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1. Souvislosti 
 
Obecnými cíli označení „Evropské dědictví“ je upevnění pocitu sounáležitosti evropských 
občanů, a zejména mladých lidí, s Unií na základě společných hodnot a prvků evropských 
dějin a kulturního dědictví, docenění významu národní a regionální rozmanitosti a posílení 
vzájemného porozumění a mezikulturního dialogu. 
 
Za tímto účelem bude označení „Evropské dědictví“ udělováno pamětihodnostem, které mají 
velkou symbolickou hodnotu pro Evropu a které vyzdvihují společné evropské dějiny 
a budování Evropské unie (EU) a rovněž evropské hodnoty a lidská práva, na nichž je 
založena evropská integrace. 
 
Cílem označení je poskytnout evropským občanům, a zejména mladým lidem, nové možnosti 
poučit se o společném, a přesto rozmanitém kulturním dědictví, o našich společných dějinách 
a o hodnotách a úloze EU. Očekává se rovněž, že označení pomůže zvýšit kulturní cestovní 
ruch a zajistí případné hospodářské přínosy. 
 
Pravidla a postupy týkající se označení „Evropské dědictví“ jsou stanoveny v právním 
dokumentu: rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1194/2011/EU ze dne 
16. listopadu 2011, kterým se zavádí opatření Evropské unie pro označení „Evropské 
dědictví“1. Pamětihodnostem ucházejícím se o označení se proto doporučuje, aby si před tím, 
než začnou vypracovávat žádost, rozhodnutí č. 1194/2011/EU pečlivě prostudovaly. Cílem 
těchto pokynů je poskytnout doplňkové informace o různých fázích postupů pro výběr 
a monitorování. 
 
Další vysvětlivky všech kritérií pro výběr jsou obsaženy v samotném formuláři žádosti2. 
 
Byla zřízena síť národních koordinátorů a kontaktních míst pro pamětihodnosti s cílem 
pomoci zajistit účinné uplatňování označení „Evropské dědictví“. Pamětihodnosti ucházející 
se o označení by se v případě dotazů týkajících se jejich účasti na označení „Evropské 
dědictví“ a předběžného výběru na vnitrostátní úrovni měly obrátit na kontaktní místo ve své 
zemi. Příloha 2 obsahuje seznam národních koordinátorů a kontaktních míst spolu s jejich 
kontaktními údaji. 
 
 

2. Přidaná hodnota a doplňkovost označení „Evropské dědictví“ s ohledem na 
další stávající iniciativy v oblasti kulturního dědictví 
 
Evropská komise a evropský panel nezávislých odborníků pověřený posuzováním návrhů 
pamětihodností (viz oddíl 12) se budou velmi snažit o to, aby se zamezilo riziku zdvojení 
nebo překrývání mezi označením „Evropské dědictví“ a dalšími iniciativami v oblasti 
                                                 
1 Úřední věstník Evropské unie (Úř. věst.) L 303 ze dne 22. listopadu 2011. Toto rozhodnutí je k dispozici na 
adrese: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:303:0001:0009:CS:PDF 
2 Formulář žádosti je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/label/how-
to-apply_en.htm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:303:0001:0009:CS:PDF
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kulturního dědictví, jako je seznam světového dědictví UNESCO, reprezentativní seznam 
nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO nebo „evropské kulturní trasy“ Rady 
Evropy (viz článek 5 rozhodnutí č. 1194/2011/EU). 
 
Označení „Evropské dědictví“ se nezaměřuje v prvé řadě na ochranu pamětihodností, která by 
měla být zaručena stávajícími ochrannými režimy, aby bylo zajištěno jejich zachování pro 
budoucí generace. Opatření se zaměřuje spíše na propagaci evropského rozměru 
pamětihodností, jejich zpřístupnění co nejširší veřejnosti, zejména mladým lidem, a zajištění 
vysoce kvalitních informačních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které vyzdvihují úlohu 
a místo pamětihodnosti v evropských dějinách a integraci. 
Označení „Evropské dědictví“ bude zejména: 
 

• označovat pouze pamětihodnosti, které sehrály významnou úlohu 
v dějinách Evropy a při budování EU; 

• volit pamětihodnosti na základě jejich symbolické hodnoty pro Evropu, 
nikoli jejich krásy nebo architektonické kvality; 

• pomáhat evropským občanům, a zejména mladým lidem, získat poznatky 
o společném kulturním dědictví, evropských dějinách, budování EU 
a demokratických hodnotách a lidských právech, na nichž je založena 
evropská integrace; 

• podporovat vytváření sítí pamětihodností a památkářů za účelem sdílení 
zkušeností a osvědčených postupů. 

 
Je nezbytné, aby pamětihodnosti ucházející se o označení měly při posuzování relevantnosti 
žádosti nebo při vyplňování formuláře žádosti na paměti specifičnost a jedinečnost označení 
„Evropské dědictví“. 
 
Je však možné, aby o označení „Evropské dědictví“ požádala rovněž pamětihodnost, která již 
byla určena organizací UNESCO nebo Radou Evropy či jinou iniciativou v oblasti kulturního 
dědictví, pokud splňuje kritéria pro označení „Evropské dědictví“. U některých 
pamětihodností může být skutečné možné, aby byly způsobilé jak pro označení „Evropské 
dědictví“, tak současně i pro jinou iniciativu, avšak z různých důvodů. 
 

3. Kdo se může zúčastnit? 

3.1 Definice pamětihodností 
 
V rámci označení „Evropské dědictví“ je použitá definice „pamětihodností“ široká (viz 
článek 2 rozhodnutí č. 1194/2011/EU). Zahrnuje přírodní, podvodní, archeologické, 
průmyslové nebo městské pamětihodnosti, kulturní krajiny, památná místa, kulturní statky a 
objekty a nehmotné dědictví. 
 
Kromě „samostatných“ pamětihodností jsou pro označení „Evropské dědictví“ způsobilé 
i nadnárodní pamětihodnosti a národní tematicky vázané pamětihodnosti. 
 
Nadnárodními pamětihodnostmi může být buď (viz článek 2 rozhodnutí č. 1194/2011/EU): 
 

• „několik pamětihodností nacházejících se v různých členských státech, které se 
zaměřují na jedno určité téma s cílem podat společnou žádost“. V tomto případě 
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nadnárodní pamětihodnost sestává z jedné koordinující pamětihodnosti, která se ujme 
vedení při veškerých postupech pro výběr a monitorování, a jedné či několika 
zúčastněných pamětihodností. Téma může být pamětihodnostmi zvoleno libovolně, 
musí však mít velkou symbolickou hodnotu pro Evropu; 

 nebo: 
• „jedna určitá pamětihodnost, která se nachází na území alespoň dvou členských států“. 
Tato kategorie může potenciálně zahrnovat veškeré pamětihodnosti, které obklopují 
nebo překračují hranici mezi dvěma či více členskými státy, jako je most, bojiště, 
symbol minulého rozdělení Evropy nebo dřívějších vnitřních hranic EU, archeologická 
pamětihodnost, která pochází z doby před stanovením hranic jednotlivých států atd. 
Kromě toho, že tyto pamětihodnosti přesahují hranice, musí mít rovněž velkou 
symbolickou hodnotu pro evropskou integraci. 

 
Všechny pamětihodnosti zahrnuté do nadnárodní pamětihodnosti se musí nacházet v jednom 
z členských států, které se účastní označení „Evropské dědictví“ (viz seznam v bodě 3.2). 
 
Národní tematicky vázané pamětihodnosti zahrnují několik pamětihodností nacházejících se 
v témže členském státě, které se zaměřují na konkrétní téma s cílem podat společnou žádost 
(viz článek 2 rozhodnutí č. 1194/2011/EU). 
 
Všechny tyto kategorie se mohou vztahovat rovněž na soudobé dědictví (jež zahrnuje 
nedávno vybudované pamětihodnosti nebo pamětihodnosti, které sehrály určitou úlohu 
v nedávných dějinách Evropy). 
 
