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NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 

 
je vysoce odbornou a prestižní výzkumnou státní institucí, která má jedinečné poslání v oblasti ochrany 
a prezentace kulturního dědictví České republiky. Generální ředitelství Národního památkového ústavu 

 vypisuje výběrové řízení na pozici: 
 

Památkář/ka v oddělení garantů národních 
kulturních památek 

Pracovní náplň: 

• vykonávání odborného dohledu nad prováděním obnovy a rekonstrukce památek, jejich 
údržbových prací, včetně mezioborové spolupráce a koordinace veškerých stavebních, 
technických, technologických, konzervačních a umělecko-řemeslných prací 

• zpracování odborných vyjádření podle § 10 a § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb. 
• zpracování odborných vyjádření v odvolacím řízení 
• poskytování metodické pomoci napříč pracovišti NPÚ 
• koordinace odborných prací a vyjádření v disciplínách humanitních, přírodních a 

technických věd v oboru památkové péče 
• služební cesty po celé ČR v rámci výkonu práce odborného dohledu 
• možná účast na vědecko-výzkumných projektech NPÚ 

Požadujeme: 

• VŠ vzdělání především v technických oborech, ale je možné i v humanitních oborech 
(např. dějinách umění) se zaměřením na památkovou péči 

• odbornou praxi 
• hlubší vhled do problematiky obnovy historických objektů se zaměřením na technickou 

část 
• orientaci v projektových dokumentacích, technických výkresech apod. 
• zájem o problematiku památkové péče 
• uživatelskou znalost MS Office, zkušenost s prací s databázemi výhodou 
• odpovědný přístup, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, organizační a komunikační 

schopnosti 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 

Nabízíme: 

• zajímavou a samostatnou práci 
• stabilitu státní příspěvkové organizace 
• pružnou pracovní dobu 
• služební mobil 
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• široké spektrum benefitů (stravenkový paušál, pět týdnů dovolené, volné vstupy na státní 
hrady a zámky atd.) 

• platové zařazení ve 12. třídě (dle NV č. 341/2017 Sb.) 
• příjemné pracovní prostředí v centru Prahy 
• práci v tvůrčím a přátelském kolektivu 

Nástup možný dle dohody. 

V případě zájmu zašlete prosím svůj profesní životopis a motivační dopis nejpozději do 
15. 6. 2022 na e-mailovou adresu stolzova.radana@npu.cz. 

Na základě posouzení zaslaných materiálů budou vybraní uchazeči pozváni na ústní pohovor. O 
výsledku výběrového řízení budou jednotliví uchazeči informováni e-mailem, případně mobilním 
telefonem.  

NPÚ si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. 
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