
Ministerstvo kultury ČR 

Č.j.  20178/2004  

 

Příkaz 

ministra kultury č.  39/2004, 

kterým se zřizuje Národní rada pro tradiční lidovou kulturu 

a vydává její Statut  

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Ve smyslu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice 

schválené usnesením vlády ze dne 11. června 2003 č. 571 zřizuji Národní radu pro tradiční 

lidovou kulturu a vydávám tento její statut. 

Statut Národní rady pro tradiční lidovou kulturu vymezuje postavení, úkoly, složení a 

zásady činnosti Národní rady pro tradiční lidovou kulturu (dále jen „rada“). 

 

Článek 2 

Postavení rady 

Rada je poradní, iniciativní a koordinační orgán ministra kultury (dále jen „ministr“) 

v oblasti tradiční lidové kultury.  

 

Článek 3 

Úkoly rady 

Rada zejména: 

a) navrhuje a iniciuje koncepční, organizační a legislativní opatření v oblasti tradiční 

lidové kultury, 

b) projednává, posuzuje, poskytuje konzultace a připravuje stanoviska, rady a doporučení 

ve vztahu k péči o tradiční lidovou kulturu, 

c) dává podněty a přispívá ke koordinaci odborných pracovišť v oblasti tradiční lidové 

kultury, 

d) dává podněty k výzkumu teoretických a praktických problémů v oblasti tradiční lidové 

kultury, 

e) informuje veřejnost o své činnosti, včetně složení rady, nejméně jedenkrát ročně ve 

výroční zprávě ministerstva, která je zveřejněna na internetových stránkách 

ministerstva, v odborném tisku, např. Místní kultura, Národopisná revue. První 

informaci o zřízení a složení rady uveřejní na internetových stránkách ministerstva do 

30 dnů od ustavujícího zasedání. 

 

 

Článek 4 

Zásady činnosti rady 

Rada se při plnění úkolů opírá především o: 

a) Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury, přijaté 25. generální konferencí 

UNESCO v Paříži dne 15. 11. 1989, a jiné materiály a dokumenty UNESCO, Rady 

Evropy, popř. Evropské unie, 

b) Kulturní politiku v České republice, schválenou usnesením vlády ze dne 20. ledna 

2001 č. 40 o aktualizaci Strategie účinnější státní podpory kultury (kulturní politiky), 

c) Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice, schválenou 

usnesením vlády ČR ze dne 11. června 2003 č. 571, 

d) spolupráci s odbornými pracovníky Ministerstva kultury (dále jen „ministerstvo“),  



e) stanoviska organizací, institucí, občanských sdružení a jejich odborných pracovníků, 

působících v oblasti tradiční lidové kultury. 

 

Článek 5 

Složení rady 

1. Členy rady jmenuje a odvolává ministr na návrh ředitele věcně příslušného odboru 

ministerstva. 

2. Členové rady jsou navrhováni z řad významných odborníků z oboru etnologie, 

sociologie, dějin umění, hudební, filmové a divadelní vědy,  estetiky, architektury a 

techniky, z pracovníků školství a osvěty, médií, regionalistiky i relevantních 

občanských sdružení, zástupců samosprávy apod.  

3. Členem rady může být osoba starší 18 let, bezúhonná, mající pobyt na území České 

republiky. 

4. Rada má nejméně 16 a nejvýše 26 členů. 

5. Předsedu, prvního a druhého místopředsedu rady jmenuje a odvolává ministr na návrh 

věcně příslušného odboru ministerstva, a to na období čtyř let. 

6. Funkci tajemníka rady vykonává pracovník věcně příslušného odboru ministerstva, 

který má v pracovní náplni péči o tradiční lidovou kulturu. Tajemníka rady jmenuje 

ministr na návrh ředitele věcně příslušného odboru. 

7. Funkční období členů rady je čtyřleté. Při prvním jmenování je polovina členů rady 

jmenována na dva roky, o čemž rozhoduje los. Členové rady mohou být jmenováni 

nejvýše na tři po sobě jdoucí funkční období. Členy rady jmenovanými ex offo  jsou 

ředitel věcně příslušného odboru ministerstva, ředitel Národního ústavu lidové kultury 

a ředitel Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu. 

