních památek a jejich propagaci a zabezpečuje kulturně 
výchovné využití a zpřístupnění kulturních památek, s nimiž hospodaří, 
i) zabezpečuje další vzdělávání pracovníků v oboru státní památkové péče, 
j) plní další úkoly na úseku státní památkové péče, kterými ji pověří ministerstvo kultury. 
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Národní památkový ústav není památkovým úřadem, nevydává rozhodnutí, ani závazná stanoviska. 
Závazné stanovisko k záměru na obnovu kulturní památky je samostatným rozhodnutím ve správním 
řízení a v případě zámku Červená Řečice je obcí s rozšířenou působností, příslušnou k jeho vydání, 
Pelhřimov – odbor investiční, úsek památkové péče (kontaktní osoba Mgr. Vladimír 
Staněk  https://www.mupe.cz/mgr-vladimir-stanek/o-1083). 
 
Archeologické výzkumy v rámci současné obnovy provádí společnost Archaia Brno, pobočka Jihlava 
(https://www.archaiabrno.org/home/?acc=prac_jihl), konkrétně vedoucím výzkumu je Petr Duffek 
(kontakt: https://www.archaiabrno.org/home/?acc=kontakty). Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v Telči archeologické výzkumy na zámku v Červené Řečici nikdy neprováděl. 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy (počet svazků) 
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