Rada Kraje Vysočina

Pravidla
Rady Kraje Vysočina
pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina

ze dne 26. 11. 2013

Č. 12/13

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové
kultury Kraje Vysočina:
a) stanovují podmínky, za nichž Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace,
která je pověřenou organizací k zajištění úkolů tradiční lidové kultury v Kraji
Vysočina (dále též „Regionální pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina“
nebo „Regionální pracoviště“), je oprávněna zapisovat vybrané nemateriální statky
tradiční lidové kultury nacházející se na území Kraje Vysočina do Seznamu
nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina,
b) upravují způsob nominace nemateriálních statků tradiční lidové kultury na Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro účely těchto Pravidel:
(1)

Seznamem nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina (dále též
„Seznam“) se rozumí soupis nejvýznamnějších nemateriálních projevů tradiční
lidové kultury vyskytujících se na území Kraje Vysočina.

(2)

Nemateriálním statkem (souborem nemateriálních statků) tradiční lidové kultury
(dále též „Statek“) se rozumí významný nemateriální projev tradiční lidové kultury
vyskytující se na území Kraje Vysočina, který náleží do těchto oblastí:
lidové ústní tradice a vyjádření
lidová interpretační umění
společenské zvyklosti, obřady a slavnostní události
tradiční lidové vědomosti a zkušenosti týkající se přírody a vesmíru
znalosti a dovednosti spojené s tradičními řemesly,
a je v souladu s metodickým pokynem Ministerstva kultury ČR pro vedení
Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

(3)

Nositelem Statku se rozumí:
- fyzické nebo právnické osoby, které uchovávají, přetváří a přiměřeně svým
možnostem předávají Statky dalším generacím.

(4)

Navrhovatelem Statku se rozumí:
- územní samosprávné celky,
- příspěvkové organizace obcí nebo Kraje Vysočina,
- Regionální pracoviště,
- další právnické či fyzické osoby.
Čl. 3
Úloha Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina

(1)

Regionální pracoviště:
a)
vede Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina,
b)
přijímá a zpracovává návrhové a evidenční listy (vzor návrhového a
evidenčního listu je nedílnou přílohou č.1 těchto Pravidel),
c)
vyřizuje agendu spojenou s návrhy a zápisy Statku do Seznamu, agendu
spojenou s označením Statku za ohrožený nebo za zaniklý a dále agendu
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d)
e)
f)

spojenou s nominací Statku na Seznam nemateriálních statků tradiční
lidové kultury České republiky,
provádí jednou za 5 let periodickou redokumentaci Statku
zapsaného do Seznamu,
vykonává správce dat Seznamu, a to jak v listinné, tak elektronické
podobě,
předkládá prostřednictvím Odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina Radě Kraje Vysočina návrhy Statků
k nominaci na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České
republiky.
Čl. 4
Náležitosti návrhu na zápis Statku do Seznamu

(1)

Návrh na zápis Statku do Seznamu musí být vyhotoven a předložen dle vzoru
návrhového a evidenčního listu uvedeného v příloze č.1 těchto Pravidel.

(2)

Základní podmínky pro zápis navrhovaného Statku do Seznamu jsou následující:
Nemateriální statek tradiční lidové kultury:
a)
odpovídá definici Statku dle čl. 2 odst. 2 těchto Pravidel,
b)
vyskytuje se na území Kraje Vysočina,
c)
je dosud živý či revitalizovaný, má svou sociální a kulturní funkci i
v současnosti,
d)
je autentický,
e)
je přiměřeně svým možnostem předáván z generace na generaci,
f)
je unikátní z hlediska ojedinělosti svědectví, které nese, zejména z pohledu
historie, etnologie, kulturní antropologie a jiných příbuzných věd, a to
v rámci souboru jevů, k němuž náleží,
g)
je reprezentativní vzhledem k podobným Statkům v kraji, případně v České
republice, pokud jsou podobné Statky rozšířeny po celém jejím území,
h)
je reprezentativní z hlediska historické, kulturní a sociální identity,
i)
je navržen k zápisu do Seznamu na základě účasti společenství nebo
jiných skupin, popřípadě dotčených osob nebo jiných nositelů daného
Statku s jejich svobodným, předem daným a poučeným souhlasem.
Čl. 5
Postup projednávání návrhů na zápis Statku do Seznamu

(1)

Návrhy na zápis Statku do Seznamu přijímá Regionální pracoviště v písemné
podobě vždy do 31. 7. příslušného kalendářního roku, s výjimkou roku 2013, kdy
je možné předkládat návrhy do 31. 12.