V případě kulturních statků a objektů a rovněž nehmotného dědictví musí existovat spojitost 
s jednoznačně identifikovatelným fyzickým prostorem, v němž se budou uskutečňovat 
informační a vzdělávací aktivity. 
 

3.2 Územní oblast působnosti 
 
Označení „Evropské dědictví“ se mohou členské státy účastnit dobrovolně (viz článek 4 
rozhodnutí č. 1194/2011/EU)3. 
 
Ke dni 29. května 2012 potvrdilo svou účast těchto 22 členských států: Belgie, Bulharsko, 
Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, 
Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, 
Slovinsko a Slovensko. 
 
Pro označení „Evropské dědictví“ jsou proto způsobilé pouze pamětihodnosti nacházející se 
v těchto 22 členských státech. To platí rovněž pro nadnárodní pamětihodnosti, u nichž se musí 
všechny zúčastněné pamětihodnosti bez výjimky nacházet v jednom z těchto členských států. 
 
Členské státy, které svou účast dosud nepotvrdily, se budou moci připojit k označení 
„Evropské dědictví“ později, přičemž o této skutečnosti uvědomí Evropskou komisi dopisem. 
 

                                                 
3 Roky 2013 a 2014 však budou přechodnými roky, viz oddíl 8. 
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Všechny nové členské státy, které přistoupí k EU po 1. lednu 2012, budou mít možnost 
účastnit se označení „Evropské dědictví“ po přistoupení. Komise je bude včas kontaktovat, 
aby se jich dotázala, zda mají zájem o účast. 
 
 

4. Cíle a kritéria pro výběr 
 
Předběžný výběr na vnitrostátní úrovni a konečný výběr na evropské úrovni (viz oddíl 5) bude 
založen na cílech a kritériích stanovených ve vztahu k označení a formulářích žádostí4 
podaných pamětihodnostmi ucházejícími se o označení. 
 
 

4.1 Konkrétní cíle, o něž usilují pamětihodnosti, jimž bylo uděleno označení 
 
Za účelem udělení označení by pamětihodnosti měly usilovat o dosažení těchto konkrétních 
cílů: 
 
a) zdůraznit jejich celoevropský význam; 
 
b)  zvýšit povědomí evropských občanů, a zejména mladých lidí, o jejich společném 

kulturním dědictví; 
 
c) usnadnit sdílení zkušeností a výměny osvědčených postupů po celé Unii; 
 
d) posílit a zlepšit přístup k dědictví pro všechny, zejména pro mladé lidi; 
 
e) posílit mezikulturní dialog, zejména mezi mladými lidmi, prostřednictvím vzdělávání 

v oblasti umění, kultury a historie; 
 
f) podporovat synergie mezi kulturním dědictvím na jedné straně a soudobou tvorbou 

a tvořivostí na straně druhé; 
 
g) přispět k atraktivitě a hospodářskému a udržitelnému rozvoji regionů, zejména 

prostřednictvím kulturního cestovního ruchu. 
 
 

4.2 Kritéria, která musí pamětihodnost splňovat, aby získala označení 
 
Označení se uděluje na základě těchto tří kategorií kritérií (viz článek 7 rozhodnutí 
č. 1194/2011/EU): 

1. symbolická hodnota pamětihodnosti pro Evropu; 
2. kvalita navrhovaného projektu s ohledem na propagaci jejího 

evropského rozměru; 
3. kvalita pracovního plánu. 

                                                 
4 Formulář, který je nutno použít pro podání žádosti, je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/culture/our-
programmes-and-actions/label/how-to-apply_en.htm 
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Panel posoudí nabídky, tj. formuláře žádostí vyplněné pamětihodnostmi ucházejícími se 
o označení, na základě těchto prvků: 
 
1. Pamětihodnosti ucházející se o označení musí mít symbolickou hodnotu pro Evropu 
a sehrát významnou úlohu v dějinách a kultuře Evropy nebo při budování Unie. 
 
Musí být proto prokázána alespoň jedna z těchto skutečností: 
 
a) jejich přeshraniční nebo celoevropský charakter: jak jejich vliv a atraktivita 

v minulosti a přítomnosti přesáhly hranice členského státu; 
 
b)   jejich místo a úloha v evropských dějinách a při integraci Evropy a jejich spojitost 

s klíčovými evropskými událostmi, osobnostmi nebo hnutími; 
 
c) jejich místo a úloha při rozvoji a prosazování společných hodnot, na nichž je založena 

evropská integrace. 
 
2. U pamětihodností ucházejících se o označení musí být předložen projekt, jehož 
provádění musí začít nejpozději do konce roku určení (tj. do jednoho roku od konečného 
výběru pamětihodnosti) a který obsahuje všechny tyto prvky: 
 
a) zvyšování povědomí o celoevropském významu dané pamětihodnosti, zejména 

prostřednictvím vhodné informační činnosti, směrových informačních tabulí a odborné 
přípravy pracovníků; 

 
b) pořádání vzdělávacích aktivit, zejména pro mladé lidi, které zlepší pochopení 

společných evropských dějin a společného, a přesto rozmanitého evropského dědictví 
a posílí pocit příslušnosti ke společnému prostoru; 

 
c) podpora mnohojazyčnosti a usnadnění přístupu k dané pamětihodnosti použitím 

několika jazyků Unie; 
 
d) účast na činnostech sítí pamětihodností, kterým bylo uděleno označení, za účelem 

výměny zkušeností a zahájení společných projektů; 
 
e) větší zviditelnění a zvýšení atraktivity dané pamětihodnosti v celoevropském měřítku, 

mimo jiné využíváním možností, které nabízejí moderní technologie a digitální 
a interaktivní prostředky, a snahou o součinnost s jinými evropskými iniciativami. 

 
Kdykoli to umožňuje konkrétní povaha dané pamětihodnosti, je třeba vítat umělecké 
a kulturní aktivity, které podporují mobilitu evropských kulturních pracovníků, umělců 
a sbírek, podněcují mezikulturní dialog a podporují vazby mezi dědictvím a soudobou tvorbou 
a tvořivostí. 
 
3. U pamětihodností ucházejících se o označení musí být předložen pracovní plán, 
který obsahuje všechny tyto prvky: 
 
a) zajištění řádné správy dané pamětihodnosti, včetně stanovení cílů a ukazatelů; 
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b) zajištění ochrany dané pamětihodnosti a jejího zachování pro budoucí generace 
v souladu s příslušnými ochrannými režimy; 

 
c) zajištění kvality zařízení pro přijímání návštěvníků, například kvality historických 

prezentací, informací pro návštěvníky a směrových informačních tabulí; 
 
d) zajištění přístupu pro co nejširší veřejnost, mimo jiné prostřednictvím úprav dané 

pamětihodnosti nebo odborné přípravy pracovníků; 
 
e) věnování zvláštní pozornosti mladým lidem, a to zejména tím, že jim bude poskytnut 

přístup k dané pamětihodnosti za zvýhodněných podmínek; 
 
f) propagace dané pamětihodnosti jako udržitelné turistické destinace; 
 
g) vytvoření ucelené a komplexní komunikační strategie s důrazem na celoevropský 

význam dané pamětihodnosti; 
 
h) zajištění co nejekologičtější správy dané pamětihodnosti. 
 
Pokud jde o kritéria uvedená výše v odst. 1 písm. b) a c), každá pamětihodnost se posuzuje 
přiměřeným způsobem s přihlédnutím k jejím charakteristickým rysům. 
 
Zatímco se první kategorie kritérií (symbolická hodnota pamětihodnosti pro Evropu) 
týká samotné pamětihodnosti, a tudíž jejích trvalých znaků, kategorie 2 a 3 se vztahují 
na konkrétní projekt a pracovní plán, které jsou v době podání žádosti již zavedeny, 
nebo které se pamětihodnosti ucházející se o označení zavazují provést v případě, že jim 
bude uděleno označení „Evropské dědictví“. 
 
