Zásady vedení
Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Jihomoravského kraje

1. Obecný úvod
1.1. Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje (dále jen
„Seznam JMK“) je zřizován v souladu s usnesením Vlády České republiky č. 11 ze dne
5. ledna 2011 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta
2011 až 2015 (bod 4.2.5.). Jeho hlavním účelem je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj
a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Jihomoravského kraje.
1.2. Cílem těchto Zásad pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Jihomoravského kraje (dále jen „Zásady“) je stanovit proces navrhování a zapisování
nemateriálních statků tradiční lidové kultury projevujících se na území Jihomoravského kraje
do Seznamu JMK, proces provádění periodické kontrolní dokumentace a způsob označování
do Seznamu JMK zapsaných nemateriálních statků za ohrožené nebo zaniklé.

2. Vymezení pojmů
2.1. Nemateriálním statkem (souborem nemateriálních statků) tradiční lidové kultury (dále jen
„nemateriální statek“) se rozumí zkušenosti, znázornění, vyjádření, znalosti,
dovednosti, nástroje, předměty, artefakty a kulturní prostory s nimi související, které
společenství, skupiny a v některých případech též jednotlivci považují za součást svého
nemateriálního kulturního dědictví. Nemateriální kulturní dědictví, předávané z pokolení na
pokolení, je společenstvími a skupinami lidí neustále přetvářeno v závislosti na jejich
prostředí, na jejich interakci s přírodou a na jejich historii, dává jim pocit identity
a kontinuity, podporuje takto úctu ke kulturní rozmanitosti a lidské tvořivosti.* Tímto
způsobem vymezené nemateriální kulturní dědictví se projevuje mimo jiné v následujících
oblastech:
•
•
•
•
•

ústní tradice a vyjádření
interpretační umění
společenské zvyklosti, obřady a slavnostní události
vědomosti a zkušenosti týkající se přírody a vesmíru
dovednosti spojené s tradičními řemesly

Bere se v úvahu pouze nemateriální kulturní dědictví slučitelné s právními normami
týkajícími se lidských práv, zásad vzájemné úcty mezi společenstvími, skupinami i jednotlivci
a trvale udržitelného rozvoje.
2.2. Nositelem nemateriálního statku se rozumí jednotlivec nebo společenství, které
uchovává, přetváří a předává nemateriální statek dalším generacím.
viz Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví přijatá Generální konferencí UNESCO
2006 (Českou republikou ratifikována v roce 2008).
*

2.3. Regionální pracoviště pro lidovou kulturu v Jihomoravském kraji (dále jen „Regionální
pracoviště“) je pracoviště Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace, které bylo
usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 5672/04/R155 ze dne 29. 7. 2004 pověřeno
zabezpečením funkcí informačního, školícího a metodologického pracoviště pro dokumentaci
tradiční lidové kultury a péči o ni.
2.4. Odborná komise Jihomoravského kraje pro zápis nemateriálních statků do Seznamu JMK
(dále jen „odborná komise“) je komise jmenovaná Radou Jihomoravského kraje pro účely
vyhodnocení návrhů na zápis nemateriálních statků do Seznamu JMK.
2.5. Posuzovatelé návrhů na zápis nemateriálních statků do Seznamu JMK (dále jen
„posuzovatelé“) jsou nezávislí odborníci, například etnografové a historici.

3. Práva a povinnosti
3.1. Zřizovatelem Seznamu JMK je Jihomoravský kraj.
3.2. Rada Jihomoravského kraje:
• schvaluje Zásady,
• pověřuje Regionální pracoviště vedením Seznamu JMK,
• jmenuje odbornou komisi,
• schvaluje návrhy na zápis nemateriálních statků do Seznamu JMK
• schvaluje označení nemateriálních statků zapsaných do Seznamu JMK za zaniklé,
• schvaluje navržení nemateriálních statků zapsaných v Seznamu JMK na zápis do
Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky (dále jen
Seznam ČR).
3.3. Právo předložit návrhy na zápis nemateriálních statků do Seznamu JMK mají všechny
fyzické a právnické osoby. Návrhy se předkládají vždy v listinné i elektronické podobě.
3.4. Regionální pracoviště:
•
•
•
•
•
•
•

