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PLATNÉ ZNĚNÍ PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 20/1987 Sb., 
S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

ČÁST PÁTÁ 
PŘESTUPKY 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
§ 35 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) nechrání věc nebo stavbu před poškozením, zničením nebo odcizením od doručení 
vyrozumění o podání návrhu na prohlášení za kulturní památku nebo o tom, že ministerstvo 
kultury hodlá věc nebo stavbu prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu, až do 
rozhodnutí ministerstva kultury, 
b) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 3 odst. 5, § 12 tohoto zákona, 
c) nepečuje o zachování kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu, užívá ji způsobem 
neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo technickému 
stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením nebo ji znehodnotí nebo 
zničí, 
d) porušuje podmínky určené v rozhodnutí o vymezení ochranného pásma nemovité kulturní 
památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, 
e) provádí obnovu kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku, 
f) provádí restaurování, jde-li o kulturní památku, prostřednictvím fyzické osoby, která nemá 
povolení ministerstva kultury, nejde-li o výkon restaurátorské činnosti podle § 14a odst. 12, 
prostřednictvím fyzické osoby, které byla restaurátorská činnost pozastavena podle § 14a odst. 
11, anebo prostřednictvím fyzické osoby, která není osobou oprávněnou k restaurování podle § 
14b odst. 2, nebo která postupuje v rozporu se zákazem podle § 35 odst. 3 nebo § 39 odst. 3, 
g) provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění 
stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale 
je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, 
nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny bez závazného 
stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 14 odst. 2 nebo nedodržuje 
podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku, nejde-li o případ vyloučení povinnosti tohoto 
vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si závazné stanovisko (§ 17). 
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že 
a) nepečuje o zachování národní kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu, užívá ji 
způsobem neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo 
technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením nebo ji 
znehodnotí nebo zničí, 
b) provádí obnovu národní kulturní památky bez závazného stanoviska krajského úřadu nebo 
nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku, 
c) provádí restaurování, jde-li o národní kulturní památku, prostřednictvím fyzické osoby, která 
nemá povolení ministerstva kultury, nejde-li o výkon restaurátorské činnosti podle § 14a odst. 
12, prostřednictvím fyzické osoby, které byla restaurátorská činnost pozastavena podle § 14a 
odst. 11, anebo prostřednictvím fyzické osoby, která není osobou oprávněnou k restaurování 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/96391/80854)



2 
  

podle § 14b odst. 2, nebo která postupuje v rozporu se zákazem podle § 35 odst. 3 nebo § 39 
odst. 3, 
d) přemístí bez předchozího souhlasu krajského úřadu stavbu, která je kulturní památkou, nebo 
trvale bez předchozího souhlasu krajského úřadu přemístí z veřejně přístupného místa movitou 
věc, která je kulturní památkou, 
e) zapůjčí do zahraničí nebo se pokusí do zahraničí vyvézt nebo vyveze kulturní památku bez 
předchozího souhlasu ministerstva kultury, 
f) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 21 odst. 4, § 22 odst. 2 nebo § 23 odst. 2 tohoto 
zákona, 
g) provádí v rozporu s § 21 odst. 2 archeologický výzkum, nebo provádí archeologický výzkum, 
přestože není osobou oprávněnou k výzkumům podle § 21a odst. 2, nebo postupuje v rozporu 
se zákazem podle § 35 odst. 4 nebo § 39 odst. 4. 
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba oprávněná k restaurování dopustí 
přestupku tím, že hrubým způsobem nebo méně závažným způsobem, ale opakovaně 
prokazatelně poškodila při restaurování kulturní památku nebo její část, která je dílem 
výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi. 
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba oprávněná k provádění 
archeologických výzkumů dopustí přestupku tím, že provádí archeologické výzkumy, které 
archeologické nálezy ohrožují nebo poškozují. 
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 
b) 4000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2. 

(5) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2 písm. f), 
b) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) a písm. c) až g), 
c) 20000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) až e) a písm. g). 
(6) Za přestupek podle odstavce 3 nebo 4 lze uložit zákaz činnosti nejdéle na 2 roky. 