(2)

Regionální pracoviště ve spolupráci s nositelem, příp. i s navrhovatelem, Statku
zpracuje návrhový a evidenční list Statku. Regionální pracoviště v termínu do
31. 12. příslušného kalendářního roku posoudí přijaté návrhy (výjimka rok 2013 návrhy přijaté do 31. 12. 2013 posoudí do 31. 3. 2014) a rozhodne o jejich příp.
zápisu do Seznamu. Ve lhůtě do 30 dnů od rozhodnutí oznámí tuto skutečnost
navrhovateli a nositeli Statku a provede zápis schváleného Statku do Seznamu.

(3)

Zápisem Statku do Seznamu se návrhový list stává listem evidenčním.

(4)

V jednom kalendářním roce lze na Seznam zapsat maximálně 2 Statky.

(5)

Na zápis Statku do Seznamu není právní nárok.
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Čl. 6
Nominace Statku na
Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky
(1)

Nejreprezentativnější Statky ze Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové
kultury Kraje Vysočina lze nominovat na Seznam nemateriálních statků tradiční
lidové kultury České republiky. Návrhy k nominaci Statků na Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky předkládá Regionální
pracoviště Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu
Kraje Vysočina vždy do 31. 12. příslušného kalendářního roku.

(2)

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje
Vysočina předloží návrhy dle čl. 6 odst. 1 ke schválení Radě Kraje Vysočina
nejpozději do 31. 1. následujícího roku.

(3)

Radou Kraje Vysočina schválené návrhy Statků k nominaci na Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky předloží Regionální
pracoviště Ministerstvu kultury ČR nejpozději do posledního pracovního dne
měsíce února příslušného kalendářního roku.
Čl. 7
Periodická redokumentace zapsaného Statku

(1)

Regionální pracoviště provádí periodicky jednou za 5 let kontrolu, resp.
„redokumentaci“, každého Statku zapsaného do Seznamu s cílem zjistit jeho
aktuální stav.

(2)

Zjištění při kontrole zaznamenává Regionální pracoviště do evidenčního listu
Statku.
Čl. 8
Označení Statku zapsaného do Seznamu za ohrožený

(1)

Zjistí-li Regionální pracoviště na základě vlastního posouzení, podnětu či při
periodické redokumentaci, že zapsaný Statek je ohrožen, zanese tuto skutečnost
do Seznamu.

(2)

Za ohrožený se považuje Statek:
a)
jehož nositel nemá žádné pokračovatele,
b)
který je využíván pouze pro komerční účely, čímž ztrácí svoji původní
funkci, formu i obsah,
c)
jehož autenticita je ohrožena množstvím cizorodých prvků,
d)
který přestal být reprezentativní.

(3)

U Statku označeného a evidovaného za ohrožený provádí Regionální pracoviště
periodickou kontrolu jednou za tři roky.
Čl. 9
Označení Statku zapsaného do Seznamu za zaniklý

(1)

V případě, že Statek zapsaný do Seznamu je označen za ohrožený a nápravná
opatření se ukážou jako neúčinná a Statek přestane prakticky existovat, zanese
Regionální pracoviště tuto skutečnost do Seznamu.
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(2)

Statek se ze Seznamu nevyřazuje, pouze se označí za zaniklý.

(3)

Regionální pracoviště tuto skutečnost oznámí nositeli Statku.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení

(1)

Nedílnou součástí těchto Pravidel je Příloha č. 1 - Návrhový a evidenční list
nemateriálního statku tradiční lidové kultury k zápisu do Seznamu nemateriálních
statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina.

(2)

Za aktualizaci těchto Pravidel odpovídá Odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina.

(3)

Tato Pravidla byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 26. 11. 2013
a schválena usnesením č. 2089/38/2013/RK.

