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Vážená paní 

Váš dopis značky Naše značka Vytizuie/linka V Praze dne: 16.2.2021 
MK 12557/2021 OPP 
MK-S 2241/2021 OPP 

Věc: žádost o informace die zákona č. 106/1999Sb. - poskytnutí informací 

Ministerstvo © obdrželo dne 9. 2. 2021 Vaši žádost o informace dle zákona 
č. 106/1999Sb.Zasíláme Vám požadované informace: 

D 

2) 

3) 

Aktuální složení Komise Ministerstva kultury pro hodnocení návrhú na prohlášení 
nemovitých věcí a staveb za kulturní památku a žádostí o zrušení prohlášení 
nemovitých věcí a staveb za kulturní památku naleznete na webových stránkách 
ministerstva: 

https://www.mkcr.cz/odborne-poradni-organy-komise-odboru-pamatkove-pece- 
ministerstva-kultury-246.html 

Jednotlivé podněty k prohlášení věcí za kulturní památku ministerstvo vyhodnocuje 
individuálně, podle potřeby si může opatřit různé posudky či odborná stanoviska. 

Plné znění vyjádření komise k podnětu k prohlášení budovy Hotelu Intercontinental 
v Praze ze dne 8. 4. 2016 je publikováno v rozhodnutí ministerstva v této věci ze dne 
2. 2. 2021, pod č. j. MK 2486/2021 OPP, které nabylo právní moci dne 10. 2. 2021. 
Zní: „Komise se po obsáhlé debatě, v niž se s největší frekvencí tématizovalo negativní 
urbanistické působení posuzované stavby, nesjednotila v hodnoticím názoru na její 
památkové hodnoty a otázku musela řešit hlasováním, V něm byli 3 členové pro 
prohlášení hotelu Intercontinental za kulturní památku, zbytek se zdržel hlasování. 

Důvody doporučení prohlášení: hotel Intercontinental je reprezentativním dílem 
českého brutalismu reagujici i na kontext dobové světové architektury. Přes pozdější 
nevhodné zásahy zachovává dosud dostatečnou míru autenticity, dochovány jsou také 
některé původní individuálně řešené interiéry a cenný soubor uměleckých a 
uměleckořemeslných děl a detailů, jimiž byl hotel vybaven. Dobře také dokumentuje 
dobové otevírání Československa světu a nové ambice hlavního města Prahy.“



4) Ministerstvo se k této věci vyjádřilo prostřednictvím tiskové zprávy ze dne 9. 2. 2021, 
publikované na webu ministerstva: 

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/ministerstvo-kultury-neprohlasilo-hotel- 
intercontinental-za-kulturni-pamatku-4-cs4141.html 
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