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K věcnému návrhu zákona o památkovém fondu jsem se dříve vyjádřil ve své stati ve 

sborníku Archaelogia historica 38/2013. V tomto stručném příspěvku bych rád věnoval 

pozornost materiálu Hodnocení dopadů regulace (RIA) pro věcný záměr zákona o 

památkovém fondu. Jde o obligatorní složku v legislativním procesu, nicméně při bližším 

zkoumání jejího obsahu je zřejmé, že v tomto případě spíše šlo o nezbytnou formalitu, aby 

mohla být tato položka vykázána, protože zjevně nesplňuje požadavky, které by měla 

naplňovat. Předmětný materiál je požadován mj. proto, aby prezentoval odborně fundovanou 

určitou analýzu stávajícího stavu oboru, který má být připravovaným právním předpisem 

nově upraven. Takováto analýza by měla kvalifikovaným způsobem pojmenovat dosavadní 

problémy a případně navrhnout reálné varianty jejich řešení. To je však v tomto materiálu 

obsaženo jen zcela výjimečně a ještě velice problematickým způsobem. Níže je poukázáno na 

některé partie materiálu, které přesvědčivě dokládají, že jeho zpracovatelé se v oboru 

památkové péče vůbec neorientují.  

 

Materiál je uveden následující poznámkou zpracovatelů: 

„Společnost EEIP, a.s. vypracovala hodnocení dopadů regulace na základě dat poskytnutých 

Ministerstvem kultury ČR a v souladu s obecnými principy hodnocení dopadů regulace, 

metodickými pokyny k oceňování administrativní zátěže veřejné správy a podnikatelských 

subjektů a dalšími závaznými dokumenty k hodnocení dopadů regulace. Výběr řešení je 

proveden na základě kvalitativního a kvantitativního vyhodnocení návrhů, analýz a dat 

poskytnutých toutéž stranou.“ (s. 34) 

V rámci obecná analýzy důvodů pro hledání nové právní úpravy materiál mj. uvádí: 

- potřebu reflexe současné praxe v oblasti péče o památky v právní úpravě,  

- nutnost zlepšení fungování péče o památkový fond v ČR, 

- nutnost nalezení rovnováhy mezi současnými zájmovými skupinami, působícími v 
oblasti památkové péče (s. 37) 

Z takto formulovaných důvodů však je však níže „současná praxe“ prezentována selektivním 

a pokřiveným způsobem, doprovázena změtí různých statistických dat, což má k objektivnímu 

hodnocení dosavadního výkonu státní památkové péče skutečně daleko.  

Na výše deklarovaný důvod, označený jako „nutnost zlepšení fungování péče o památkový 

fond v ČR“, který by se česky dal vyjádřit jako snahu o zlepšení výkonu památkové péče, 

bohužel nenavazuje žádný komplexní a v praxi proveditelný soubor nástrojů a opatření, který 

by k takovému záměru mohl vést. 

Podobně enigmaticky vyznívá poukaz na „nutnost nalezení rovnováhy mezi současnými 

zájmovými skupinami, působícími v oblasti památkové péče“, neboť uvedené „zájmové 

skupiny“ nejsou nikterak definovány. 

V popisu existujícího stavu památkové péče jsou shledávány mj. následující „problémy“ v její 

současné právní úpravě, které neodpovídají skutečnosti: 



„Povinnost opatřit si písemné vyjádření NPÚ týkající se všech zásahů na památkách 

představuje významnou administrativní zátěž nejen vlastníka či uživatele kulturní památky ale 

i na straně NPÚ. Je třeba zhodnotit, zda nelze tuto zátěž nějakým způsobem snížit.“ (s. 38) 

K tomu je třeba uvést, že platná právní úprava nezná pojem „zásah na kulturní památce“. 

Pokud zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči vyžaduje vyjádření, resp. písemné 

vyjádření NPÚ, vyžaduje jej příslušný orgán státní památkové péče, nikoli vlastník kulturní 

památky, tudíž o žádnou „významnou administrativní zátěž“ pro něho nejde a ani jít nemůže. 

Pojem uživatele je již zcela obsoletní; vztah mezi vlastníkem KP a případnými nájemci se řídí 

občanským zákoníkem a se zde naznačenou problematikou prakticky nesouvisí. 