Projekt lze popsat jako to, co pamětihodnost učiní pro zdůraznění evropského rozměru 
(například pokud jde o informační a vzdělávací aktivity, používání jazyků a účast 
v evropských sítích). Pracovní plán lze popsat jako to, jak toho pamětihodnost dosáhne 
(například pokud jde o přístupnost, zařízení pro přijímání pracovníků, komunikační strategii 
a propagaci pamětihodnosti jako turistické destinace). 
 
Je důležité pochopit, že v rámci označení „Evropské dědictví“ musí „projekt“ a související 
pracovní plán zahrnovat současně i dlouhodobou vizi toho, jak pamětihodnost hodlá zdůraznit 
svůj evropský rozměr, a rovněž krátkodobé a střednědobé činnosti, které této vizi dávají 
konkrétní podobu. Jelikož označení bude v zásadě udělováno na neomezenou dobu, musí být 
činnosti v průběhu let pravidelně aktualizovány a upravovány podle aktuální situace. Během 
každého monitorování (viz oddíl 9) evropský panel ověří, zda jsou tyto činnosti dosud 
relevantní a v souladu s dlouhodobou vizí, která byla předložena ve fázi výběru. 
 
Je třeba rovněž zdůraznit, že provádění projektu a pracovního plánu musí začít nejpozději do 
konce roku určení (tj. do jednoho roku od konečného výběru pamětihodnosti) a že se ve fázi 
výběru očekávají záruky jejich účinného provádění. 
 
Zvláštními případy nadnárodních pamětihodností a národních tematicky vázaných 
pamětihodností se zabývá oddíl 6. 
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5. Jak jsou pamětihodnosti vybírány? 
 
Výběr pamětihodností se uskuteční ve dvou fázích. Nejdříve musí být proveden předběžný 
výběr pamětihodností na vnitrostátní úrovni. Poté panel nezávislých odborníků pod vedením 
Komise uskuteční konečný výběr. 
 
První „řádné“ výběrové řízení popsané v tomto oddíle proběhne v roce 2015. V průběhu 
roku 2013 a 2014 platí přechodná ustanovení (více informací o přechodných ustanoveních viz 
oddíl 8). 
 

5.1 Předběžný výběr na vnitrostátní úrovni 
 
Za předběžný výběr pamětihodností odpovídají členské státy (viz článek 10 rozhodnutí 
č. 1194/2011/EU). Pamětihodnost se nemůže zúčastnit konečného výběru na úrovni EU, 
pokud nebyla předběžně vybrána na vnitrostátní úrovni. 
 
Každý členský stát může v roce výběru, jinými slovy každé dva roky od roku 2015 (viz 
časový rozvrh v příloze 1), provést předběžný výběr nejvýše dvou pamětihodností. 
 
V souladu se zásadou subsidiarity může každý členský stát stanovit své vlastní postupy pro 
předběžný výběr pamětihodností a rovněž vlastní časový rozvrh. Musí však splnit tyto tři 
podmínky: 

• Předběžný výběr musí být založen na společných kritériích pro označení 
„Evropské dědictví“ (viz oddíl 4 těchto pokynů a článek 7 rozhodnutí 
č. 1194/2011/EU). 

• Je nutno použít společný formulář žádosti (viz článek 9 rozhodnutí 
č. 1194/2011/EU a oddíl 7)5. 

• Členské státy musí předat Komisi formuláře žádostí pro předběžně 
vybrané pamětihodnosti nejpozději do 1. března roku konání výběrového 
řízení. 

Není-li splněna jedna z těchto tří podmínek, nebudou žádosti vzaty v úvahu za účelem 
konečného výběru. 
 
Komise očekává, že obdrží formuláře žádostí v jazyce či jazycích použitých při předběžném 
výběru na vnitrostátní úrovni, pokud tyto jazyky patří k 23 úředním jazykům EU. V zájmu 
zefektivnění výběrového řízení a vzhledem k tomu, že jednání členů panelu budou s největší 
pravděpodobností probíhat v angličtině, je mimoto nezbytné, aby Komise obdržela rovněž 
anglické verze formulářů žádostí. 
 
Příloha 2 obsahuje seznam národních koordinátorů a kontaktních míst pro označení 
„Evropské dědictví“. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se postupu předběžného výběru 
se pamětihodnosti ucházející se o označení musí obrátit výhradně na kontaktní místo ve své 
zemi. 
 
Po dokončení fáze předběžného výběru zveřejní Komise na svých internetových stránkách 
seznam všech předběžně vybraných pamětihodností a uvědomí o něm Evropský parlament, 

                                                 
5 Formulář žádosti je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/label/how-
to-apply_en.htm 



 10

Radu a Výbor regionů. Evropský parlament, Rada, Výbor regionů, členské státy nebo jakákoli 
jiná osoba či subjekt budou tudíž moci sdělit Komisi jakékoli připomínky, které by mohly 
ovlivnit výběr daných pamětihodností. Tyto připomínky budou připojeny k formuláři žádosti 
dotyčné pamětihodnosti. 
 

5.2 Výběr na úrovni EU 
 
Konečný výběr pamětihodností poté provádí evropský panel nezávislých odborníků pod 
vedením Komise (viz článek 11 rozhodnutí č. 1194/2011/EU). Více informací o evropském 
panelu nezávislých odborníků viz oddíl 12. 
 
Evropský panel posoudí formuláře žádostí předběžně vybraných pamětihodností na základě 
cílů a kritérií opatření. Panel vezme v úvahu rovněž případné připomínky, které byly Komisi 
zaslány po zveřejnění seznamu, jak bylo uvedeno výše. V případě potřeby si může panel 
prostřednictvím Komise vyžádat od pamětihodností ucházejících se o označení další 
informace. Lze rovněž uspořádat návštěvy příslušných pamětihodností. Tyto návštěvy však 
představují spíše výjimku než pravidlo. 
 
Mezi členským státem nebo pamětihodností a evropským panelem nezávislých odborníků 
nesmí existovat žádné přímé kontakty. Je-li zapotřebí kontakt, musí být zajištěn výhradně 
prostřednictvím Komise. 
 
Na základě veškerých těchto informací bude moci evropský panel vybrat každé dva roky 
nejvýše jednu pamětihodnost z každého členského státu. 
 
Evropský panel vyhotoví zprávu, která bude předložena Komisi nejpozději do konce roku 
konání výběrového řízení. Tato zpráva bude zahrnovat doporučení pro udělení označení. Bude 
obsahovat rovněž stručné vyhodnocení všech předběžně vybraných pamětihodností 
s odůvodněním jejich výběru či toho, proč nebyly vybrány. Pamětihodnosti ucházející se 
o označení se proti doporučení evropského panelu nemohou odvolat. 
 
Tato zpráva bude zveřejněna na internetových stránkách Komise a zaslána pro informaci 
Evropskému parlamentu, Radě a Výboru regionů. 
 
Počátkem roku následujícího po roce konání výběrového řízení Komise oficiálně určí 
pamětihodnosti, které obdrží označení, s náležitým přihlédnutím k doporučení panelu. 
 
Pamětihodnosti ucházející se o označení, které nejsou vybrány, mohou v následujících letech 
podat novou žádost o předběžný výběr na vnitrostátní úrovni. 
 

6. Nadnárodní pamětihodnosti a národní tematicky vázané pamětihodnosti 
 

6.1 Nadnárodní pamětihodnosti 
 
Každá pamětihodnost v rámci nadnárodní pamětihodnosti se musí nacházet v jednom 
z členských států, které se účastní opatření. 
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Aby byla nadnárodní pamětihodnost způsobilá k udělení označení, musí (viz článek 12 
rozhodnutí č. 1194/2011/EU): 
 

• zajistit, aby každá zúčastněná pamětihodnost zcela splňovala stanovená 
kritéria; 

• určit jednu ze zúčastněných pamětihodností jako koordinátora 
nadnárodní pamětihodnosti a jednotné kontaktní místo pro Komisi. 
Pokud se pamětihodnost nachází ve dvou či více členských státech, 
existují dvě možnosti: buď je pamětihodnost spravována společně 
různými organizacemi v jednotlivých dotčených členských státech 
a jedna z těchto organizací musí být koordinátorem, nebo je spravována 
jedním nadnárodním subjektem a jeden z dotčených členských států se 
musí ujmout vedení a převzít odpovědnost za postupy předběžného 
výběru a monitorování; 

• podat žádost pod společným názvem. Jedná se o jediný název, který se 
bude objevovat ve všech zveřejněných materiálech o označení „Evropské 
dědictví“. Tento název musí být stručný a nesmí zahrnovat názvy 
jednotlivých pamětihodností, které jsou součástí nadnárodní 
pamětihodnosti; 

• v případě několika pamětihodností, které se zaměřují na jedno konkrétní 
téma, jasně prokázat tematickou spojitost mezi zúčastněnými 
pamětihodnostmi. 