8. Členství v radě zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se funkce člena rady, 

odvoláním nebo úmrtím člena. Členství členů jmenovaných ex offo zaniká 

automaticky se zánikem jejich funkce ředitele věcně příslušného odboru ministerstva, 

ředitele Národního ústavu lidové kultury a ředitele Národního informačního a 

poradenského střediska pro kulturu. Na uvolněné místo jmenuje ministr nového člena.  

 

Článek 6 

Práva a povinnosti členů rady 

1. Předseda rady: 

a) zodpovídá za činnost rady, řídí její zasedání a jednání, 

b) navrhuje program jednání rady, 

c) navrhuje závěry z jednání a podpisem schvaluje zápis z jednání rady, 

d) doporučení a stanoviska rady předkládá ministrovi k rozhodnutí. 

2. První, popř. druhý místopředseda rady zastupuje předsedu rady v době jeho 

nepřítomnosti v plném rozsahu jeho práv a povinností. 

3. Tajemník rady zejména: 

a) na pokyn předsedy, popřípadě ministra svolává zasedání rady, 

b) organizačně a administrativně zabezpečuje přípravu zasedání rady, 

c) zodpovídá za přípravu materiálů předkládaných radě k projednání, 

d) zabezpečuje všechny dokumentační a administrativní práce spojené s úkoly 

rady a s místem jejího jednání, včetně vyhotovení zápisu z jednání rady a jeho 

rozeslání členům rady, 

e) zápis z jednání rady, doporučení a stanoviska předkládá tajemník rady 

ministrovi se stanoviskem věcně příslušného odboru a návrhem opatření, 

f) na vyžádání rady zajišťuje předložení odborných expertíz a pozvání expertů na 

jednání rady. 



4. Člen rady má právo zúčastňovat se zasedání rady, předkládat návrhy, stanoviska, 

doporučení, vyjadřovat se k předkládaným návrhům a hlasovat o nich. 

5. Členství a funkce v radě jsou čestné. 

6. Člen rady má nárok na úhradu cestovních a jiných nákladů spojených s výkonem 

funkce podle obecně platných právních předpisů, při výkonu činností, jimiž ho pověří 

předseda rady.  

 

Článek 7 

Jednání rady 

1. Zasedání rady se konají minimálně dvakrát ročně. Na požádání nadpoloviční většiny 

členů rady nebo kdykoliv o to požádá ministr, zajistí předseda rady do 30 dnů ode dne, 

kdy mu byla žádost doručena, její mimořádné zasedání. 

2. Na pokyn předsedy rady zajišťuje svolání rady tajemník. Předseda rady v pokynu určí 

místo, čas a program jednání. Svolání rady zajistí tajemník též na pokyn ministra. Za 

nepřítomnosti předsedy a obou místopředsedů řídí zasedání rady jeden z členů 

jmenovaných ex offo. 

3. Účast člena rady na jednání je nezastupitelná. Nepřítomnost na jednání oznámí člen 

rady předem předsedovi, popřípadě tajemníkovi rady. 

4. Rada je způsobilá jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. 

5. Rada přijímá usnesení prostou většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý člen 

má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho 

nepřítomnosti pak hlas prvního, popřípadě druhého místopředsedy. 

6. Rada si může pro svá jednání vyžádat předložení odborných expertíz a přizvat si 

odborné experty s hlasem poradním. 

7. Rada může ze svých členů, popřípadě přizvaných odborných expertů, vytvářet 

k projednání vybraných úkolů samostatné pracovní skupiny, stálé nebo ad hoc, které 

zasedají podle potřeby.  

8. Z jednání rady je pořizován zápis s uvedením závěrů a doporučení. 

 

Článek 8 

Úhrada výdajů 

Výdaje spojené s činností rady se hradí z rozpočtu ministerstva. 

 

Článek 9 

Účinnost 

Tento Statut nabývá účinnosti dne 13. 12. 2004. 

 

 

 

 

        Pavel Dostál, v. r. 

                                                                                              ministr kultury 

 

 