(4)

Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Jihlavě dne 26. 11. 2013

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

5

Příloha č.1

Návrhový a evidenční list nemateriálního statku tradiční lidové kultury
k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina
A. IDENTIFIKACE NAVRHOVANÉHO STATKU
1. Název nemateriálního statku tradiční lidové kultury (dále též „Statek“)
navrhovaného k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Kraje Vysočina (dále též „Seznam“):
2. Periodicita projevu Statku:

3. Stručný popis Statku:1
4. Zeměpisná lokalizace výskytu Statku v rámci Kraje Vysočina:2
5. Identifikace nositele Statku:
a) je-li jím fyzická osoba:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Korespondenční adresa:
Telefon:
E-mail:
Souhlas nositele Statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o nositeli Statku:3
Nositel Statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a) dává Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci jako správci a zpracovateli dat a
dále Kraji Vysočina jako správci dat souhlas se zpracováním osobních údajů, příp.
citlivých údajů, pro potřeby zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů
v evidenci kulturních Statků zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby
dokumentace a redokumentace Statku,
b) dává Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci a Kraji Vysočina souhlas se
zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto Statku v souvislosti se Seznamem.
Datum a podpis:
b) je-li jím právnická osoba:
Jméno/název:
Sídlo (adresa):
1

Stručný popis Statku obsahuje vlastní popis Statku, stupeň autenticity, historický přehled vývoje Statku, popis jeho funkcí,
užité materiály a technologie apod.
2
Okres (okresy), obec (obce), část obce. Pokud se Statek vyskytuje na území více krajů, je třeba je uvést.
3
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.
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Identifikační číslo:
Statutární orgán:
Telefon:
E-mail:
6. Souhlas nositele/nositelů Statku s periodickou redokumentací:
Nositel/nositelé Statku souhlasí s periodickou redokumentací Statku prováděnou
Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizací jednou za 5 let. Svým podpisem se
zavazuje/zavazují, že pokud dojde k jakýmkoliv změnám v identifikačních údajích
uvedených v bodě 5, neprodleně tuto skutečnost ohlásí Muzeu Vysočiny Třebíč,
příspěvkové organizaci.
Datum a podpis:
7. Autor Statku, je-li znám:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Korespondenční adresa:
Telefon:
E-mail:
Souhlas autora Statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o autorovi Statku:4
Autor Statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a) dává Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci jako správci a zpracovateli dat a
dále Kraji Vysočina jako správci dat souhlas se zpracováním osobních údajů, příp.
citlivých údajů, pro potřeby zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů
v evidenci kulturních Statků zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby
dokumentace a redokumentace Statku,
b) dává Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci a Kraji Vysočina souhlas se
zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto Statku v souvislosti se Seznamem.
Datum a podpis:
8. Souhlas autora Statku s užitím Statku pro účely vedení Seznamu a jeho
zveřejnění:
Autor Statku souhlasí s užitím Statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění.
Datum a podpis:
9. Časové zařazení Statku:
10. Taxonomické zařazení Statku:
11. Objektivní faktory ohrožující Statek, pokud existují:
12. Záchranná opatření na eliminaci rizik zániku Statku, existují-li tato rizika:
13. Prameny, literatura a odkazy na dokumentační materiál, který není přímou
přílohou tohoto listu:

4

Viz poznámka č. 3.
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B. ZDŮVODNĚNÍ KANDIDATURY
Hlavní podmínky pro zapsání Statku do Seznamu, jejichž splnění musí být popsáno pro
každou z těchto podmínek zvlášť, jsou mimo jiné:
Statek
a) odpovídá definici Statku dle čl. 2 odst. 2 Pravidel
b) vyskytuje se na území Kraje Vysočina
c) je dosud živý, či revitalizovaný, má svou sociální a kulturní funkci i v současnosti
d) je autentický
e) je přiměřeně svým možnostem předáván z generace na generaci
f) je unikátní z hlediska ojedinělosti svědectví, které nese, zejména z pohledu historie,
etnologie, kulturní antropologie a jiných příbuzných věd, a to v rámci souboru jevů,
k němuž náleží
g) je reprezentativní vzhledem k podobným Statkům v kraji, případně v České
republice, pokud jsou podobné Statky rozšířeny po celém jejím území
h) je reprezentativní z hlediska historické, kulturní a sociální identity
i) je navržen k zápisu do Seznamu na základě účasti společenství nebo jiných skupin,
popřípadě dotčených osob nebo jiných nositelů daného Statku s jejich svobodným,
předem daným a poučeným souhlasem.
Popis podmínek a) – i):

