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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

Obecná část  

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů, se předkládá podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2015, který 

byl vládou schválen dne 15. 12. 2014 usnesením č. 1056. V souladu s tímto Plánem 

legislativních prací vlády nemusí být na základě předloženého Přehledu dopadů návrhu 

právního předpisu pro předmětnou novelu zpracováno Hodnocení dopadů regulace (RIA), 

včetně závěrečné zprávy podle obecných zásad, neboť se jedná o technickou formální novelu.  

 

1. Zhodnocení platného právního stavu 

 

Podle § 6 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „památkový zákon“), může Ministerstvo kultury po projednání s krajským 

úřadem území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, 

historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, 

prohlásit za památkovou zónu a určit podmínky její ochrany. 

Působnost  prohlašovat památkové zóny přešla na Ministerstvo kultury z krajských 

národních výborů účinností zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich 

působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, který podle § 18 odst. 1 

s odkazem na přílohu č. 2 tohoto zákona přenesl působnost krajských národních výborů na 

příslušném úseku státní správy na Ministerstvo kultury. Krajské národní výbory tak činily 

obecně závaznými právní akty, vyhláškami, resp. nařízeními, Ministerstvo kultury pak 

prohlašovalo, popřípadě měnilo památkové zóny formou vyhlášky.   

Podle § 6 odst. 1 památkového zákona má Ministerstvo kultury pouze pravomoc prohlásit 

území za památkovou zónu, avšak nemá výslovné zmocnění pro formu, tedy ani pro vyhlášku 

jako podzákonný právní akt, kterou, pokud tak zákon nestanoví, vydat nelze. Tuto formu pak 

nelze dovodit ani z § 45, který je zmocňovacím ustanovením, či z jiných ustanovení 

památkového zákona. Současně však prohlášení území za památkovou zónu svou povahou a 

obsahem po materiální stránce není právním předpisem, ale spíše opatřením obecné povahy, 

neboť jde o správní akt s konkrétně vymezeným předmětem a obecně určeným okruhem 

adresátů. Ministerstvo kultury tedy pravomoc pro prohlášení památkových zón má, neboť 

k vydání opatření obecné povahy se na rozdíl od vyhlášky podle ustálené soudní judikatury 

výslovné zákonné zmocnění nevyžaduje. K dané problematice se vztahuje zejména nález ÚS 

sp. zn. Pl. ÚS 14/07 ze dne 19. 11. 2008, který se přiklonil k materiálnímu pojetí institutu 

opatření obecné povahy, tzn. že není nezbytné výslovné zákonné zmocnění k vydání opatření 

obecné povahy, postačuje naplnění pojmových znaků (konkrétnost předmětu a obecnost 

adresátů) a pravomoc příslušného orgánu. Ministerstvo kultury tak může prohlašovat nové 

památkové zóny opatřením obecné povahy podle části šesté správního řádu, ale protože je 

nutné měnit i stávající památkové zóny prohlášené jednak vyhláškami Ministerstva kultury a 

jednak právními předpisy krajských národních výborů, přistoupilo k návrhu na změnu 

památkového zákona tak, aby bylo možné zasahovat i do dosavadních právních předpisů, 

jimiž byly památkové zóny prohlášeny a postup nebyl právně zpochybnitelný.  

 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy  

 

Návrh předložené novely se týká založení výslovného zmocnění pro prohlašování 

památkových zón podle § 6 památkového zákona, a to formou opatření obecné povahy a 

stanovení postupu u dosavadních aktů, jimiž byly stávající památkové zóny prohlášeny, tak 
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aby je bylo možné měnit rovněž opatřením obecné povahy. Ustanovení § 6 památkového 

zákona věcně zmocňuje Ministerstvo kultury po projednání s krajským úřadem prohlásit 