vyřizuje agendu spojenou s návrhy na zápis nemateriálních statků do Seznamu JMK,
s označením nemateriálního statku za ohrožený či zaniklý, případně s výmazem
označení nemateriálního statků za ohrožený
vede a aktualizuje Seznam JMK (vykonává činnosti správce dat Seznamu JMK, a to
jak v listinné, tak elektronické podobě)
přijímá návrhy na zápis nemateriálních statků do Seznamu JMK, případně navrhuje
nemateriální statky na zápis do Seznamu JMK
návrhy na zápis nemateriálních statků do Seznamu JMK posuzuje z hlediska úplnosti a
věcné správnosti, případně vyzývá předkladatele návrhu k doplnění
připravuje návrhy na zápis nemateriálních statků do Seznamu JMK k projednání
odborné komisi
zadává vypracování odborných posudků posuzovatelům
provádí periodickou kontrolu dokumentace nemateriálních statků zapsaných do
Seznamu JMK, na základě zjištěných skutečností případně navrhuje nápravná opatření

•
•

ve spolupráci s předkladateli návrhů na zápis nemateriálních statků do Seznamu JMK
zpracovává nominační dokumentaci a podává návrhy na zápis těchto nemateriálních
statků do Seznamu ČR
při předkládání návrhů na zápis nemateriálních statků do Seznamu JMK a dalších
podkladů Radě Jihomoravského kraje spolupracuje s odborem kultury a památkové
péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „Odbor“).

3.5. Odborná komise
• vyhodnocuje návrhy na zápis nemateriálních statků do Seznamu JMK a do Seznamu
ČR na základě nezávislých odborných posudků
• určuje posuzovatele a stanovuje rozsah a skladbu posudku
• dává doporučení Radě Jihomoravského kraje ke schválení zápisu nemateriálních
statků do Seznamu JMK a ke schválení navržení nemateriálních statků na zápis do
Seznamu ČR
• posuzuje stav nemateriálních statků zapsaných v Seznamu JMK, rozhoduje o označení
nemateriálních statků za ohrožené a o výmazu označení nemateriálních statků za
ohrožené, vyjadřuje se k navrhovaným nápravným opatřením
• dává doporučení Radě Jihomoravského kraje ke schválení označení nemateriálních
statků za zaniklé
3.6. Administrativní záležitosti odborné komise zařizuje tajemník odborné komise, kterým je
zpravidla pracovník Regionálního pracoviště. Odborná komise má maximálně sedm členů a
její schůzi svolává předseda komise.
3.7. Posuzovatelé na vyžádání a za úplatu zpracovávají písemné posudky, které slouží jako
podklad pro jednání odborné komise.

4. Náležitosti návrhu na zápis nemateriálních statků do Seznamu JMK
4.1. Pro zapsání do Seznamu JMK musí nemateriální statek splňovat tyto podmínky:








odpovídá definici nemateriálního statku dle bodu 2.1. těchto Zásad
je dosud živý a má i v současnosti svou sociální a kulturní funkci
je autentický
je předáván z generace na generaci
je unikátní z hlediska ojedinělosti svědectví, které nese, zejména z pohledu historie,
etnologie, kulturní antropologie a jiných příbuzných věd
je reprezentativní ve vztahu ke společenstvím nebo jiným nositelům statku, zejména
z hlediska jejich historické, sociální a kulturní identity
jeho projevy byly zaznamenány na území Jihomoravského kraje

4.2. Návrhy na zápis nemateriálních statků do Seznamu JMK musí být vyhotoveny dle vzoru
návrhového a evidenčního listu uvedeného v příloze č. 1 těchto Zásad a zaslány Regionálnímu
pracovišti v elektronické i tištěné verzi.