„Stávající úprava nepočítá se situací, kdy je kulturní památka ohrožena nebo poškozena nikoli 

intenzivním jednáním vlastníka (ať již škodlivou činností nebo naopak nečinností), ale 

jednáním souseda (zejména jde o nečinnost).“ (s. 38) 

Toto tvrzení je v hrubém rozporu se skutečností, neboť zmocnění k řešení popisované situace 

obsahuje § 11 odst. 2 zákona o státní památkové péči a v praxi je využíváno. 

„Trvalé přemístění movité kulturní památky je administrativně náročné pro všechny dotčené 

strany, neboť podléhá povolovacímu režimu. Je třeba zhodnotit, zda není povinnost vydat 

rozhodnutí reálně potřebná pouze v případech, kdy by trvalým přemístěním došlo k porušení 

zájmů památkové péče či zda tuto povinnost nezrušit zcela.“ (s. 38) 

Povolovací režim se týká pouze trvalého přemístění movité kulturní památky z veřejně 

přístupného místa, přičemž jeho „administrativní náročnost“ je oproti jiným řízením 

minimální. Vůbec není v této souvislosti brána v úvahu tradiční zásada, že památka nemá být 

vytrhována ze svého prostředí. Poněkud dále v textu se však uvádí, že „Cílem památkové 

péče je uchovávat specifickou součást kulturního bohatství společnosti pokud možno v 

původním prostředí a v původním stavu pro následující generace na principu trvale 

udržitelného rozvoje společnosti, což je možné jen díky omezování negativních vlivů na 

kulturní dědictví.“ (s. 48) Názorně to dokládá, že v materiálu je operováno s úvahami, které 

jsou s posláním památkové péče v hrubém rozporu.  

 

Materiál dále uvádí, že:  

„V současné době se činnost Památkové inspekce fakticky omezuje na kontrolu výkonu státní 

správy orgány veřejné správy bez možnosti zasahovat přímo při fyzické ochraně kulturního 

dědictví a fakticky tak vykonává nikoli roli inspekčního orgánu, ale roli dozorového orgánu 

Ministerstva kultury zejména podle zákona o krajích. K takovému dozoru je však příslušné 

Ministerstvo kultury jako takové a není třeba pro takovýto výkon zřizovat specializovaný 

útvar. Památková inspekce by měla být přetvořena na orgán, který by působil vně veřejné 

správy a reálně a bezprostředně se podílel na ochraně kulturního dědictví.“ (s. 38) 

Z tohoto „problému“ je patrná zjevná účelovost. Představa přímých zásahů při fyzické 

ochraně je zcela absurdní vzhledem k tomu, že Památková inspekce nemá, na rozdíl od 

některých dozorových orgánů, působících v jiných oblastech, žádná územní pracoviště, která 

by umožňovala provádět takové akce. Množství kontrol, prováděných mimo dozorovou 

činnost, je dlouhodobě limitováno nedostatečnou kapacitou tohoto kontrolního orgánu. Je 

nicméně těžiště činnosti tohoto specializovaného kontrolního orgánu by mělo zůstat 

v následné kontrole. 

V kapitole 1.4.1  je v úvodu proklamováno, že „Následující odstavce stručně zachycují 

základní fakta o památkovém fondu“. Po několika větách přichází pozoruhodné tvrzení, že 

„V první polovině 20. století se na stavu kulturního dědictví celé Evropy podepsaly významně 



světové války.“ (s. 39) To je zajisté pravda, ovšem v českých zemích tomu bylo poněkud 

jinak. Zatímco za první světové války zde k žádným válečným škodám nedošlo, během druhé 

světové války byly vzniklé škody podstatně menší, než v sousedních zemích. Naproti tomu 

materiál vůbec nereflektuje skutečnost, že první moderní předpis v tomto ohledu, nařízení 

vlády č. 274/1941 Sb., o archeologických památkách, byl přijat právě v této době. Následuje 

svérázný postřeh, že „Ochrana památkového fondu České republiky také zažila útlum v době 

komunistického režimu…“  (s. 39) Dlužno podotknout, že jak zákon č. 22/1958 Sb., o 

kulturních památkách, tak dodnes platný zákon č. 20/1987 Sb., byly přijaty právě v tomto 

období. Ochrana památek tedy byla zajištěna na evropské úrovni, trvalý problém až do 

počátku 90. let minulého století představovala nedůsledná aplikace těchto předpisů.  

