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II.
A. Kontext a definice problému
A.1 Definice problémů
Cílem je vytvoření nového památkového zákona, který přesněji vymezí veřejný zájem
na ochraně památkového fondu a v návaznosti na nový správní řád, stavební zákon a
daňové předpisy vytvoří účinné a transparentní podmínky pro zajištění optimální péče
o památkový fond motivující vlastníky památkového fondu k jeho průběžné údržbě,
která je nejlepším způsobem pro uchování jeho hodnot. Další cílem je rovněž výrazné
zpružnění a zefektivnění systému památkové péče zejména využitím komunikačních
a informačních technologií. Je tedy potřeba nastavit nově pravidla tak, aby současný
vývoj nevedl ke škodám a úbytku kulturního dědictví.
A.2 Účel návrhu právního předpisu / cílový stav
•
plnění cílů programového prohlášení vlády,
•
přesnější vymezení veřejného zájmu na úseku památkové péče,
•
reflexe současné praxe v oblasti péče o památky v právní úpravě,
•
potřeba zlepšování fungování péče o památkový fond v ČR,
•
upřesnění pojmů a situací, kdy a co má veřejná moc chránit a z jakého důvodu,
•
návrh ekonomických nástrojů, které umožní adekvátní kompenzaci za omezení
vlastnictví ve veřejného zájmu,
1

V případě vyplnění rozveďte v části B.4 Spolupráce s ústředními orgány státní správy.

•

využití komunikačních a informačních technologií v oboru.

A.3 Odůvodnění varianty přípravy legislativního návrhu
Potřebné změny nelze dosáhnout dílčí novelizací. Řešením je koncepčně nová právní
úprava reagující na změny ve společnosti a vytvářející odpovídající právní prostředí
pro efektivní péči o památky v České republice.
A.4 Varianty posuzované v rámci věcného řešení, včetně stanoviska
předkladatele ke zpracování RIA.
Je předkladatelem k předkládanému legislativnímu návrhu navrhováno zpracování
RIA?
ANO

Pokud ano, uveďte varianty, které budou v rámci RIA posuzovány.

- nulová varianta
- varianta novely stávajícího zákona s vyhodnocením procentní potřeby provedení
změn v jeho jednotlivých částech
- varianta komplexní právní úpravy památkové péče novým zákonem
NE
A.5 Plánuje se s přijetím návrhu zákona současně přijetí prováděcích právních
předpisů s termínem nabytí účinnosti současně se zákonem?
ANO

NE

Navržená úprava předpokládá zmocnění Ministerstva kultury k provedení následujících
okruhů prováděcí vyhláškou:
-stanovení obsahových náležitostí stavebně historického výzkumu,
-stanovení obsahových náležitostí restaurátorského průzkumu,
-stanovení obsahových náležitostí závěrečné restaurátorské zprávy,
-stanovení obsahových náležitostí plánu ochrany památkové rezervace nebo
památkové zóny,
-stanovení pravidel pro složení Restaurátorské a Archeologické rady, způsob její
činnosti, podmínky nepodjatosti jejích členů a další náležitosti jejich jednání,
-stanovení pravidel pro složení Rady světové památky, způsob její činnosti, podmínky
nepodjatosti jejích členů a další náležitosti jednání Rady světové památky,
-stanovení obsahových náležitostí řídící koncepce světové památky,
-stanovení obsahových náležitostí periodické zprávy o stavu světové památky,
-stanovení obsahových náležitostí vývozního certifikátu
-stanovení obsahových náležitostí žádosti o restaurování,
-stanovení obsahových náležitostí projektu archeologického výzkumu a nálezové
zprávy o archeologickém výzkumu

-stanovení obsahových náležitostí průkazu, dokládajícího oprávnění provádět dozor a
dohled.
A.6 Je na úrovni EU řešena iniciativa, která může ovlivnit východiska
legislativního návrhu? 2
ANO

NE

B. Hodnocení dopadů – procesní stránka
B.1 Dotčené subjekty
•
Ministerstvo kultury
•
Národní památkový ústav
•
Krajské úřady
•
Obecní úřady s rozšířenou působností
•
Kancelář prezidenta republiky
•
Archeologické ústavy Akademi věd ČR
•
Organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů
•
Katastrální úřady
•
Stavební úřady, další správní úřady
•
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
•
Muzea
•
Památková inspekce
•
Celní úřady
•
Obce
•
Kraje
•
Vlastníci kulturních památek
•
Fyzické či právnické osoby, které kulturní památky spravují, užívají apod.
•
Vlastníci (správci, uživatelé) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v
památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní
památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové
zóny
•
Fyzická osoby s povolením k restaurování
•
Stavebníci
•
Občanská sdružení, která se podílejí na záchraně kulturního dědictví
•
Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě
•
Česká komora architektů

B.2 Konzultace
Problematika již byla konzultována s následujícími subjekty, to formou písemných
podnětů:
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Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v Evropské Unii stanoví,
že pokud to neohrožuje plnění leg. závazků, zdrží se předkladatel předložení návrhu právního předpisu, pokud v blízké době
(zpravidla do 6 měsíců), bude přijat předpis EU, jehož implementace si vyžádá změnu téhož právního předpisu.