5. Postup projednávání návrhů na zápis nemateriálních statků do Seznamu JMK
5.1. Návrhy na zápis nemateriálních statků do Seznamu JMK se podávají v písemné podobě
na adresu Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké nám. 9, 695
01 Hodonín, v elektronické podobě se zasílají na adresu masarykovomuzeum@masaryk.info.
5.2. Termínem pro podání návrhů na zápis nemateriálních statků do Seznamu JMK je
28. únor. Návrhy doručené po stanoveném termínu budou posuzovány až v následujícím roce.
5.3. Regionální pracoviště v případě, že takové návrhy obdrží, je posoudí z hlediska formální
a věcné správnosti. V případě zjištění nedostatků vyzve Regionální pracoviště navrhovatele
do 31. března k doplnění návrhů. Doplněné návrhy přijme Regionální pracoviště nejpozději
do 30. dubna. V případě, že k doplnění nedojde, nebudou návrhy dále posuzovány.
5.4. Návrhy na zápis nemateriálních statků do Seznamu JMK postoupí Regionální pracoviště
Odboru, a to nejpozději do 15. května. Odbor zajistí nejpozději do 31. května distribuci
návrhů členům odborné komise.
5.5. Předseda odborné komise svolá nejpozději do 30. června zasedání odborné komise. Na
tomto zasedání odborná komise určí posuzovatele pro externí odborné posouzení jednotlivých
návrhů.
5.6. Regionální pracoviště zajistí zadání návrhů určeným posuzovatelům k odbornému
posouzení a převezme od nich písemné posudky v termínu nejpozději do 30. září. Regionální
pracoviště předá odborné posudky Odboru a ten zajistí jejich distribuci členům odborné
komise.
5.7. Další zasedání odborné komise svolá předseda odborné komise nejpozději do 31. října.
Na tomto zasedání odborná komise vyhodnotí návrhy na zápis nemateriálních statků do
Seznamu JMK s přihlédnutím k odborným posudkům. Odborná komise poté případně
doporučí Radě Jihomoravského kraje ke schválení zápis navrhovaných nemateriálních statků
do Seznamu JMK a navržení těchto nemateriálních statků na zápis do Seznamu ČR.
5.8. Předseda odborné komise bez zbytečného odkladu seznámí s usneseními odborné komise
Regionální pracoviště a Odbor. Odbor na základě usnesení doporučení komise předloží
nejpozději do 31. prosince Radě Jihomoravského kraje ke schválení návrhy na zápis
nemateriálních statků do Seznamu JMK a případně navržení těchto nemateriálních statků na
zápis do Seznamu ČR.
5.9. O usnesení, jímž Rada Jihomoravského kraje schválí zápis nemateriálních statků do
Seznamu JMK, informuje Odbor Regionální pracoviště, které provede do 30 dnů od schválení
usnesení zápis nemateriálního statku do Seznamu JMK. Návrhový list nemateriálního statku
se stává evidenčním listem.
5.10. Regionální pracoviště informuje o zápisu nemateriálního statku do Seznamu JMK
nositele nemateriálního statku, navrhovatele a Národní ústav lidové kultury ve Strážnici,
garanta péče o lidovou kulturu v České republice. Informaci dále zveřejní na webových
stránkách Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace, popřípadě v tisku.

5.11. Dokumentace nemateriálních statků pořízená v souvislosti se zpracováním návrhu na
zápis do Seznamu JMK bude archivována v Masarykově muzeu v Hodoníně, příspěvkové
organizaci.

6. Zápis nemateriálních statků do Seznamu ČR
6.1. Nemateriální statky zapsané v Seznamu JMK mohou být na základě doporučení odborné
komise a po schválení Radou Jihomoravského kraje navrženy na zápis do Seznamu ČR.
6.2. Nominační dokumentaci k návrhům na zápis nemateriálních statků do Seznamu ČR
vypracuje Regionální pracoviště ve spolupráci s předkladateli návrhů na zápis nemateriálních
statků do Seznamu JMK. Regionální pracoviště podá návrhy v řádném termínu na
Ministerstvo kultury ČR.

