
Vážený pane poslanče. 

Vzhledem k tomu, že v Podvýboru pro kulturu PS PČR má dne 28. 5. 2014 proběhnout 

jednání o nové právní úpravě památkové péče, považujeme za vhodné Vás informovat o 

některých materiálech, které se týkají této problematiky. 

Ministerstvo kultury dlouhodobě prosazuje trend, který místo efektivnější ochrany a 

uplatňování veřejného zájmu při péči o hmotné kulturní dědictví směřuje pouze k eskalaci 

výrazné byrokratizace v této oblasti. Dosavadní legislativní práce navíc dokládají, že autoři 

zákona se v některých oblastech této problematiky orientují jen velmi povrchně. Nejde 

ostatně o první pokus ministerstva kultury zpracovávaný v tomto smyslu. Předchozí návrh, 

který byl dílem téměř totožného kolektivu, byl stažen z projednávání již v roce 2008 právě 

pro oprávněnou kritiku těchto nedostatků z řad odborné veřejnosti i zainteresovaných 

institucí. 

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, stejně jako jiné další subjekty, opakovaně 

upozorňovaly ministry kultury na nedostatky připravované právní úpravy. Stejně jako věcný 

záměr, tak i současné rozpracované paragrafované znění návrhu zákona není po koncepční 

stránce z hlediska moderní památkové péče a domácích i zahraničních zájmů o ochranu 

kulturního fondu akceptovatelné. Ministerstvo kultury však svůj postup reflektovat nehodlá 

a případné odborné diskuse o přípravě nového zákona již předem omezuje pouze na dílčí 

úpravy paragrafového znění svého současného návrhu a vylučuje možnost přípravy skutečně 

nového návrhu založeného na široké a věcné odborné diskusi všech zainteresovaných stran.  

V příloze Vám proto  pro informaci zasíláme několik materiálů k uvedené problematice a 

věříme ve Váš osobní zájem na odpovídající ochraně a prezentaci kulturního dědictví České 

republiky. Sdružení pro stavebněhistorický průzkum je v případě potřeby připraveno dále 

konkretizovat největší rizika rozpracovaného návrhu a nabízí své profesní odborné znalosti 

k věcné debatě o přípravě odpovídající nové právní normy. 

Za Sdružení  pro stavebněhistorický průzkum 

S pozdravem 

        PhDr. Kamil Podroužek Ph.D. 

          starosta Sdružení pro SHP 

Kontakty Sdružení pro SHP: 
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K. Podroužek – mobil +420604109295 

Přílohy: 

- Dopis Sdružení pro SHP ministru kultury D. Hermanovi z února 2014 
- Otevřený dopis Sdružení pro SHP ministru kultury D. Hermanovi ze dne 10. 3. 2014 
- Nečtinské memorandum 

http://www.svornik.cz/
mailto:shp@svornik.cz


- K obsahu materiálu Hodnocení dopadů regulace (RIA) pro věcný záměr zákona o 
památkovém fondu 

- Výsledný materiál ze semináře k návrhu nového zákona, pořádaného kulturní komisí 
ČSSD dne 9. 4. 2014  

- Dopis Ústavu pam. péče FA ČVUT řediteli Odboru památkové péče J. Vajčnerovi ze 
dne 7. 5. 2014 