 
Přestupky fyzických osob 

§ 39 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) nechrání věc nebo stavbu před poškozením, zničením nebo odcizením od doručení 
vyrozumění o podání návrhu na prohlášení za kulturní památku nebo o tom, že ministerstvo 
kultury hodlá věc nebo stavbu prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu až do 
rozhodnutí ministerstva kultury, 
b) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 3 odst. 5, § 12 tohoto zákona, 
c) nepečuje o zachování kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu a nechrání ji před 
ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, nebo kulturní památku užívá 
způsobem, který neodpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo 
technickému stavu, 
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d) poruší podmínky určené v rozhodnutí o vymezení ochranného pásma nemovité kulturní 
památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, 
e) provádí obnovu kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku,
f) provádí neoprávněné výkopy na území s archeologickými nálezy, 
g) provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění 
stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale 
je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, 
nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny bez závazného 
stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 14 odst. 2 nebo nedodržuje 
podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku, nejde-li o případ vyloučení povinnosti tohoto 
vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si závazné stanovisko (§ 17), 
h) provádí restaurování, jde-li o kulturní památku, bez povolení ministerstva kultury, nejde-li o 
výkon restaurátorské činnosti podle § 14a odst. 12, nebo přestože jí byla restaurátorská činnost 
pozastavena podle § 14a odst. 11, anebo přestože není osobou oprávněnou k restaurování podle 
§ 14b odst. 2, nebo při zákazu uloženém podle § 35 odst. 3 nebo § 39 odst. 3, 
i) jako držitel povolení k restaurování neoznámil ministerstvu kultury neprodleně změnu údajů 
podle § 14a odst. 9. 
(2) Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že 
a) nepečuje o zachování národní kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu a nechrání ji 
před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, nebo národní kulturní památku 
užívá způsobem, který neodpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě 
nebo technickému stavu, 
b) provádí obnovu národní kulturní památky bez závazného stanoviska krajského úřadu nebo 
nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku, 
c) přemístí bez předchozího souhlasu krajského úřadu stavbu, která je kulturní památkou, nebo 
trvale bez předchozího souhlasu krajského úřadu přemístí z veřejně přístupného místa movitou 
věc, která je kulturní památkou, 
d) zapůjčí do zahraničí nebo se pokusí do zahraničí vyvézt nebo vyveze kulturní památku bez 
předchozího souhlasu ministerstva kultury, 
e) provádí restaurování, jde-li o národní kulturní památku, bez povolení ministerstva kultury, 
nejde-li o výkon restaurátorské činnosti podle § 14a odst. 12, nebo přestože jí byla 
restaurátorská činnost pozastavena podle § 14a odst. 11, anebo přestože není osobou 
oprávněnou k restaurování podle § 14b odst. 2, nebo při zákazu uloženém podle § 35 odst. 3 
nebo § 39 odst. 3, 
f) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 21 odst. 4, § 22 odst. 2 nebo § 23 odst. 2 tohoto 
zákona, 
g) provádí v rozporu s § 21 odst. 2 archeologický výzkum, nebo provádí archeologický výzkum, 
přestože není osobou oprávněnou k výzkumům podle § 21a odst. 2, nebo postupuje v rozporu 
se zákazem podle § 35 odst. 4 nebo § 39 odst. 4. 
(3) Fyzická osoba se jako osoba oprávněná k restaurování dopustí přestupku tím, že hrubým 
způsobem nebo méně závažným způsobem, ale opakovaně prokazatelně poškodila při 
restaurování kulturní památku nebo její část, která je dílem výtvarných umění nebo 
uměleckořemeslnými pracemi. 
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(4) Fyzická osoba se jako osoba oprávněná k provádění archeologických výzkumů dopustí 
přestupku tím, že provádí archeologické výzkumy, které archeologické nálezy ohrožují nebo 
poškozují.
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 
b) 4000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2. 

(5) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) a i) a odstavce 2 písm. f), 
b) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) a písm. c) až h), 
c) 20000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) až e) a písm. g). 
(6) Za přestupek podle odstavce 3 nebo 4 lze uložit zákaz činnosti nejdéle na 2 roky. 
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