7. Periodická kontrola dokumentace
7.1. Regionální pracoviště provede jednou za sedm let kontrolu dokumentace u každého
nemateriálního statku zapsaného do Seznamu JMK s cílem zjistit jeho aktuální stav. Zjištění
zaznamená do evidenčního listu. Výsledek kontroly předloží odborné komisi na její nejbližší
schůzi k posouzení a zároveň doporučí případná opatření k nápravě zjištěného stavu. Odborná
komise projedná předložené výsledky a navrhovaná nápravná opatření, a stanoví definitivní
závěr zhodnocení.
7.2. Zhodnocení stavu nemateriálních statků zapsaných do Seznamu JMK odbornou komisí je
zaneseno Regionálním pracovištěm do evidenčního listu. V případě že je nemateriální statek
odbornou komisí shledán za ohrožený, je toto zjištění zaznamenáno Regionálním pracovištěm
do Seznamu JMK.
7.3. Za ohrožený je označen nemateriální statek:
•
•
•

jehož nositel nemá žádné pokračovatele
který se využívá pouze pro komerční účely, čímž ztrácí svoji původní funkci, formu
i obsah
jehož autenticita je ohrožena množstvím cizorodých prvků.

7.4. Regionální pracoviště informuje o označení nemateriálního statku za ohrožený nositele
tohoto nemateriálního statku a zároveň mu doporučí opatření k nápravě tohoto stavu.
7.5. U nemateriálního statku označeného za ohrožený provádí Regionální pracoviště
periodickou kontrolu dokumentace jednou za tři roky.
7.6. Za zaniklý se považuje nemateriální statek, který přestane prakticky existovat.
7.7. U nemateriálního statku považovaného za zaniklý doporučí odborná komise Radě
Jihomoravského kraje schválit označení nemateriálního statku za zaniklý. Po schválení Radou
Jihomoravského kraje je tato skutečnost Regionálním pracovištěm zanesena do Seznamu
JMK. Nemateriální statek se ze Seznamu JMK nevyřazuje.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Nemateriální statky, jejichž projevy lze zaznamenat na území Jihomoravského kraje a
které byly zapsány do Seznamu ČR bez povinnosti předchozího zápisu do Seznamu JMK,
budou automaticky zapsány do Seznamu JMK. Toto ustanovení se nepoužije v případě
nemateriálních statků vyskytujících se na území více krajů, které mohou být dle čl. 14
metodického pokynu pro vedení Seznamu ČR zapsány do Seznamu ČR přímo.
8.2. Náklady spojené s vedením a administrací Seznamu JMK včetně nákladů na činnost
odborné komise a na písemné posudky posuzovatelů jsou hrazeny z prostředků Masarykova
muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace.
8.3. Tento Metodický pokyn pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové
kultury Jihomoravského kraje byl v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválen Radou Jihomoravského
kraje na její 40. schůzi dne 13.12.2013 usnesením č. 3038/13/R40.
Přílohy:
1. Návrhový a evidenční list nemateriálního statku k zápisu do Seznamu JMK
2. Jednací řád odborné komise

Příloha č. 1

Návrhový a evidenční list
nemateriálního statku tradiční lidové kultury k zápisu
do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Jihomoravského kraje
Poznámka k vyplnění: Části A až F vyplní navrhovatel a zašle v písemné podobě na adresu Masarykovo muzeum
v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín, v elektronické podobě na adresu
masarykovomuzeum@masaryk.info; části F a G vyplní Regionální pracoviště

A. IDENTIFIKACE NAVRHOVANÉHO NEMATERIÁLNÍHO STATKU
1. Název nemateriálního statku:

2. Periodicita projevu nemateriálního statku:

3. Stručný popis nemateriálního statku (vlastní popis, stupeň autenticity, historický
přehled vývoje statku, popis jeho funkcí, užité materiály, technologie apod.):

4. Místo výskytu nemateriálního statku:
Kraj (kraje):
Okres:
Obec:
Část obce:
5. Údaje o nositeli nemateriálního statku:
a) je-li jím fyzická osoba:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Korespondenční adresa:
Telefon:
E-mail:
b) je-li jím právnická osoba:
Jméno/název:
Sídlo (adresa):
IČO:
Statutární orgán:

Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
Souhlas nositele nemateriálního statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o
nositeli nemateriálního statku:1
Nositel nemateriálního statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, dává souhlas Jihomoravskému kraji a Masarykovu muzeu v Hodoníně, příspěvkové
organizaci, jako správcům a zpracovatelům dat, se zpracováním osobních údajů, příp.
citlivých údajů, pro potřeby zpracování a posouzení nominace, případně pro vedení údajů
v evidenci nemateriálních statků zařazených do Seznamu JMK. Současně dává souhlas se
zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto nemateriálního statku v souvislosti se
Seznamem JMK.
Datum a podpis:
6. Souhlas nositele/nositelů nemateriálního statku s periodickou kontrolou dokumentace
nemateriálního statku:
Nositel/nositelé nemateriálního statku souhlasí s periodickou kontrolou dokumentace
nemateriálního statku prováděnou Regionálním pracovištěm jednou za sedm let. Svým
podpisem se zavazuje/zavazují, že pokud dojde k jakýmkoliv změnám v údajích o nositeli
nemateriálního statku uvedených v bodě 5, neprodleně tuto skutečnost ohlásí
Regionálnímu pracovišti.
Datum a podpis:
7. Autor nemateriálního statku, je-li znám:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Korespondenční adresa:
Telefon:
E-mail:
Souhlas autora nemateriálního statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o
autorovi statku2, a s užitím nemateriálního statku pro účely vedení Seznamu JMK a jeho
zveřejnění:
Autor nemateriálního statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
dává souhlas Jihomoravskému kraji a Masarykovu muzeu v Hodoníně, příspěvkové
organizaci, jako správcům a zpracovatelům dat, se zpracováním osobních údajů, příp.
citlivých údajů, pro potřeby zpracování a posouzení nominace, případně pro vedení údajů
v evidenci nemateriálních statků zařazených do Seznamu JMK. Současně dává souhlas se
zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto nemateriálního statku v souvislosti se
1

Osobním údajem je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů myšlena jakákoliv informace
týkající se určeného nebo určitého subjektu údajů. Zpracováním osobních údajů pak jakákoliv operace nebo
soustava operací, které správce nebo zpracovatel údajů systematicky provádějí s osobními údaji, a to
automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování,
ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání,
šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Citlivým údajem je
pak takový osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích,
členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin,
zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů.
2
Viz pozn. č. 1

Seznamem JMK a s užitím nemateriálního statku pro účely vedení Seznamu JMK a jeho
zveřejnění.
Datum a podpis:
8. Držitel práv k užití nemateriálního statku, existují-li tato práva:
a) je-li jím fyzická osoba:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Korespondenční adresa:
Telefon:
E-mail:
b) je-li jím právnická osoba:
Jméno/název:
Sídlo (adresa):
Identifikační číslo:
Statutární orgán:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
Souhlas držitele práv k užití nemateriálního statku s užitím nemateriálního statku pro
účely vedení Seznamu JMK a jeho zveřejnění:
Držitel práv k užití nemateriálního statku souhlasí s užitím nemateriálního statku pro
účely vedení Seznamu JMK a jeho zveřejnění.
Datum a podpis:
9. Časové zařazení nemateriálního statku (období, v němž se projevoval):

10. Taxonomické zařazení nemateriálního statku (zařazení nemateriálního statku v rámci
obyčejového a zvykoslovného roku, …)

11. Objektivní faktory ohrožující nemateriální statek, pokud existují:

12. Záchranná opatření na eliminaci rizik zániku nemateriálního statku, existují-li tato
rizika:

13. Nemateriální statek k zápisu do Seznamu JMK navrhl:
Jméno či název navrhovatele:
Adresa navrhovatele:
Datum předložení návrhu:
Podpis navrhovatele, popř. statutárního orgánu navrhovatele:
14. Prameny, literatura a odkazy na dokumentační materiál, které nejsou přímou přílohou
nominace:

B. ZDŮVODNĚNÍ KANDIDATURY
Hlavní podmínky pro zapsání nemateriálního statku do Seznamu JMK, jejichž plnění musí
být popsáno pro každou z těchto podmínek zvlášť, jsou mimo jiné:
Nemateriální statek:
a) odpovídá definici nemateriálního statku dle bodu 2.1. těchto Zásad
b) je dosud živý a má i v současnosti svou sociální a kulturní funkci
c) je autentický
d) je předáván z generace na generaci
e) je unikátní z hlediska ojedinělosti svědectví, které nese, zejména z pohledu historie,
etnologie, kulturní antropologie a jiných příbuzných věd
f) je reprezentativní ve vztahu ke společenstvím nebo jiným nositelům statku, zejména
z hlediska jejich historické, sociální a kulturní identity
g) jeho projevy byly zaznamenány na území Jihomoravského kraje