území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické 

prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty za 

památkovou zónu a určit podmínky její ochrany, ale nestanoví formu tohoto prohlášení a 

nelze ji dovodit ani z  § 45 či ostatních ustanovení památkového zákona.  Ministerstvo 

kultury, jak je uvedeno výše, dosud prohlašovalo či měnilo památkové zóny formou vyhlášky, 

nicméně pro formu podzákonného právního aktu musí být v souladu s čl. 79 odst. 3 Ústavy 

výslovné zmocnění. Ministerstvo kultury prohlašovalo památkové zóny touto formou jednak 

proto, že prohlášení nenaplňuje znaky individuálního správního aktu a jednak proto, že do 

novely památkového zákona provedené zákonem č. 189/2008 Sb. se na § 6 – tedy 

prohlašování památkových zón  - v souladu s § 44 správní řád nevztahoval. Forma právního 

předpisu byla využívána i před přechodem působnosti k prohlašování památkových zón 

z krajů (krajských národních výborů) na Ministerstvo kultury zákonem č. 425/1990 Sb. Vývoj 

právního řádu, především pak přijetí nového správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., o 

správním řízení, ve znění pozdějších předpisů), který zavedl nový institut opatření obecné 

povahy, nabízí možnost založit zmocnění pro vydání opatření obecné povahy, které svou 

hybridní formou lépe vyhovuje po obsahové stránce prohlášení za památkovou zónu. 

Z hlediska materiálního pojetí lze opatření obecné povahy vydávat i bez výslovného 

formálního zmocnění, ale nelze jím měnit dosavadní právní předpisy, jimiž byly památkové 

zóny již prohlášeny. Navrhované zmocnění spolu s úpravou v přechodném ustanovení umožní 

měnit stávající památkové zóny prohlášené vyhláškami Ministerstva kultury nebo právními 

předpisy vydanými krajskými národními výbory, jednou formou.  

 Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zavedení nového zmocnění (pravomoc 

Ministerstva kultury zůstává zachována), ale doplňuje ustanovení § 6 o formu, kterou bude 

Ministerstvo kultury zmocněno prohlašovat památkové zóny a v přechodném ustanovení určí, 

že dosavadní předpisy o prohlášení za památkové zóny lze měnit rovněž formou opatření 

obecné povahy, čímž se umožní právně konformním způsobem postupovat pro případ změn 

stávajících již prohlášených památkových zón. Jedná se o technickou novelu, která nemá 

věcný dopad.  

 

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku  

 

Hlavním cílem navrhované právní úpravy je doplnění ustanovení § 6 památkového zákona 

o formu, kterou bude Ministerstvo kultury zmocněno prohlašovat památkové zóny a v rámci 

přechodného ustanovení úprava, která stanoví, že dosavadní právní předpisy o prohlášení 

území za památkové zóny lze měnit rovněž formou opatření obecné povahy. Zákon tedy 

stanoví, že památkové zóny se prohlašují opatřením obecné povahy podle části šesté 

správního řádu a současně stanoví tento postup i pro všechny památkové zóny prohlášené 

v minulosti formou vyhlášek jak Ministerstva kultury, tak i krajských vyhlášek či nařízení 

tím, že další změny se budou provádět rovněž opatřením obecné povahy. Tak bude 

zabezpečena kontinuita jednak v prohlašování dalších území za památkové zóny, pokud splní 

zákonem stanovené znaky a jednak bude možné reagovat na změny ve stávajících 

památkových zónách v návaznosti na změnu stavu poznání kulturních hodnot, pro něž byly 

prohlášeny či způsobu zabezpečení jejich ochrany z hlediska památkové péče a současně bude 

zamezeno případným pochybnostem ohledně dalšího postupu Ministerstva kultury ve věci 

prohlašování či změn památkových zón.  

Jedná se v podstatě o technickou novelu, přičemž jde o právní úpravu řešenou obdobně 

v rámci stavebního zákona ve vztahu k právní povaze závazné části územně plánovací 

dokumentace sídelního útvaru nebo zóny, územního plánu nebo regulačního plánu, které byly 
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podle dosavadních právních předpisů vymezovány obecně závaznými vyhláškami a 

s účinností zákona č. 183/2006 Sb., resp. zákona č.  191/2008 Sb. se vymezují opatřením 

obecné povahy s tím, že další změny se budou provádět rovněž opatřením obecné povahy. 