V kap. 1.5  je uvedeno, že jedním z hlavních rizik nereagování na problémy současné právní 

úpravy je především vznik nenapravitelných škod na památkovém fondu či ztráta části 

archeologického dědictví, plynoucí „z nerespektování zákona vlastníkem z důvodu nízko 

stanovených sankcí“ (s. 49). Zpracovatelům materiálu zřejmě uniklo, že horní hranice sankcí 

byla dostatečným způsobem zvýšena zákonem č. 307/2008 Sb., jímž byl zákon o státní 

památkové péči novelizován. 

Navazuje množství statistických údajů, které však k objektivní charakteristice současné praxe 

státní památkové péče přispívají jen zanedbatelným způsobem.  Místy materiál  sklouzává do 

takových poloh, které jsou skutečně těžko pochopitelné a vnucuje se podezření, že jejich 

jediným účelem bylo, aby materiál nabyl dostatečného objemu. Jde například o údaje o 

návštěvnosti vily Tugendhat v Brně – což je samozřejmě výjimečná stavba, nicméně jde o 

otázku, která představuje z hlediska řešení obecných problémů památkové péče naprosto 

marginální záležitost.  

Zdánlivě zasvěceně působí stať „Evidence památkového fondu – Seznam chráněného 

památkového fondu“ (s. 49 – 53). V textu však některé podstatné údaje chybí (např. není 

zmíněna podoba původních zápisů kulturních památek). Je poukazováno na přínos 

digitalizace ÚSKP, ovšem zároveň materiál přiznává nutnost dokončení tzv. reidentifikace, 

ovšem s poznámkou, že na ni není dostatek finančních prostředků. Jde tedy opět o potvrzení  

známé skutečnosti, že samotná digitalizace věcné nedostatky dosavadní evidence odstranit 

nemůže. Zde si tedy materiál v podstatě odporuje, resp. odporují nebo si odporovaly 

podklady, které zpracovatelé použili. Náprava stavu z doby před rokem 1989 je pochopitelně 

žádoucí, je ovšem třeba zdůraznit, že jeho příčiny nespočívaly v „ nerespektování institutu 

soukromého vlastnictví“ v této době, jak materiál dosti nesmyslně uvádí, ale v nesprávné 

aplikaci tehdy platných předpisů. V důsledku toho docházelo provádění zápisů do někdejších 

státních seznamů pochybným způsobem, což je ovšem potřeba odstranit zcela jinými 

prostředky,  než jaké nabízí digitalizace. 

Zcela zavádějící jsou údaje, týkající stavebněhistorických průzkumů. Materiál uvádí, že: 

„V současnosti jsou SHP jen málo využívány, jak samotnými památkáři, tak projektanty. 

Jejich vyhotovení není požadováno a často jsou nahrazovány krátkými zprávami, tzv. 

expertními posudky, které nemohou být dostatečně objektivní.“(s. 62)  

Toto tvrzení nereflektuje objektivně současný stav oboru. Pochybná praxe tzv. expertních 

posudků se naštěstí plošně nerozšířila a byla omezena na praktiky Magistrátu hl. m. Prahy. 

Nelze jí tedy argumentovat při hodnocení současné praxe v celostátním měřítku. Okolnost, že 



poznatků obsažených ve zpracovaných SHP není v praxi někdy v potřebném rozsahu 

využíváno, nikterak nesouvisí s právní úpravou této discipliny, ale s nedostatečným školením 

některých pracovníků památkové péče, a to jak na úrovni úřadů obcí s rozšířenou působností, 

tak i na krajských úřadech.  Podstatné rezervy v tomto ohledu však jsou i v činnosti NPÚ, jak 

se ukázalo před několika lety při osudné obnově NKP Karlova mostu v Praze, kritizované 

nejen odbornou, ale též nejširší veřejností. Takovéto nedostatky v praktickém výkonu státní 

památkové péče ovšem nelze řešit prostřednictvím nové právní úpravy.  