C. POVINNÉ PŘÍLOHY K ČÁSTEM A, B:
a) Podrobný popis nemateriálního statku
b) Audiovizuální dokumentace (fotografie, videodokumentace ad.)
c) Mapa s označením výskytu
Popřípadě:
d) Kresby

Bez omezení rozsahu

D. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NAVRHOVATELE
Prohlašuji, že všechny údaje, které jsem výše uvedl, jsou pravdivé a úplné a beru na vědomí,
že uvedení údajů nepravdivých nebo neúplných je důvodem k vyřazení nemateriálního statku
ze Seznamu JMK. Zavazuji se, že v případě zápisu statku do Seznamu JMK jsem povinen
Masarykovu muzeu v Hodoníně, příspěvkové organizaci, poskytnout veškerá nezbytná data a
součinnost pro periodickou kontrolu dokumentace nemateriálního statku podle čl. 7. Zásad.
Jsem si vědom, že jejich neposkytnutí může být důvodem k označení nemateriálního statku
za ohrožený, případně za zaniklý podle čl. 7 Zásad.
Datum:
Jméno a příjmení navrhovatele (pokud je to fyzická osoba):
Podpis:
Jméno a příjmení statutárního zástupce navrhovatele (pokud se jedná o právnickou osobu):
Podpis a otisk razítka:
E. SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM ÚDAJŮ
Navrhovatel souhlasí se zveřejněním nominační dokumentace:
včetně osobních údajů – s výjimkou osobních údajů
(nehodící se škrtněte)
Datum:
Podpis:
Otisk razítka:

F. SOUHLAS NOSITELŮ NEMATERIÁLNÍHO STATKU SE ZÁPISEM
Nositel/nositelé nemateriálního statku svobodně a poučeně souhlasí se zápisem
nemateriálního statku do Seznamu JMK.
Datum:
Jméno a příjmení nositele (pokud je to fyzická osoba):
Podpis:
Jméno a příjmení statutárního zástupce nositele (pokud se jedná o právnickou osobu):
Podpis a otisk razítka:

G. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Nemateriální statek k zápisu do Seznamu JMK navrhl:
Jméno či název navrhovatele a datum předložení návrhu:
Datum doručení návrhu Regionálnímu pracovišti:
Pořadové číslo návrhu:
Nominaci posoudil z odborného hlediska:
Jméno posuzovatele:
Text posudku:
Datum zpracování posudku:
Doporučení posuzovatele:
Podpis:
Doporučení odborné komise k zápisu nemateriálního statku do Seznamu JMK:
Stanovisko odborné komise:
Datum a podpis předsedy odborné komise:
Souhlas Rady Jihomoravského kraje se zápisem nemateriálního statku do Seznamu JMK:
Datum souhlasu Rady Jihomoravského kraje se zápisem nemateriálního statku do
Seznamu JMK:
Číslo usnesení:
Podpis ověřovatele zápisu usnesení:
Doporučení odborné komise k navržení nemateriálního statku k zápisu do Seznamu ČR:
Stanovisko odborné komise:
Datum a podpis předsedy odborné komise:
Souhlas Rady Jihomoravského kraje s navržením nemateriálního statku k zápisu do
Seznamu ČR:
Číslo a datum usnesení:
Podpis ověřovatele zápisu usnesení:
Souhlasem Rady Jihomoravského kraje je návrhový list považován za list evidenční.
Datum zápisu nemateriálního statku do Seznamu JMK:
Pořadové číslo nemateriálního statku v Seznamu JMK:
Podpis zástupce Regionálního pracoviště:
H. PERIODICKÁ KONTROLA DOKUMENTACE NEMATERIÁLNÍHO
STATKU
Údaje o periodické kontrole dokumentace nemateriálního statku:
Datum:
Nález:
Návrh nápravných opatření:

