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VII. 
N á v r h  

 
Vyhláška 

 
ze dne            2020,  

o stanovení vzorů označení a o ověřování odborných znalostí restaurátorů 
 

Ministerstvo kultury stanoví podle § 99 k provedení § 17 odst. 6 a § 71 odst. 4 zákona 
č. …/……. Sb., o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) (dále jen 
„zákon“):  

§ 1  
Předmět úpravy  

Tato vyhláška upravuje 
a) vzor tabulky s nápisem „Kulturní památka“ a velkým státním znakem, 
b) vzor tabulky s nápisem „Národní kulturní památka“ a velkým státním znakem, 
c) podrobnosti o způsobu, formě a průběhu ověřování odborných znalostí. 

§ 2  
Vzor označení 

(k § 17 odst. 6 zákona) 

(1) Vzor tabulky s nápisem „Kulturní památka“ a velkým státním znakem je uveden 
v příloze č. 1 k této vyhlášce. 

(2) Vzor tabulky s nápisem „Národní kulturní památka“ a velkým státním znakem je 
uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

§ 3  
Postup při ověřování odborných znalostí 

(k § 71 odst. 4 zákona) 
 

(1) Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“) ověřuje odborné znalosti restaurátora 
zkouškou před komisí stanovenou státním tajemníkem ministerstva. Komise má 3 členy a 
tvoří ji 1 státní zaměstnanec ministerstva, který zastává služební místo v oboru služby 
Kultura, církve a náboženské společnosti, a dále 2 restaurátoři. 

(2) Členem zkušební komise nesmí být ten, u něhož lze s ohledem na jeho poměr ke 
zkoušenému pochybovat o jeho nepodjatosti. 

(3) Zkouška se skládá z písemné a ústní části. 
(4) Byl-li restaurátorovi podle zákona uložen správní trest zákazu činnosti, spočívající v 

zákazu restaurování kulturní památky, podává ke zkoušce přihlášku ministerstvu. V přihlášce 
restaurátor uvede své jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa 
trvalého pobytu, nemá-li ji, adresu bydliště (dále jen "místo trvalého pobytu"). 
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(5) Ke zkoušce může být připuštěna fyzická osoba, která podala bezvadnou žádost 
o udělení povolení k výkonu regulované činnosti nebo která je odborným zástupcem 
právnické osoby, která podala bezvadnou žádost o udělení povolení k výkonu regulované 
činnosti. 

(6) Ministerstvo nejméně 21 dnů přede dnem konání zkoušky písemně vyrozumí 
restaurátora o termínu a místě konání zkoušky; při stanovení termínu zkoušky se přihlíží 
k žádosti restaurátora. 

(7) Brání-li restaurátorovi ve vykonání zkoušky v určeném termínu vážná překážka, 
stanoví mu ministerstvo na základě jeho písemné a odůvodněné žádosti náhradní termín 
konání zkoušky. 

§ 4  
Ověření odborných znalostí restaurátora 

(k § 71 odst. 4 zákona) 

(1)  Zkušební komise je usnášeníschopná za přítomnosti všech svých členů a usnesení 
přijímá většinou hlasů. Členové zkušební komise se při své činnosti v komisi neřídí příkazy 
představených ani jiných osob. Člen zkušební komise se nesmí zdržet hlasování. Usnesení 
zkušební komise zní: „vyhověl“ nebo „nevyhověl“. 

(2) O vykonání zkoušky vystaví zkušební komise osvědčení, a to ve 2 stejnopisech. 
Jeden stejnopis osvědčení předá zkoušenému do vlastních rukou, druhý založí do správního 
spisu ministerstva. 

(3) O průběhu zkoušky zkušební komise pořídí protokol, který obsahuje zejména 
a) jméno, popřípadě jména a příjmení zkoušeného, 
b) datum narození zkoušeného, 
c) místo trvalého pobytu zkoušeného, 
d) datum, čas a místo konání písemné a ústní části zkoušky, 
e) bodové ohodnocení písemné části zkoušky, 
f) zkušební otázky ústní části zkoušky, 
g) výsledek zkoušky, 
h) jména, popřípadě jména a příjmení členů zkušební komise a jejich podpisy. 

(4) Přílohou protokolu je písemný test vypracovaný při písemné části zkoušky.  

§ 5  
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBDQGHMA5)



3 
 

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. .../2020 Sb. 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. .../2020 Sb. 
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