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Příkaz Národního památkového ústavu – statut Interní odborné komise památkové péče Národního 
památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci 
 
 
 

Druh vnitřního 
předpisu: 

Příkaz Ř č. I /2023/ÚOP LI Číslo jednací NPU-353/24156/2023 

Název: Statut Interní odborné komise památkové péče 

Vydává: ředitel NPÚ, ÚOP v Liberci 

Platí pro: NPÚ, ÚOP v Liberci 

Účinnost od:  dnem podpisu ředitelem NPÚ, ÚOP  v Liberci 

Účinnost do: 31. 12. 2028 

Provádí vnitřní 
předpis: 

 -- 

Ruší vnitřní 
předpis: 

NPU-353/93662/2021 

Odpovědný útvar: Kancelář ředitele ÚOP v Liberci, Odbor péče o památkový fond 

Zpracovatel: Mgr. Miloš Krčmář, Mgr. Jaroslav Zeman, Ph.D 

Anotace: 
Příkaz ředitele určuje statut, jednací řád a personální složení komise a náplň její 
práce 
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1. Zřízení Interní odborné komise  

1.1 Interní odborná komise památkové péče Národního památkového ústavu, územního 
odborného pracoviště v Liberci (dále jen IOK) se zřizuje jako specializovaný poradní 
orgán ředitele, zabezpečující objektivitu rozhodování a transparentnost posuzování 
složitých a společensky sledovaných záměrů obnovy v působnosti územního odborného 
pracoviště a formulující odborná stanoviska ke kauzám, které se dotýkají památkového 
fondu Libereckého kraje.  

 
2. Úkoly Interní odborné komise 

2.1 Do IOK jsou předkládány zejména materiály, které splňují následující kritéria: 
2.1.1 Veškeré novostavby a demolice v plošně chráněných územích (KPZ, MPZ, VPR, 

VPZ, OP) 
2.1.2 komplexní obnovy staveb – kulturních památek a objektů v plošně chráněných 

územích 
2.1.3 žádosti, které jsou v rozporu s principy PP – výměny krytin za nevhodné, výměny 

výplní za nevhodné, změna omítek (zateplení, sejmutí výzdoby), umístění 
fotovoltaiky 

2.1.4 obnova NKP v gesci NPÚ, územního odborného pracoviště v Liberci 
2.1.5 problematika spojená s řešením klimatické změny v areálech a prostředí NKP a 

KP, v plošně chráněných územích a ochranných pásmech NKP, KP a plošně 
chráněných území 

2.2 Komise není určena k projednávání běžné a bagatelní agendy, která nenaplňuje výše 
uvedená kritéria. Závěry komise jsou pro příslušného garanta či specialistu závazné. 

2.3 Při posuzování změn objemového, dispozičního, materiálového a výtvarného řešení 
chráněných staveb a území a změn prostorových vztahů respektuje metodické materiály 
a stav současného poznání v rámci oboru, přičemž rozhoduje v souladu se zásadami 
památkové péče.  

2.4 Z průběhu jednání je tajemníkem vyhotoven zápis, ve kterém jsou zformulovány závěry 
IOK.  
 

3. Složení Interní odborné komise  
3.1 IOK je složena z řad odborných pracovníků Národního památkového ústavu, územního 

odborného pracoviště v Liberci. Členy Komise jmenuje ředitel na dobu určitou, a to na 
pět let, tzn. do 31. 12. 2028, přičemž komise je minimálně pětičlenná. 

3.2 Vedení agendy IOK má na starosti tajemník, který není členem komise, ale zajišťuje její 
činnost. 

3.3 Předseda IOK může dle potřeby a povahy projednávané věci přizvat k jednání mimo její 
členy i externí experty nebo další pracovníky Národního památkového ústavu. 

3.4 Předseda IOK může dle potřeby a povahy projednávané věci přizvat k jednání ve 
výjimečných případech vlastníky dotčených věcí, zástupce státní správy a samosprávy, 
pracovníky výkonných orgánů státní památkové péče, externí specialisty v dané 
problematice a další osoby, které mají právní zájem na nakládání s věcí, která je 
předmětem jednání IOK a to na úvodní část zasedání, kde mohou jako hosté představit 
svůj záměr. Vlastního jednání IOK se tato osoba či osoby neúčastní. 
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4. Práva a povinnosti členů Interní odborné komise 
4.1 Přijetím členství v IOK se člen zavazuje, že se bude zúčastňovat jejího zasedání a při 

plnění úkolů bude využívat získané znalosti a zachovávat nestrannost. 
4.2 Členové IOK při jednáních prezentují odborný osobní názor. 
4.3 Člen IOK se může své funkce vzdát písemně, dopisem řediteli NPÚ, ÚOP v Liberci. 
4.4 Neúčast na jednání oznámí člen IOK předem předsedovi. 

 
5. Jednání Interní odborné komise 

5.1 IOK zasedá minimálně 2× v měsíci, vždy v pondělí na základě žádosti jednotlivých 
garantů a specialistů.  

5.2 Podklady pro zasedání připravuje vždy příslušný odborný pracovník předkládající akci k 
projednání. 

5.3 IOK může zasedat a je usnesení schopná při účasti minimálně nadpoloviční většiny členů, 
jednání řídí předseda komise. 

5.4 V mimořádných a odůvodněných případech lze uspořádat zasedání IOK jako výjezdní, v 
místě projednávané akce. 

5.5 IOK předložený záměr projedná, každý z členů má právo na vyslovení vlastního 
stručného soudu, a na návrh předsedy komise se předložený záměr posuzuje. 
Předložený záměr je posuzován jako vhodný nebo nevhodný či jako vhodný, ale nutný k 
doplnění či částečnému přepracování. Cílem jednání komise je dospět k vyváženému 
stanovisku, které bude akceptovatelné pro všechny členy komise. 

5.6 V případě, že není možné dospět ke konsensu, přichází na řadu hlasování, při případné 
rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. 

5.7 O průběhu jednání o každém záměru je veden zápis, který provádí tajemník, a to včetně 
výsledného hodnocení. V zápise jsou zaznamenány všechny názory členů Komise, 
výsledky případného hlasování a závěrečné doporučení komise s jeho odůvodněním. Ten 
je v čistopise do sedmi pracovních dnů vložen do ESS. Tajemník zajišťuje uveřejnění 
zápisu v Intranetu NPÚ. 

5.8 Jednání Komise jsou neveřejná, s výjimkou dle článků 3.3 a 3. 4. 
 

6. Jmenování členů Interní odborné komise 
6.1 Za členy Interní komise památkové péče Národního památkového ústavu, územního 

odborného pracoviště v Liberci jmenuji: 
Předseda: Mgr. Jaroslav Zeman, Ph.D, předseda 
Tajemník: Bc. Erika Trojanová 
Členové: Mgr. Petr Freiwillig, Ph.D, Mgr. Martin Ouhrabka, Bc. Petr Feige, Ing. arch. 
Martin Pospíšil, Mgr. Dana Linhartová, Ph.D., Mgr. Renata Tišerová, Tomáš Kesner 

6.2 Členství v IOK zaniká vzdáním se funkce, nebo odvoláním z funkce. 
 

7. Závěrečné ustanovení 
7.1 Statut nabývá účinnosti dnem podpisu. 

¨ 
 
 
 

                                                                                                                  Mgr. Miloš Krčmář 
ředitel NPÚ, ÚOP v Liberci 
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