Datum:
Nález:
Návrh nápravných opatření:
Datum:
Nález:
Návrh nápravných opatření:
Rozhodnutí odborné komise pro označení nemateriálního statku za ohrožený:
Datum poslední kontroly dokumentace nemateriálního statku:
Nález:
Vyjádření k návrhu nápravných opatření a datum nejbližší kontroly nemateriálního
statku:
Stanovisko odborné komise k označení nemateriálního statku za ohrožený:
Datum a podpis předsedy odborné komise:
Datum označení nemateriálního statku v Seznamu JMK za ohrožený:
Podpis zástupce Regionálního pracoviště:
Rozhodnutí odborné komise pro výmaz označení nemateriálního statku za ohrožený:
Datum poslední kontroly dokumentace nemateriálního statku:
Nález:
Stanovisko odborné komise k výmazu označení nemateriálního statku za ohrožený:
Vyjádření k návrhu dalších nápravných opatření, bude-li jich třeba:
Datum a podpis předsedy odborné komise:
Datum výmazu označení nemateriálního statku v Seznamu JMK za ohrožený:
Podpis zástupce Regionálního pracoviště:
Doporučení odborné komise k označení nemateriálního statku za zaniklý:
Datum poslední kontroly dokumentace nemateriálního statku:
Nález:
Stanovisko odborné komise:
Datum a podpis předsedy odborné komise:
Souhlas Rady Jihomoravského kraje s označením nemateriálního statku za zaniklý:
Číslo a datum usnesení:
Podpis ověřovatele zápisu usnesení:
Datum označení nemateriálního statku v Seznamu JMK za zaniklý:
Podpis zástupce Regionálního pracoviště:
Změna nositele/nositelů nemateriálního statku:
a) je-li jím fyzická osoba:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Korespondenční adresa:
Telefon:
E-mail:
b) je-li jím právnická osoba:
Jméno/název:
Sídlo (adresa):

Identifikační číslo:
Statutární orgán:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
Souhlas nového nositele/nových nositelů nemateriálního statku se zpracováním osobních,
příp. citlivých údajů o nositeli statku:3
Nositel/nositelé nemateriálního statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů dává/ dávají souhlas Jihomoravskému kraji a Masarykovu muzeu
v Hodoníně, příspěvkové organizaci, jako správcům a zpracovatelům dat, se zpracováním
osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby zpracování a posouzení nominace,
případně pro vedení údajů v evidenci nemateriálních statků zařazených do Seznamu JMK.
Současně dává/dávají souhlas se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto
nemateriálního statku v souvislosti se Seznamem JMK.
Datum a podpis:
Souhlas nového nositele/nových nositelů statku s periodickou kontrolou dokumentace
nemateriálního statku:
Nositel/nositelé nemateriálního statku souhlasí s periodickou kontrolou dokumentace
nemateriálního statku prováděnou Regionálním pracovištěm jednou za sedm let. Svým
podpisem se zavazuje/zavazují, že pokud dojde k jakýmkoliv změnám v údajích o nositeli
nemateriálního statku uvedených v bodě 5, neprodleně tuto skutečnost ohlásí
Regionálnímu pracovišti.
Datum a podpis:
Nový držitel práv k užití statku:
a) je-li jím fyzická osoba:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Korespondenční adresa:
Telefon:
E-mail:
b) je-li jím právnická osoba:
Jméno/název:
Sídlo (adresa):
Identifikační číslo:
Statutární orgán:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
Souhlas nového držitele práv k užití nemateriálního statku s užitím nemateriálního statku
pro účely vedení Seznamu JMK a jeho zveřejnění:
Držitel práv k užití nemateriálního statku souhlasí s užitím nemateriálního statku pro
účely vedení Seznamu JMK a jeho zveřejnění.
Datum a podpis:
3
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Příloha č. 2
JEDNACÍ ŘÁD
ODBORNÉ KOMISE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ZÁPIS NEMATERIÁLNÍCH
STATKŮ TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY
do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje
________________________________________________________________________
čl. I
V souladu s Koncepcí účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011
až 2015 schválenou usnesením Vlády České republiky č. 11 ze dne 5. 1. 2011 zřizuje
Jihomoravský kraj Odbornou komisi Jihomoravského kraje pro zápis nemateriálních statků
tradiční lidové kultury do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Jihomoravského kraje (dále jen „odborná komise“) a vydává její jednací řád.
čl. II
1. V souladu se schválenými Zásadami vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční
lidové kultury v Jihomoravském kraji (dále jen „Zásady“) jmenuje Rada Jihomoravského
kraje na návrh Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu Jihomoravského kraje (dále
jen „Regionální pracoviště“) a odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu
Jihomoravského kraje (dále jen „Odbor“) členy odborné komise.
2. Činností odborné komise je:
a) vyhodnocovat návrhy na zápis nemateriálních statků tradiční lidové kultury (dále jen
„nemateriální statky“) do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Jihomoravského kraje (dále jen „Seznam JMK“) a Seznamu nemateriálních statků
tradiční lidové kultury České republiky (dále jen „Seznam ČR“)
b) určovat posuzovatele pro zpracování odborných písemných posudků, stanovit rozsah a
skladbu těchto posudků
c) doporučovat Radě Jihomoravského kraje schválení zápisu nemateriálních statků do
Seznamu JMK a schválení navržení nemateriálních statků do Seznamu ČR
d) posuzovat stav nemateriálních statků zapsaných do Seznamu JMK, rozhodovat o
označení nemateriálních statků za ohrožené a o výmazu označení nemateriálních statků
za ohrožené, vyjadřovat se k navrhovaným nápravným opatřením
e) doporučovat Radě Jihomoravského kraje schválení označení nemateriálních statků za
zaniklé.