 
 
 
Žádosti pro nadnárodní pamětihodnosti se řídí stejným postupem jako žádosti pro samostatné 
pamětihodnosti (viz oddíl 5). 
 
Nadnárodní pamětihodnosti jsou předběžně vybírány členským státem koordinátora v rámci 
limitu dvou pamětihodností, které může tento členský stát navrhnout pro každé výběrové 
řízení (upozorňuje se, že ostatní zúčastněné pamětihodnosti nebudou započítány do kvót 
dotčených členských států). 
 
Do konzultací mezi pamětihodnostmi, které jsou součástí nadnárodní pamětihodnosti, musí 
být od počáteční fáze zapojeny všechny příslušné vnitrostátní orgány. Za tímto účelem je 
nutno navázat kontakty s příslušnými národními koordinátory. Každá zúčastněná 
pamětihodnost bude muset vyplnit formulář žádosti. Koordinátor musí předat všechny 
formuláře společně vnitrostátnímu orgánu za účelem předběžného výběru. Koordinátor musí 
vyplnit rovněž část B formuláře žádosti. 
 
Je-li nadnárodní pamětihodnost předběžně vybrána členským státem, musí být tímto členským 
státem navržena jménem všech dotčených členských států poté, co s tím tyto členské státy 
souhlasily. Za účelem výběrového řízení musí členský stát koordinující pamětihodnosti 
předložit Komisi společně všechny formuláře žádostí, včetně části B formuláře žádosti, kterou 
vyplní koordinující pamětihodnost. 
 
Pokud nadnárodní pamětihodnost i samostatná pamětihodnost splňují kritéria pro označení 
„Evropské dědictví“ se stejnou úrovní kvality, bude při konečném výběru dána přednost 
nadnárodní pamětihodnosti. 
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Podání žádosti pro určitou pamětihodnost jako součásti nadnárodní pamětihodnosti by se 
nemělo v žádném případě pokládat za snadný způsob, jak se mohou samostatné 
pamětihodnosti, které nesplňují zcela kritéria nebo nedosahují norem kvality, jež se požadují 
pro udělení označení, připojit k označení „Evropské dědictví“. Členské státy by rovněž 
neměly považovat nadnárodní pamětihodnosti za způsob zvýšení počtu pamětihodností, jimž 
bylo uděleno označení, nad limit stanovený pro každý rok výběru. 
 
Nadnárodní pamětihodnosti budou proto muset velmi jasně prokázat přidanou hodnotu 
společných žádostí zúčastněných pamětihodností v porovnání s žádostmi podanými 
samostatně. Evropský panel bude velmi přísně uplatňovat podmínky stanovené 
v článku 12 rozhodnutí č. 1194/2011/EU. 
 
Je rovněž důležité zdůraznit, že je-li vybrána nadnárodní pamětihodnost, označení se udělí 
nadnárodní pamětihodnosti jako celku a pod společným názvem, a nikoli jednotlivě 
zúčastněným pamětihodnostem. Jinými slovy, je-li označení uděleno nadnárodní 
pamětihodnosti zahrnující pět zúčastněných pamětihodností, bude uděleno jedno označení 
nadnárodní pamětihodnosti, a nikoli pět označení pěti různým pamětihodnostem. 
 
Každá z těchto pěti pamětihodností bude moci umístit u vchodu tabulku s označením 
„Evropské dědictví“, tato tabulka však bude jednoznačně uvádět společný název nadnárodní 
pamětihodnosti. To bude nutno vzít v úvahu při všech komunikačních činnostech na evropské 
i místní úrovni, aby se zamezilo nebezpečí záměny. Při monitorování bude evropský panel 
věnovat tomuto aspektu zvláštní pozornost. 
 
 

6.2 Národní tematicky vázané pamětihodnosti 
 
Aby byla národní tematicky vázaná pamětihodnost způsobilá, měla by zahrnovat přiměřený 
počet zúčastněných pamětihodností (viz 14. bod odůvodnění rozhodnutí č. 1194/2011/EU). 
Mimoto by měla (viz článek 13 rozhodnutí č. 1194/2011/EU): 

• doložit přidanou hodnotu společné žádosti z celoevropského hlediska 
v porovnání s žádostmi podanými samostatně; 

• doložit jasnou tematickou spojitost mezi jednotlivými pamětihodnostmi; 
• zajistit, aby každá jednotlivá pamětihodnost zcela splňovala kritéria 

žádosti; 
• určit jednu ze zúčastněných pamětihodností jako koordinátora, který 

bude společným kontaktním místem pro Komisi; 
• podat žádost pod společným názvem. Jedná se o jediný název, který se 

bude objevovat ve všech zveřejněných materiálech o označení „Evropské 
dědictví“. Tento název by měl být stručný a nesmí zahrnovat názvy 
jednotlivých pamětihodností, které jsou součástí národní tematicky 
vázané pamětihodnosti. 

 
U národních tematicky vázaných pamětihodností se žádosti řídí stejným postupem jako 
u samostatných pamětihodností (viz oddíl 5). 
 
Národní tematicky vázané pamětihodnosti jsou předběžně vybírány dotčeným členským 
státem v rámci kvóty dvou pamětihodností, které mohou být navrženy pro každé výběrové 
řízení. 
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Každá zúčastněná pamětihodnost musí vyplnit formulář žádosti. Všechny formuláře musí 
koordinátor předložit společně vnitrostátnímu orgánu k předběžnému výběru a vnitrostátní 
orgán je předloží Evropské komisi za účelem výběrového řízení. Koordinátor musí vyplnit 
rovněž část C formuláře žádosti. 
 
Stejně jako u nadnárodních pamětihodností by se podání žádosti pro určitou pamětihodnost 
jako součásti národní tematicky vázané pamětihodnosti nemělo pokládat za snadný způsob, 
jak se mohou samostatné pamětihodnosti, které nesplňují zcela kritéria nebo nedosahují 
norem kvality, jež se požadují pro udělení označení, připojit k označení „Evropské dědictví“. 
Členské státy by rovněž neměly považovat národní tematicky vázané pamětihodnosti za 
způsob zvýšení počtu pamětihodností, jimž bylo uděleno označení, nad limit stanovený pro 
každý rok výběru. Evropský panel bude velmi přísně uplatňovat všechny podmínky stanovené 
v článku 13 rozhodnutí č. 1194/2011/EU. 
 
Paralela s nadnárodními pamětihodnostmi platí rovněž s ohledem na komunikační činnosti. 
Je-li vybrána národní tematicky vázaná pamětihodnost, bude označení uděleno národní 
tematicky vázané pamětihodnosti jako celku a pod společným názvem, a nikoli zúčastněným 
pamětihodnostem jednotlivě. Každá ze zúčastněných pamětihodností může u vchodu umístit 
tabulku s označením „Evropské dědictví“, přičemž tato tabulka jednoznačně uvádí společný 
název národní tematicky vázané pamětihodnosti. To bude třeba vzít v úvahu rovněž při všech 
komunikačních činnostech na evropské i místní úrovni, aby se zamezilo nebezpečí záměny. 
Při monitorování bude evropský panel věnovat tomuto aspektu zvláštní pozornost. 
 