V případě, že by nedošlo k založení zákonného zmocnění pro prohlašování památkových 

zón, mohlo by v souladu s ustálenou judikaturou k materiálnímu pojetí právního předpisu 

Ministerstvo kultury sice opatřením obecné povahy podle části šesté správního řádu v souladu 

s ustanovením § 6 památkového zákona prohlašovat nové památkové zóny (k čemuž již 

přistoupilo), ale nemělo by zákonnou oporu pro změny dosud prohlášených památkových zón 

formou právního předpisu, vyhlášky Ministerstva kultury. Vedle toho by pak nemohlo ani 

zasahovat do památkových zón prohlášených na základě předchozí právní úpravy před 

účinností zákona č. 425/1990 Sb., kdy k prohlášení byly zmocněny kraje, resp. krajské 

národní výbory a činily tak rovněž právním předpisem.   

Cílem této technické novely je upravit zmocnění pro formu prohlášení památkové zóny a 

především zavést tuto jednotnou formu i pro případné změny všech stávajících předpisů, jimiž 

byly památkové zóny dosud prohlášeny.  

Ministerstvo kultury v současné době sice připravuje nový zákon o ochraně památkového 

fondu, ale jeho projednávání a schválení si vyžaduje určitý časový prostor a i nabytí účinnosti 

se nepředpokládá bez odpovídající legisvakanční lhůty (nejdříve v roce 2018). Z tohoto 

důvodu se Ministerstvo kultury rozhodlo předložit tuto stručnou novelu, neboť je žádoucí 

uskutečnit plánované a připravené změny některých stávajících prohlášených památkových 

zón, jejichž projednávání se v souvislosti s výše uvedeným přerušilo, a to i s ohledem na 

žádosti zejména zástupců dotčených obcí, kteří se opakovaně obracejí na Ministerstvo 

kultury.  

 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky  

 

Tento návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, jak jej vymezuje čl. 112 

Ústavy, včetně judikatury Ústavního soudu. Návrh zákona respektuje obecné zásady 

ústavního pořádku České republiky a jeho obsah neporušuje ústavní principy rovnosti 

v právech a zákazu retroaktivity. Je též v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, i s ostatními předpisy v oblasti památkové 

péče, a přispívá k naplnění účelu těchto právních předpisů. Návrh zákona je vydáván za 

účelem zakotvení formálního zmocnění k provedení § 6 odst. zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a v jeho mezích.  

 

5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 

práva evropské Unie  

 

Na úrovni Evropské unie neexistuje obecný právní předpis v oblasti ochrany a nakládaní 

s kulturním dědictvím, který by se přímo týkal předkládaného návrhu zákona, Evropská unie 

ponechává legislativní úpravu kulturního dědictví jednotlivých členských států na nich 

samotných. Pro prohlašování území za památkové zóny nejsou v rámci Evropské unie 

stanovena jednotná pravidla, právní úprava je plně ponechána v pravomoci členských států. 

Lisabonská smlouva (Smlouva o Evropské unii) se dotýká předmětu úpravy v čl. 3, který 

stanoví, že Evropská unie respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a dbá na 

zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví. Návrh je v souladu se Smlouvou o 

fungování Evropské unie, čl. 167, ve kterém je mezi činnostmi Unie také uvedeno zachování 

a ochrana kulturního dědictví evropského významu. Návrh není v rozporu s judikaturou 
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soudních orgánů Evropské unie. Návrhem zákona nejsou do právního řádu ČR 

implementovány předpisy EU a návrh není s právem EU v rozporu.  

 

6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 

jimiž je Česká republika vázána  

 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou 

republiku z mezinárodních smluv ani obecně uznávaných zásad mezinárodního práva. 

Konkrétně se předloženého návrhu zákona týká Úmluva o ochraně architektonického dědictví 

Evropy publikovaná pod číslem 73/2000 Sb. m. s., zejména ustanovení čl. 1, čl. 3 a čl. 7, a 

v případě zápisu lokality do Seznamu světového dědictví i Úmluva o ochraně světového 

kulturního a přírodního dědictví publikovaná pod číslem 159/1991 Sb. m. s. 