čl. III
1. Rada Jihomoravského kraje jmenuje maximálně 7 členů odborné komise z řad odborníků
v oborech nemateriální lidové kultury a národního kulturního dědictví a zástupců
Jihomoravského kraje, které navrhne Regionální pracoviště a Odbor.
2. Funkční období členů odborné komise je čtyřleté. Členové odborné komise mohou být
jmenováni opakovaně. Mandát členů končí jmenováním nové odborné komise. V případě,
že člen odborné komise nebude moci funkci nadále vykonávat, zvolí Rada
Jihomoravského kraje jeho nástupce.
3. Členství v odborné komisi je čestné. Cestovné a jiné náklady související s výkonem
funkce se hradí podle vnitřních předpisů Jihomoravského kraje.
4. Členství v odborné komisi zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se funkce,
odvoláním, úmrtím člena nebo zánikem obecných podmínek pro činnost odborné komise.
Na uvolněné místo jmenuje nového člena Rada Jihomoravského kraje na návrh
Regionálního pracoviště a Odboru.
čl. IV
1. Odborná komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu na celé funkční období.
Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Vedoucí Odboru jmenuje
do funkce tajemníka odborné komise, kterým je zpravidla pracovník Regionálního
pracoviště.
2. Odborná komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
K platnosti usnesení stačí prostá většina hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů je
rozhodující hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.
3. Předseda může přizvat k jednání podle potřeby odborné experty, popřípadě zástupce
odborníků v oboru nemateriální tradiční lidové kultury, pouze však s hlasem poradním.
4. Odborná komise projednává každou nominaci samostatně a opírá se při svém rozhodování
o předloženou dokumentaci. Při svém rozhodování přihlíží k odborným posudkům
posuzovatelů. O každé nominaci rozhodne nejpozději do 31. 10. roku, v němž byl podán
návrh na zápis nemateriálního statku do Seznamu JMK.
5. Z jednání odborné komise, na němž jsou posuzovány návrhy nemateriálních statků na
zápis do Seznamu JMK je tajemníkem odborné komise vyhotoven zápis.
čl. V

1. Zasedání odborné komise svolává předseda odborné komise. V roce, v němž Regionální
pracoviště obdrží návrhy na zápis nemateriálních statků do Seznamu JMK, zasedá
odborná komise nejméně 2 x, a to v termínech stanovených ve schválených Zásadách.
2.

Odbor zajistí předložení výsledků jednání odborné komise Radě Jihomoravského kraje.