Čestné prohlášení nositele
Prohlašuji, že všechny údaje, které jsem výše uvedl, jsou pravdivé a úplné a beru na
vědomí, že uvedení údajů nepravdivých anebo neúplných je důvodem k vyřazení Statku
ze Seznamu. Souhlasím se zápisem Statku do Seznamu a zavazuji se, že v případě
zápisu Statku do Seznamu, poskytnu Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
veškerá nezbytná data a součinnost pro redokumentaci Statku podle čl. 7 Pravidel a že
jejich neposkytnutí může být důvodem k označení Statku za ohrožený podle čl. 8,
případně za zaniklý podle čl. 9 Pravidel.
Datum:
Jméno a příjmení:
Podpis:
Otisk razítka:

Souhlas se zveřejněním údajů
Nositel souhlasí se zveřejněním nominační dokumentace
včetně osobních údajů – s výjimkou osobních údajů
(nehodící se škrtněte)
Datum:
Jméno a příjmení:
Podpis:
Otisk razítka:
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C. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Statek k zápisu do Seznamu navrhl:
Jméno či název navrhovatele:
Datum předložení návrhu Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci –
Regionálnímu pracovišti
Pořadové číslo návrhu:
Nominaci zpracoval pracovník Regionálního pracoviště:
Jméno a příjmení:
Vyjádření odborných pracovníků:
Příloha C - zápis z jednání
Datum zápisu Statku do Seznamu:
Pořadové číslo Statku v Seznamu:
D. REDOKUMENTACE STATKU
Údaje o periodické redokumentaci Statku:
Datum:
Nález:
Návrh nápravných opatření:
Doporučení odborných pracovníků - označení Statku za ohrožený:
Datum posledního šetření (redokumentace) Statku:
Nález:
Návrh nápravných opatření:
Příloha D 1 - zápis z jednání
Datum označení Statku v Seznamu za ohrožený:
Doporučení odborných pracovníků - výmaz označení Statku za ohrožený:
Datum posledního šetření (redokumentace) Statku:
Nález:
Návrh dalších nápravných opatření, bude-li jich třeba:
Příloha D 2 - zápis z jednání
Datum výmazu označení Statku v Seznamu za ohrožený:
Doporučení odborných pracovníků - označení Statku za zaniklý:
Datum posledního šetření:
Nález:
Příloha D 3 - zápis z jednání
Datum označení Statku v Seznamu za zaniklý:
E. ZMĚNA NOSITELE/NOSITELŮ STATKU
Změna nositele Statku:
a) je-li jím fyzická osoba:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Korespondenční adresa:
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Telefon:
E-mail:
Souhlas nového nositele Statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o nositeli
Statku:5
Nositel statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a) dává Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci jako správci a zpracovateli dat a
dále Kraji Vysočina jako správci dat souhlas se zpracováním osobních údajů, příp.
citlivých údajů, pro potřeby zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů
v evidenci kulturních Statků zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby
dokumentace a redokumentace Statku,
b) dává Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci a Kraji Vysočina souhlas se
zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto Statku v souvislosti se Seznamem.
Datum a podpis:
b) je-li jím právnická osoba:
Jméno/název:
Sídlo (adresa):
Identifikační číslo:
Statutární orgán:
Telefon:
E-mail:
Souhlas nového nositele/nových nositelů Statku s periodickou redokumentací:
Nositel/nositelé Statku souhlasí s periodickou redokumentací Statku prováděnou
Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizací jednou za pět let. Svým podpisem se
zavazuje/zavazují, že pokud dojde k jakýmkoliv změnám v identifikačních údajích,
neprodleně tuto skutečnost ohlásí Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci.
Datum a podpis:
F. SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1 - dokumentace Statku - audiovizuální dokumentace, apod. včetně udělení
souhlasu se zveřejněním takovýchto textových nebo audiovizuálních materiálů
(prohlášení o vlastnictví licence)
Příloha č. 2 – mapa Kraje Vysočina, do níž je zakresleno místo či oblast, kde se Statek
vyskytuje
Příloha část C
Přílohy část D: 1, 2, 3
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Viz poznámka č. 3
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