 

7. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na 

státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny a dopady na životné prostředí  

 

Z hlediska dopadu na státní rozpočet navrhovaná změna památkového zákona 

nepředstavuje žádné samostatné dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Návrh 

zákona nezavádí nové věcné zmocnění a tedy nové povinnosti, pouze deklaruje formu 

prohlášení území za památkovou zónu.  

Samostatné akty, jimiž se prohlašují památkové zóny pak lze vyhodnotit následovně.  

Podle § 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, lze poskytnout z veřejných 

rozpočtů nebo státního rozpočtu na základě žádosti vlastníka příspěvek na obnovu kulturní 

památky. Vzhledem k tomu, že poskytnutí příspěvku se týká pouze věcí prohlášených za 

kulturní památky s tím, že bude vybrané území prohlášeno za památkovou zónu, nebude mít 

prohlášení památkových zón vliv na státní rozpočet. 

 

8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

 

Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad na rovné postavení mužů a žen, 

neporušuje zákaz diskriminace, neboť nijak nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno z pohlaví a 

nestanoví pro něj odlišné podmínky.  

 

9. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 

osobních údajů, dopadů na podnikatelské prostředí, na územní samosprávné 

celky a na výkon státní statistické služby, sociálních dopadů, včetně dopadů na 

specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 

postižením a národnostní menšiny, a dopadů na životní prostředí  

 

Negativní dopady z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů, na sociálně slabé 

osoby, na specifické skupiny obyvatel, na osoby se zdravotním postižením a na národnostní 

menšiny se též neočekávají.  
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Navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední dopady na podnikatelské prostředí, nemá 

žádné dopady na územní samosprávné celky a na výkon státní statistické služby, ani 

nepředpokládá sociální dopady a nemá vliv na životní prostředí. Vliv na životní prostředí je 

v případě vlastního prohlášení nových památkových zón možno označit za pozitivní, neboť 

pro zachování významných kulturních hodnot památkových zón má zásadní význam 

zachování i jejich autentického prostředí. Znamená to minimalizaci narušení historického 

prostředí nevhodnými zásahy.   

 

10. Zhodnocení korupčních rizik 

 

Navrhovaná právní úprava s sebou nepřináší žádná korupční rizika, neboť nijak 

nerozšiřuje pravomoci orgánů státní správy, pouze zakládá formální zmocnění pro naplnění 

ustanovení zákona. Prohlašování památkových zón je plně v souladu se zákonem č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Zvláštní část 

K Čl. I  

 

V § 6 odstavci 1 se navrhuje doplnit výslovné zmocnění pro formu prohlášení památkové 

zóny opatřením obecné povahy. Stávající věcná působnost Ministerstva kultury zůstává 

zachována.  

 

K Čl. II  

 

Z důvodu kontinuity právního řádu a zachování či vytvoření právně konformní možnosti 

vstupovat na základě nových poznatků o kulturních hodnotách, pro jejichž ochranu byla 

památková zóna prohlášena, do již prohlášených památkových zón, je nutné umožnit a 

sjednotit postup i u dosavadních obecně závazných právních předpisů. Památkové zóny byly 

do účinnosti zákona č. 425/1990 Sb. prohlašovány krajskými národními výbory a poté po 

přenosu působnosti vyhláškami Ministerstva kultury.  Do budoucna tedy budou všechny 

dosavadní právní předpisy, jimiž byly prohlášeny stávající památkové zóny, měněny formou 

opatření obecné povahy.  

 

K Čl. III 

 

Stanoví se účinnost zákona, kdy legisvakanční lhůta není nutná, naopak je vhodné, aby co 

nejdříve mohlo Ministerstvo kultury naplnit své zmocnění pro prohlašování nových 

památkových zón či změny prohlášení stávajících památkových zón. 

 

 

V Praze dne 27. dubna 2015 

 

 

předseda vlády  

Mgr. Bohuslav Sobotka v. r. 

 

 

ministr kultury  

Mgr. Daniel Herman v. r.  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9VZB9ZR1)