Akademie výtvarných umění v Praze
Archaia Praha, o. p. s.
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., a Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i.
Asociace krajů
Asociace majitelů hradů a zámků
Asociace muzeí a galerií
Asociace restaurátorů
Česká komora architektů
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Klub Za starou Prahu
Kraj Olomoucký
Kraj Vysočina
Kraj Jihočeský
Kraj Jihomoravský
Kraj Pardubický
Kraj Liberecký
Kraj Středočeský
Město Brno
Národní památkový ústav
Veřejná archeologie, o.s.
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče
Uměleckohistorická společnost v českých zemích
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.
Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty UK
Speciálně pro tvorbu zákona o památkové péči Ministerstvo kultury ustavilo odborný
poradní tým se zastoupením odborníků z těchto institucí, resp. organizací
Asociace muzeí a galerií
Asociace restaurátorů
Asociace krajů
Asociace majitelů hradů a zámků
Národní památkový ústav
Česká komora architektů
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Univerzita Karlovy v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Archeologický ústav AV ČR Praha
Archaia (organizace oprávněná k provádění archeologických výzkumů)
Ministerstvo financí
Tento tým se scházel zhruba 2x měsíčně; vedle toho probíhaly neformální konzultace
s jeho členy.

Při přípravě nového věcného záměru zákona o státní památkové péči hodlá
MInisterstvo kultury postupovat obdobným způsobem, a to formou písemných podnětů
a projednáváním věci na platformě odborného týmu složeného ze zástupců
dotčených subjektů, který by se měl scházet cca 1x až 2x za čtvrtletí.

B.3 Dostupná data a zdroje statistik
ČASOPIS STAVEBNICTVÍ: Odborná diskuse: Budoucí směry památkové péče v ČR
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Výsledky TSA České republiky v letech 2003 – 2005
(2006 )
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍCH
SEKTORU ČR: Český statistický úřad

TECHNOLOGIE

V

PODNIKATELSKÉM

MINISTERSTVO KULTURY: Sekce o památkových grantech a programech
MINISTERSTVO KULTURY: Výroční zprávy
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV: Výroční zprávy
NIPOS: Statistika kultury: Základní statistické údaje o kultuře v České republice
B.4 Spolupráce s ústředními orgány státní správy
Pro vypracování věcného záměru památkového zákona se předpokládá ustanovení
pracovní skupiny, jejímž členem může být zástupce ústředního orgánu státní správy
(viz bod B.2 Konzultace)

C. Očekávané specifické dopady – zaškrtněte, v případě kladné odpovědi
dopady specifikujte.
C.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

ANO

NE

Přesný dopad navrhovaného právního předpisu na státní rozpočet bude možné sdělit
až po vypracování dokumentu o hodnocení dopadů regulace (RIA). Po předběžném
vyhodnocení nákladů a přínosů lze v současné době predikovat, že administrativní
zátěž pro státní správu a ostatní subjekty by se oproti současnému stavu celkově
neměla zvýšit.
C.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR

C.3 Dopady na podnikatelské subjekty

ANO

ANO

NE

NE

Ano, ale nikoliv plošně na všechny podnikatelské subjekty, ale z titulu vlastnictví věci
tvořící památkový fond nebo jejího užívání.
C.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje), především v případě
návrhu na přenesený výkon státní správy
ANO
NE

Kraje a obce s rozšířenou působností budou stejně jako doposud vykonávat
přenesenou působnost na úseku státní památkové péče.
C.5 Sociální dopady (tj. dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny)
ANO
NE

C.6 Dopady na životní prostředí

C.7 Dopady na rovnost mužů a žen

ANO

NE

ANO

NE

Kontaktní osoba/ osoby
Uveďte prosím kontakty na odpovědnou osobu, popřípadě osoby, které Přehled
dopadů zpracovaly. Současně uveďte kontakt na osobu, která bude odpovědná za
zpracování návrhu právního předpisu, včetně RIA, pokud není tato osoba shodná se
zpracovatelem Přehledu dopadů.


Jiří Vajčner, ředitel / odbor památkové péče, 257 085 414, jiri.vajcner@mkcr.cz



Martin Zídek, ředitel / památková inspekce, 220 407 452, martin.zidek@mkcr.cz



jméno a příjmení, funkce / útvar, tel., e-mail



jméno a příjmení, funkce / útvar, tel., e-mail