7. Formulář žádosti 
 
Pamětihodnosti ucházející se o označení musí použít společný formulář žádosti6 vypracovaný 
Evropskou komisí. Tento formulář by měly vyplnit všechny pamětihodnosti ucházející se 
o označení a měl by být zaslán vnitrostátnímu orgánu, který odpovídá za předběžný výběr na 
vnitrostátní úrovni. Každý členský stát, který se v daném roce výběru účastní opatření, musí 
formuláře žádostí týkající se předběžně vybraných pamětihodností předložit Evropské komisi, 
která je poté předá panelu. 
 
Předběžný výběr na vnitrostátní úrovni i konečný výběr na evropské úrovni bude založen na 
kritériích stanovených pro označení a formulářích žádostí vyplněných pamětihodnostmi 
ucházejícími se o označení. 
 
Komise navrhuje, aby panel doporučil, že formuláře žádostí pamětihodností ucházejících se 
o označení by neměly přesáhnout 30 stran (písmo Times New Roman 12), včetně obrázků 
a map. 
 

8. Přechodná ustanovení pro roky 2013 a 2014 
 
Pro roky 2013 a 2014 budou platit přechodná ustanovení (viz článek 19 rozhodnutí 
č. 1194/2011/EU). 

                                                 
6 Formulář žádosti je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/label/how-
to-apply_en.htm 
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Rok 2013 je vyhrazen pro členské státy, které se neúčastnily mezivládní iniciativy týkající se 
označení a chtěly by se účastnit „nového“ označení. Čtyřmi dotčenými členskými státy jsou 
Dánsko, Estonsko, Nizozemsko a Rakousko (zúčastnit se může rovněž Irsko,  Lucembursko, 
Finsko, Švédsko a Spojené království, pokud si to tyto země budou přát, jelikož se 
neúčastnily mezivládní iniciativy). Pouze tyto 4 členské státy mohou v roce 2013 
navrhnout předběžně vybrané pamětihodnosti pro udělení označení. Výjimečně mohou 
tyto členské státy předběžně vybrat čtyři pamětihodnosti, přičemž všechny z nich mohou 
být potenciálně vybrány. 
 
Formuláře žádostí pro předběžně vybrané pamětihodnosti musí členské státy předat Komisi 
nejpozději do 1. března 2013. Ke konečnému určení pamětihodností dojde v roce 2014. 
 
Druhý přechodný rok (2014) bude vyhrazen pro členské státy, které se účastnily dřívější 
mezivládní iniciativy týkající se označení „Evropské dědictví“ a které potvrdily svou účast na 
„novém“ označení. Dotčenými členskými státy jsou Belgie, Bulharsko, Česká republika, 
Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, 
Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko. Pouze těchto 18 členských států 
může v roce 2014 navrhnout předběžně vybrané pamětihodnosti pro udělení označení. 
Výjimečně mohou tyto členské státy předběžně vybrat čtyři pamětihodnosti, přičemž 
všechny z nich mohou být potenciálně vybrány. 
 
Tyto členské státy mohou navrhnout pamětihodnosti, které již obdržely označení v rámci 
mezivládní iniciativy (buď v druhém přechodném roce (2014), nebo na základě řádného 
režimu od roku 2015). 
 
Formuláře žádostí pro předběžně vybrané pamětihodnosti musí členské státy předat Komisi 
nejpozději do 1. března 2014. Ke konečnému určení pamětihodností dojde v roce 2015. 
 
Během těchto dvou přechodných let budou všechny pamětihodnosti, včetně pamětihodností, 
které již obdržely označení v rámci mezivládní iniciativy, posouzeny evropským panelem na 
základě kritérií popsaných v oddíle 4 a budou použity postupy popsané v oddíle 5. Pokud 
však některá z pamětihodností nesplňuje kritéria nebo jsou zapotřebí další informace, zahájí 
evropský panel prostřednictvím Komise dialog s příslušným členským státem s cílem 
posoudit, zda lze žádost před přijetím rozhodnutí vylepšit. V případě potřeby lze uspořádat 
návštěvy příslušné pamětihodnosti. 
Pamětihodnosti, kterým bude uděleno „nové“ označení, budou využívat komunikační opatření 
popsaná v oddíle 13. 
 
Od roku 2015 se bude používat řádný postup popsaný v oddíle 5. Mohou se jej zúčastnit 
všechny členské státy podílející se na označení „Evropské dědictví“ a bude se konat každý 
druhý rok (viz časový rozvrh v příloze 1). 
 
Je důležité zdůraznit, že mezi členským státem nebo pamětihodností a evropským 
panelem nezávislých odborníků nejsou přípustné přímé kontakty týkající se označení 
„Evropské dědictví“. Je-li zapotřebí kontakt, musí k němu dojít výhradně 
prostřednictvím Komise. 
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9. Monitorování pamětihodností 
 
Označení „Evropské dědictví“ se uděluje na neomezenou dobu za předpokladu, že 
pamětihodnosti nadále splňují kritéria a dodržují projekt a pracovní plán předložený v žádosti. 
Každá pamětihodnost bude proto pravidelně monitorována (viz článek 15 rozhodnutí 
č. 1194/2011/EU). 
 
Jednotlivé členské státy jsou odpovědné za monitorování všech pamětihodností nacházejících 
se na jejich území. Členské státy musí shromažďovat všechny nezbytné informace a jednou za 
čtyři roky vypracují zprávu podle časového rozvrhu uvedeného v příloze 1. Tato zpráva bude 
obsahovat jeden pododdíl pro každou pamětihodnost nacházející se na území daného 
členského státu. Aby byl zajištěn jednotný přístup k monitorování, vyhotoví Komise ve 
spolupráci s evropským panelem šablonu pro monitorovací zprávy spolu s ukazateli, a to 
s dostatečným předstihem před zahájením prvního monitorování. 
 
V případě nadnárodních pamětihodností odpovídá za monitorování členský stát koordinátora. 
Členský stát ve spolupráci s koordinátorem shromáždí nezbytné informace od všech 
pamětihodností, které jsou součástí nadnárodní pamětihodnosti, včetně pamětihodností, které 
se nenacházejí na jeho území. Tyto informace je poté nutno shrnout v jednom oddíle zprávy, 
jak bylo zmíněno výše. 
 
První monitorování se uskuteční v roce 2016 a zprávy musí členské státy zaslat Komisi 
nejpozději do 1. března daného roku. 
 
Komise poté předá všechny zprávy jednotlivých členských států evropskému panelu. 
 
Po posouzení zpráv jednotlivých členských států vydá evropský panel nejpozději do konce 
roku 2016 vlastní zprávu o stavu pamětihodností, jimž bylo uděleno označení. Tato zpráva 
bude obsahovat stručný oddíl o každé pamětihodnosti, v případě potřeby včetně doporučení, 
k nimž by měly pamětihodnosti přihlédnout v následujícím období, pro něž se podává zpráva 
(2016–2019). 
 
 

10. Odejmutí označení 
 
Pokud evropský panel zjistí, že určitá pamětihodnost již nesplňuje stanovená kritéria nebo že 
přestal být dodržován projekt a pracovní plán předložený v žádosti, může zahájit postup 
vedoucí k odejmutí označení dotyčné pamětihodnosti (viz článek 16 rozhodnutí 
č. 1194/2011/EU). 
 
Tento postup probíhá ve dvou fázích, z nichž každá může trvat až 18 měsíců: 
 

• V první fázi zahájí evropský panel dialog s dotčeným členským státem s cílem 
usnadnit nezbytné změny u dané pamětihodnosti. Pokud evropský panel usoudí, že 
byly provedeny změny nebo byly poskytnuty dostatečné záruky, může rozhodnout 
o ukončení postupu. 

 
• Pokud po 18 měsících od zahájení dialogu evropský panel usoudí, že nebyly 

provedeny nezbytné změny, může rozhodnout o zahájení druhé fáze postupu. V této 
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druhé fázi evropský panel oficiálně uvědomí Komisi o problémech, s nimiž se daná 
pamětihodnost potýká. K oznámení je připojeno odůvodnění a toto oznámení 
obsahuje soubor praktických doporučení, jak situaci zlepšit. Pokud pamětihodnost 
neprovede praktická doporučení do 18 měsíců od přijetí oznámení, vydá evropský 
panel Komisi doporučení, aby bylo označení dané pamětihodnosti odejmuto. 