Materiál věnuje celých 7 stran (64 – 71) pochybnému a odbornou veřejností kritizovanému 

institutu Rady světové památky.  Ze zcela nepochopitelných důvodů materiál obsahuje též 

charakteristiky jednotlivých „světových památek“, což je v případě Třebíče korunováno 

diletantsky formulovaným sdělením, že „K nejcennějším částem baziliky patří krypta s 

původní, více než 700 let starou výdřevou stropu.“ (71). Nedá mnoho práce zjistit, z jakých 

„odborných“  podkladů zpracovatelé vycházeli.  Zdrojem byla jen zcela populárně pojatá 

webová stránka města Třebíč, na níž se lze dobrat nešťastně podané  turistické informace o 

tom, že:  „Původní více než sedm století stará výdřeva stropu mezi kamennými žebry klenby 

navozuje atmosféru středověku.“(http://www.trebic.cz/unesco/bazilika-sv-prokopa-

krypta.asp?p1=9198). /Ve skutečnosti jde o prkénka šalování klenby, k jejichž odstranění po 

jejím provedení již nedošlo./ 

Na str. 71 – 76 se materiál rádoby zasvěceně z různých hledisek zaobírá institutem plánů 

ochrany a území s archeologickými nálezy. Každému, kdo se v problematice současné státní 

památkové péče jen trochu orientuje, je zřejmé, že šlo o chybné kroky při novelizaci zákona o 

státní památkové péči, které se v praxi vůbec neujaly a jakékoli laborování s těmito 

nepotřebnými nástroji nemá žádný smysl. 

 

Zcela scestné jsou údaje o archeologických výzkumech:  

„Rozhoduje-li o provedení zamýšlené stavby stavební úřad, zpravidla si v řízení opatřuje 

odborné podklady od AÚ AVČR nebo od regionálních muzeí oprávněných k provádění 

archeologických výzkumů, za účelem zjištění, zda území, na kterém má být stavební činnost 

realizována, je území s archeologickými nálezy či nikoliv. Pokud se ukáže, že se jedná o 

území s archeologickými nálezy, pak stavební úřad ve svém rozhodnutí zpravidla určí 

oprávněnou organizaci (například příslušné muzeum), jíž má stavebník v předstihu oznámit 

zahájení zemních prací. V praxi bývá stavebními úřady tato povinnost stavebníkům 

stanovována.“ (s. 83) 

Jde o zcela zavádějící informaci. Ve skutečnosti stavební úřady tyto otázky zpravidla 

nezkoumají a také to není jejich posláním ve smyslu stavebního zákona. Stavební úřad není 

nikterak zmocněn určovat oprávněnou organizaci, jíž by měl stavebník oznamovat zahájení 

zemních prací; pokud by tak učinil, šlo by o nezákonný postup. V kontextu s věcným 

návrhem zákona o památkovém fondu však není takovéto akcentování role stavebních úřadů, 

jakkoli neodpovídá skutečnosti, náhodné. Je zřejmé, že takto je naprosto účelově 

argumentováno údajnou dosavadní úlohou stavebních úřadů z toho důvodu, aby se jevil 

schůdnější složitý a pro praxi zcela nevhodný mechanismus navrhující evidenci zásahů do 

terénu právě na základě příslušnosti stavebních úřadů. Celá navrhovaná konstrukce by však 

podstatně zvýšila byrokratickou zátěž, aniž by řešila evidenci takových zásahů do terénu, 

které nejsou stavbou, změnou stavby nebo terénní úpravou, jako je např. těžba dřeva, hluboá 

orba apod.  

http://www.trebic.cz/unesco/bazilika-sv-prokopa-krypta.asp?p1=9198
http://www.trebic.cz/unesco/bazilika-sv-prokopa-krypta.asp?p1=9198


Nikterak nejsou analyzovány důsledky nedávného zavedení štěpeného vlastnictví 

archeologických nálezů, materiál kupodivu bez dalšího uvádí, že bude zachováno.  

V uvedeném demonstrativním výčtu nedostatků Hodnocení dopadů regulace by bylo možné 

ještě dalekosáhle pokračovat. Místo toho je však účelnější zdůraznit, že materiál vůbec 

neobsahuje analýzu úrovně práce orgánů státní památkové péče a NPÚ, která by objektivně 

pojmenovala jak silné, tak slabé stránky dosavadní organizace státní památkové péče u nás a 

dokázala navrhnout řešení zjištěných nedostatků konstruktivním způsobem. Nemůže být 

sporu o tom, že tohoto úkolu zpracovatelé materiálu schopni nebyli; jednak proto, že jim 

problematika oboru je zjevně velice vzdálená, jednak však také proto, že téměř vůbec 

nepracovali s odbornou literaturou a v ní obsaženými údaji. Zarážející je skutečnost, že 

materiál zpracovaný na takovéto nedostatečné úrovni může sloužit k prosazování návrhu nové 

právní úpravy památkové péče, k níž má odborná veřejnost zásadní výhrady.   

 

 

 

 

 