 
Komise poté toto odejmutí označení formálně schválí v průběhu následujícího postupu 
určování (viz článek 14 rozhodnutí č. 1194/2011/EU). Dotyčná pamětihodnost musí Komisi 
vrátit tabulku s logem označení „Evropské dědictví“. 
 
Stejný postup se použije v případě nadnárodních pamětihodností a národních tematicky 
vázaných pamětihodností. Výše uvedené dialogy se uskuteční s členským státem 
koordinátora. Pokud evropský panel doporučí odejmutí označení nadnárodní pamětihodnosti 
nebo národní tematicky vázané pamětihodnosti, vztahuje se toto odejmutí na nadnárodní 
pamětihodnost nebo národní tematicky vázanou pamětihodnost jako celek. Ve výjimečných 
případech však může evropský panel doporučit, aby bylo odejmutí omezeno na dotčenou 
zúčastněnou pamětihodnost, pokud nebude ohrožena soudržnost dané nadnárodní 
pamětihodnosti nebo národní tematicky vázané pamětihodnosti. 
 
Během celého tohoto postupu se musí veškeré kontakty mezi evropským panelem na straně 
jedné a dotyčnou pamětihodností a příslušným vnitrostátním orgánem na straně druhé 
uskutečňovat prostřednictvím Komise a národního koordinátora, aby byla zajištěna účinná 
koordinace. 
 

11. Vzdání se označení 
 
Pamětihodnost, které bylo uděleno označení „Evropské dědictví“, se může kdykoli 
rozhodnout, že se označení dobrovolně vzdá (viz článek 16 rozhodnutí č. 1194/2011/EU). 
V tomto případě musí dotyčná pamětihodnost oznámit své rozhodnutí dotčenému členskému 
státu dopisem. Národní koordinátor pak kopii tohoto dopisu postoupí Komisi. Komise poté 
toto vzdání se označení formálně schválí v průběhu následujícího postupu určování. Toto 
vzdání se označení je konečné. Dotyčná pamětihodnost musí Evropské komisi vrátit tabulku 
s logem označení „Evropské dědictví“. 
 

12. Evropský panel nezávislých odborníků 
 
Postupy pro výběr a monitorování na úrovni EU provádí evropský panel nezávislých 
odborníků (viz článek 8 rozhodnutí č. 1194/2011/EU). Úlohou tohoto panelu je zajistit řádné 
uplatňování stanovených kritérií v případě pamětihodností ve všech členských státech. 
 
Evropský panel má celkem 13 členů, které jmenuje Evropský parlament, Rada, Komise 
a Výbor regionů. 
 
Členové evropského panelu jsou nezávislí odborníci se značnými zkušenostmi a odbornými 
znalostmi v oblastech souvisejících s cíli označení „Evropské dědictví“. Orgány a instituce, 
které členy jmenují, usilují o to, aby se odborníci svými odbornostmi co nejvíce vzájemně 
doplňovali a aby bylo zajištěno jejich geograficky vyvážené zastoupení. 
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Komise zveřejní veškeré zprávy, doporučení a oznámení evropského panelu. 
 
Z důvodu transparentnosti a s cílem zamezit riziku střetu zájmů není přípustné, aby 
pamětihodnosti ucházející se o označení, pamětihodnosti, jimž bylo uděleno označení, nebo 
členské státy kontaktovaly ohledně záležitostí souvisejících s označením „Evropské dědictví“ 
členy panelu přímo, bez prostřednictví Komise. 

13. Komunikace 
 
V souladu s rozhodnutím č. 1194/2011/EU mají Evropská komise a pamětihodnosti, jimž bylo 
uděleno označení, společnou odpovědnost za komunikační činnosti související s označením. 
 
Komise je odpovědná za šíření všech příslušných informací týkajících se označení a za 
zajištění jeho zviditelnění na evropské úrovni, zejména vytvořením a provozováním 
zvláštních internetových stránek (viz článek 17 rozhodnutí č. 1194/2011/EU). Tyto 
internetové stránky budou obsahovat obecné informace o pamětihodnostech, jimž bylo 
uděleno označení, a budou sloužit jako portál k internetovým stránkám všech těchto 
pamětihodností. Pro označení „Evropské dědictví“ bude vytvořeno nové logo. Toto logo bude 
znázorněno na tabulce, jež bude umístěna u vstupu do pamětihodností, jimž bylo uděleno 
označení, a bude uvedeno rovněž ve všech komunikačních materiálech. Evropská komise 
mimoto vypracuje komunikační strategii s cílem propagovat nové označení a pamětihodnosti, 
jimž bylo označení uděleno. 
 
Každá pamětihodnost, jíž bylo uděleno označení, obdrží od Komise tabulku s logem 
označení „Evropské dědictví“, která musí být umístěna u vstupu do pamětihodnosti. 
 
Pamětihodnost, která obdrží označení, bude více zviditelněna, jelikož bude zahrnuta do 
komunikační a propagační strategie EU pro označení „Evropské dědictví“. Všechny 
pamětihodnosti, kterým bylo uděleno označení, budou pozvány na výroční konferenci 
správců pamětihodností; budou rovněž moci využít příležitostí k vytváření sítí a 
vzájemnému učení. 
 
Povinnosti pamětihodností jsou jednoznačně popsány v kritériích pro udělení označení (viz 
článek 7 rozhodnutí č. 1194/2011/EU). Pamětihodnost, které bylo uděleno označení, musí 
usilovat o větší zviditelnění v celoevropském měřítku, a to využíváním možností, které 
nabízejí moderní technologie a digitální a interaktivní prostředky, a snahou o součinnost 
s jinými evropskými iniciativami; musí se propagovat jako udržitelná turistická destinace 
a vytvořit ucelenou a komplexní komunikační strategii s důrazem na celoevropský význam 
dané pamětihodnosti. Všechny tyto prvky jsou součástí kritérií pro udělení označení 
„Evropské dědictví“ a budou evropským panelem posouzeny během výběrového řízení 
a rovněž při každém monitorování. 
 
Jakmile bylo určité pamětihodnosti uděleno označení, musí při všech svých komunikačních 
a propagačních činnostech používat jeho logo. 
 

14. Vytváření sítí 
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Jedním z hlavních přínosů pro pamětihodnosti, které obdržely označení, bude možnost 
účastnit se činností k vytváření sítí, jež jsou vyhrazeny pro pamětihodnosti, jimž bylo uděleno 
označení. Komise pozve všechny správce pamětihodností na výroční konferenci s cílem 
podpořit sdílení zkušeností a vzájemné učení a poskytnout vhodný základ pro zahájení 
společných projektů. 
 
Této výroční konference se zúčastní rovněž členové evropského panelu nezávislých 
odborníků a zástupci jiných organizací, jako je UNESCO a Rada Evropy. 

15. Financování z rozpočtu EU 
 
Rozpočet pro označení „Evropské dědictví“ (méně než 1 milion EUR ročně) pokryje náklady 
iniciativy na úrovni EU, a to náklady související s evropským panelem nezávislých 
odborníků, evropskou komunikační strategií, činnostmi v oblasti vytváření sítí a lidskými 
zdroji v Komisi, které jsou zapotřebí pro podporu opatření. Pamětihodnosti, které obdrží 
označení, nebudou přímo financovány. 
 
Pamětihodnosti, kterým bylo uděleno označení, však mohou požádat o podporu z jiných 
programů Společenství. 
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Příloha 1: Časový rozvrh 
 
 

Rok  

2011 Vstup rozhodnutí v platnost 

Přípravné práce 

2012 Přípravné práce 

2013 První výběr pamětihodností v případě členských států, které se 
neúčastnily mezivládní iniciativy (první přechodný rok). 
Dotčenými členskými státy jsou Dánsko, Estonsko, Irsko, 
Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Finsko, Švédsko a 
Spojené království (za předpokladu, že potvrdí svou účast na 
označení „Evropské dědictví“). Výjimečně mohou tyto členské 
státy předběžně vybrat až čtyři pamětihodnosti. Komise musí 
žádosti obdržet nejpozději do 1. března 2013. 

2014 První výběr pamětihodností v případě členských států, které se 
účastnily mezivládní iniciativy (druhý přechodný rok). 
Dotčenými členskými státy jsou Belgie, Bulharsko, Česká 
republika, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, 
Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, 
Rumunsko, Slovinsko a Slovensko (za předpokladu, že potvrdí 
svou účast na označení „Evropské dědictví“). Výjimečně mohou 
tyto členské státy předběžně vybrat až čtyři pamětihodnosti. 
Komise musí žádosti obdržet nejpozději do 1. března 2014. 

2015 První „běžné“ výběrové řízení, kterého se mohou zúčastnit 
všechny členské státy podílející se na označení „Evropské 
dědictví“. Tyto členské státy mohou předběžně vybrat dvě 
pamětihodnosti. Komise musí žádosti obdržet nejpozději do 
1. března 2015. 

2016 První monitorování. Komise musí obdržet monitorovací zprávy 
nejpozději do 1. března 2016. 

2017 Výběrové řízení. Komise musí obdržet žádosti nejpozději do 
1. března 2017. 

2018 Vyhodnocení označení 

2019 Výběrové řízení. Komise musí obdržet žádosti nejpozději do 
1. března 2019. 

2020 Monitorování. Komise musí obdržet monitorovací zprávy 
nejpozději do 1. března 2020. 

2021 Výběrové řízení. Komise musí obdržet žádosti nejpozději do 
1. března 2021. 
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2022 – 

2023 Výběrové řízení. Komise musí obdržet žádosti nejpozději do 
1. března 2023. 

2024 Monitorování. Komise musí obdržet monitorovací zprávy 
nejpozději do 1. března 2024. 

Vyhodnocení označení 

2025 Výběrové řízení. Komise musí obdržet žádosti nejpozději do 
1. března 2025. 

... … 
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Příloha 2: Seznam národních koordinátorů (a kontaktních míst) 
 
 
Belgie 
 
• Národní koordinátoři (a kontaktní místa): 
 
– Katrien Thienpont  
Attaché Cultuur 
Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie 
Wetstraat 61-63 
1040 Brussel 
 
Tel.: +32 2 553 69 94 
katrien.thienpont@cjsm.vlaanderen.be 
 
– André Sommerlatte 
 
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Gospertstraße 1 
B-4700 Eupen 
Tel.: +32(0)87/596 658 
Fax: +32(0)87/556 473 
E-mail: andre.sommerlatte@dgov.be 
 
– Pauline François 
 
Attachée 
Délégation de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Représentation permanente de la Belgique auprès de l'UE 
Rue de la Loi, 61-63 
1040 Bruxelles 
Tel.: +32(0)22332187 
E-mail: pauline.francois@diplobel.fed.be  
 
 
Bulharsko 
 
• Národní koordinátor (a kontaktní místo): 
 
Dolya Yordanova 
Chief expert in Cultural Policy Directorate 
Ministry of Culture of the Republic of Bulgaria 
17, Al. Stamboliiski blvd. 
1040 Sofia, Bulharsko 
Tel.: +359 2 940 0913 
Fax: +359 2 980 7401 
E-mail: dolya_yordanova@mc.government.bg  

mailto:katrien.thienpont@cjsm.vlaanderen.be
mailto:andre.sommerlatte@dgov.be
mailto:pauline.francois@diplobel.fed.be
mailto:dolya_yordanova@mc.government.bg
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Česká republika 
 
• Národní koordinátor (a kontaktní místo): 
 
Jaromíra Mizerová 
Vedoucí oddělení EU 
Ministerstvo kultury České republiky 
Maltézské náměstí 471/1  
118 11 Praha 
Tel.: +420 257 085 297 
Mobil: +420 602 127 160 
Fax: +420 257 085 530 
E-mail: jaromira.mizerova@mkcr.cz 
 

Dánsko 
 
• Národní koordinátor (a kontaktní místo): 
 
Michael Lauenborg 
Head of Division 
Centre for Cultural Heritage and Architecture 
Danish Agency for Culture 
H.C. Andersens Boulevard 2 
1553 København V 
Tel.: +45 33 74 51 89 
E-mail: miclau@kulturstyrelsen.dk 
 
 
Německo 
 
• Národní koordinátor (a kontaktní místo): 
 
NN 
 
Elke Harjes-Ecker 
Ministerialdirigentin 
Leiterin der Abteilung Kultur und Kunst, Kirchenangelegenheiten 
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Postfach 90 04 63 
99107 Erfurt 
Tel.: +49 361 3794710/711 
Fax: +49 361 37949710 
E-mail: elke.harjes-ecker@tmbwk.thueringen.de, margot.schmidt@tmbwk.thueringen.de 
 
Kopie: 
 
Sekretariat der Kultusministerkonferenz 

mailto:jaromira.mizerova@mkcr.cz
mailto:miclau@kulturstyrelsen.dk
mailto:elke.harjes-ecker@tmbwk.thueringen.de
mailto:margot.schmidt@tmbwk.thueringen.de
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Referat IV B 
Taubenstraße 10 
10117 Berlin 
Tel.: +49 30 25418 428 
E-mail: europa@kmk.org 
 
 
Estonsko 
 
• Národní koordinátor (a kontaktní místo): 
 
Liina Jänes 
Nõunik 
Kultuuriväärtuste osakond 
Kultuuriministeerium 
Tel.: +372 6282 381 
E-mail: liina.janes@kul.ee 
 
 
Irsko (Irsko se nezúčastní opatření „Evropské dědictví“ v prvním kole výběru 
pamětihodností v roce 2013, přezkoumá však svůj postoj ohledně účasti ve výběrovém 
řízení v roce 2015) 
  
• Národní koordinátor: 
 
Michael Starrett 
CEO 
The Heritage Council 
Áras na hOidhreachta 
Church Lane 
Kilkenny 
Tel.: +353 56 7 77 07 77 
E-mail: mstarrett@heritagecouncil.ie, eddie.arthurs@dfa.ie 
 
 
Řecko 
 
• Národní koordinátoři (a kontaktní místa): 
 
Dr. Ersi Brouskari, archeologist 
Head of Department of Greek & Foreign Scientific Institutions, Organizations and 
International Affairs 
Directorate of Byzantine and Post Byzantine Antiquities 
Hellenic Ministry of Culture & Tourism 
E-mail: b2.dbmm@culture.gr a ebrouskari@culture.gr 
 
  
Eleni Sfakianaki, archeologist 
Department of Greek & Foreign Scientific Institutions, Organizations & International Affairs 
Directorate of Prehistoric and Classical Antiquities 

mailto:europa@kmk.org
mailto:mstarrett@heritagecouncil.ie
mailto:eddie.arthurs@dfa.ie
mailto:B�#"�F&���7V�GW&R�w 
mailto:ebrouskari@culture.gr
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Hellenic Ministry of Culture & Tourism 
E-mail: txs.dpkar@culture.gr   a  esfakianaki@culture.gr 
 
 
Španělsko 
 
• Národní koordinátor a kontaktní místo: 
 
Pilar Barraca de Ramos 
Counsellor 
Subdirección General de Protección de Patrimonio Histórico 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Plaza del Rey nº 1 - 28004 Madrid 
Tel.: +34 91 7017438 
Fax: +34 917017381 
E-mail: pilar.barraca@mcu.es 
 
 
Francie 
 
• Národní koordinátor: 
 
Bruno Favel 
Chef du Département des affaires européennes et internationales 
Direction générale des patrimoines 
Ministère de la culture et de la communication 
6, rue des Pyramides 
75001 Paris 
 
• Kontaktní místo: 
 
France Quémarec 
Tel.: 00 33 (0)1 40 15 33 06 
E-mail: france.quemarec@culture.gouv.fr 
 
 
Itálie 
 
• Národní koordinátor: 
 
Dott.ssa Leila Nista 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
Servizio I – Project Manager: European Heritage Label Focal Point 
Via dell'Umiltà 33 
Roma, Itálie 
Tel.: +39 06 67232639 
E-mail: leilagiuseppina.nista@beniculturali.it 
 
• Kontaktní místo: 
 

mailto:txs.dpkar@culture.gr
mailto:esfakianaki@culture.gr
mailto:pilar.barraca@mcu.es
mailto:france.quemarec@culture.gouv.fr
mailto:leilagiuseppina.nista@beniculturali.it
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Rita Sassu 
E-mail: europeanlabel@beniculturali.it 
Tel.: +39 06 69654261 
 
 
Kypr 
 
• Národní koordinátor: 
 
Marina Solomidou-Ieronymidou 
 
Adresa: 
1 Museum Street 
P.O.Box: 22024 
1516 Nicosia 
Kypr 

 
Tel.: +357 22865804 
Fax: +357 22303148 
E-mail: antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy 

mieronymidou@da.mcw.gov.cy 
 

• Kontaktní místo: 
 
Chrysanthi Kounnou, Archeological Officer 
Adresa: 1 Museum Street 
P.O.Box: 22024 
1516 Nicosia 
Kypr 
Tel.: +357 22865843 
Fax: +357 22303148 
E-mail: antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy 

ckounnou@da.mcw.gov.cy, chrysanthikounnou@yahoo.gr 
 
 
Lotyšsko 
 
• Národní koordinátor a kontaktní místo: 
 
Dr. Juris Dambis 
Head of the State Inspection for Heritage Protection 
Tel.: +371 72 29 272 
E-mail: juris.dambis@mantojums.lv 
 
 
Litva 
 
• Národní koordinátor a kontaktní místo: 
 
Rugilė Balkaitė 

mailto:europeanlabel@beniculturali.it
mailto:antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy
mailto:mieronymidou@da.mcw.gov.cy
mailto:antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy
mailto:ckounnou@da.mcw.gov.cy
mailto:chrysanthikounnou@yahoo.gr
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Chief Officer 
Protected Areas and Cultural Heritage Department 
Ministry of Culture of the Republic of Lithuania 
Basanaviciaus st. 5 
LT-01118 Vilnius 
Litva 
 
Tel.: + 370 5 219 34 60 
Fax: +370 5 262 31 20 
E-mail: r.balkaite@lrkm.lt 

www.lrkm.lt 
 
 
Lucembursko dosud svou účast na opatření nepotvrdilo. 
 
Maďarsko 
 
• Národní koordinátor: 
 
P. Laszlo Mihalyfi 
Head of Department 
Department of Cultural Heritage 
Ministry of National Resources 
Tel.: +361 795 4033 
Fax: +361 795 0282 
E-mail: laszlo.mihalyfi@nefmi.gov.hu. 
 
• Kontaktní místo: 
 
Bernadett Lesz-Mullek 
Department of Cultural Heritage 
Ministry of National Resources 
 
E-mail: lesz-mullek.bernadett@emmi.gov.hu 
 
 
Malta 
 
• Národní koordinátor a kontaktní místo: 
 
Martin Spiteri – Collections Manager 
Heritage Malta 
Old Royal Navy Hospital 
Triq Marina 
Bighi-Kalkara KKR1524 
Malta 
Tel.: +356 22954321 / 23954321 
Mobil: +356 79621110 
E-mail: martin.d.spiteri@gov.mt 
 

mailto:r.balkaite@lrkm.lt
http://www.lrkm.lt/
mailto:laszlo.mihalyfi@nefmi.gov.hu
mailto:lesz-mullek.bernadett@emmi.gov.hu
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Nizozemsko 
 
• Národní koordinátor: 
 
Kees Somer 
Directie Cultureel Erfgoed // Department for Cultural Heritage 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Ministry of Education, Culture and Science 
IPC 3200 
Postbus // PO Box 16375 
NL - 2500 BJ Den Haag 
E-mail: c.j.somer@minocw.nl 
 
• Kontaktní místo: 
 
Aart de Vries 
Cultural Heritage Agency of the Netherlands 
PO Box 1600 
3800 BP Amersfoort 
Nizozemsko 
Tel.: +31 33 4217367 
Fax: +31 334217799 
E-mail: a.de.vries@cultureelerfgoed.nl 
 
 
Rakousko 
 
• Národní koordinátor (a kontaktní místo): 
 
Kathrin Kneissel 
Federal Ministry for Education, Arts and Culture 
Head of Unit IA/4: EU Culture Policy 
Concordiaplatz 2 
1014 Wien, Rakousko 
Tel.: +43 1 531 20 7690 
E-mail: eu-kultur@bmukk.gv.at 
 
 
Polsko 
 
• Národní koordinátor a kontaktní místo: 
 
Hanna Jędras 
Chief Specialist 
Department of International relations 
Ministry of Culture and National Heritage 
15/17 Krakowskie Przedmieście St. | 00-571 Warszava 
Tel.:+48(22) 42-10-206 | Fax: +48(22) 82-61-922 
E-mail: hjedras@mkidn.gov.pl | www.mkidn.gov.pl 

mailto:c.j.somer@minocw.nl
mailto:a.de.vries@cultureelerfgoed.nl
mailto:eu-kultur@bmukk.gv.at
mailto:hjedras@mkidn.gov.pl
http://www.mkidn.gov.pl/
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Portugalsko 
 
• Národní koordinátor a kontaktní místo: 
 
Dra. Maria de Lurdes Camacho 
Planning, Strategy, Assessment and International Affairs Bureau 
Secretaria de Estado da Cultura / Secretary of State for Culture 
Av. Conselheiro Fernando de Sousa, n° 21 - A 
1070-072 Lisboa 
Portugalsko 
Tel.: +351 21/324 19 30 
Fax: +351 21/324 19 44/66 
E-mail: lurdes.camacho@gpeari.pt 
 
 
Rumunsko 
 
• Národní koordinátor a kontaktní místo: 
 
Mircea Angelescu  
Ministry of Culture and National Heritage 
Directorate of Cultural Heritage 
E-mail: mircea.angelescu@cultura.ro, mircea.angelescu@gmail.com 
Tel./fax: 004 021 224 05 32 
 
Slovinsko 
 
• Národní koordinátor a kontaktní místo: 
 
Špela Spanžel 
Ministry of Culture of the Republic of Slovenia 
Directorate for Cultural Heritage 
Tel.: +386 1 369 5953 
E-mail: spela.spanzel@gov.si 
 
 
Slovensko 
 
• Národní koordinátor: 
 
Katarína Kosová 
Generální ředitelka 
Památkový úřad Slovenské republiky 
Cesta na Červený most 6 
814 06 Bratislava 
Tel.: +421 2 20464101 
E-mail: katarina.kosova@pamiatky.gov.sk 
 

mailto:mircea.angelescu@cultura.ro
mailto:spela.spanzel@gov.si
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• Kontaktní místo: 
 
Anna Tuharská 
Památkový úřad Slovenské republiky 
Cesta na Červený most 6 
814 06 Bratislava 
Tel.: +421 2 464 342 
Fax: +421 2 547 758 44 
E-mail: anna.tuharska@pamiatky.gov.sk; a.tuharska@gmail.com 
 
 
Švédsko (Švédsko se nezúčastní opatření „Evropské dědictví“ v prvním kole výběru 
pamětihodností v roce 2013, přezkoumá však svůj postoj ohledně účasti ve výběrovém 
řízení v roce 2015) 
 
• Národní koordinátor: 
 
Maria Wikman 
Swedish National Heritage Board 
Box 5405 
SE-114 84 Stockholm 
Tel.: +46 (0)8 5191 8000 
E-mail: maria.wikman@raa.se 

mailto:anna.tuharska@pamiatky.gov.sk
mailto:a.tuharska@gmail.com
mailto:maria.wikman@raa.se
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