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           IV. 

 

 

Odůvodnění 

 

 

I. Obecná část 

 

Ministerstvo kultury připravilo v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2016 

návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky.  

 

Národní kulturní památky prohlašuje vláda podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „památkový zákon“), který 

stanoví, že „kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, 

prohlašuje vláda České republiky nařízením za národní kulturní památky“. Navrhované 

nařízení vlády je v souladu s tímto ustanovením a není v rozporu s žádným dalším 

ustanovením památkového zákona. 

 

Ministerstvo kultury při výběru kulturních památek navrhovaných k prohlášení za národní 

kulturní památky vycházelo především z hodnocení celého prohlášeného souboru národních 

kulturních památek s cílem vytipovat dosud méně, popřípadě vůbec nezastoupené skupiny 

kulturních památek, které však svým významem do souboru národních kulturních památek 

bezesporu patří. Do souboru kulturních památek, které by měly být tímto návrhem nařízení 

vlády prohlášeny za národní kulturní památky, vybralo Ministerstvo kultury 9 staveb 

občanské vybavenosti z 1. poloviny 20. století, které dokumentují slohovou pluralitu 

architektonické tvorby tohoto období. Všechny jsou vynikajícími díly našich předních 

architektů.   

Druhou skupinu tvoří kulturní památky, které mají odpovídající památkovou hodnotu, 

byly ve většině případů hodnoceny již v předchozích obdobích, ale z různých důvodů nebyly 

do konečného výběru zařazeny, popřípadě vykazují hodnoty, které byly dostatečně oceněny 

až v poslední době. 

V navrhovaném nařízení vlády jde o prohlášení nových národních kulturních památek z 

dosud poněkud opomíjených kategorií kulturních památek. Většina z nich je přístupných 

veřejnosti. Prohlášení navrhovaných kulturních památek za národní kulturní památky přispěje 

k lepšímu pochopení rozmanitosti a významu našeho kulturního dědictví, nejen v národním, 

ale v mnoha případech i evropském významu. Všechny navrhované nové národní kulturní 

památky svými hodnotami naplňují v plné míře požadavky § 4 odst. 1 památkového zákona. 

 

Navrhované nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, 

s Listinou základních práv a svobod a s Ústavou České republiky. Návrh nařízení vlády 

respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a jeho obsah neporušuje ústavní 

principy rovnosti v právech a zákazu retroaktivity. Návrh nařízení vlády se vydává 

k provedení památkového zákona a v jeho mezích. Je v souladu se zmocněním vlády podle čl. 

78 Ústavy České republiky.   

 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou 

republiku z mezinárodních smluv ani obecně uznávaných zásad mezinárodního práva. Návrh 

není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie. Pro prohlašování kulturních a 

národních kulturních památek nejsou v rámci Evropské unie stanovena pravidla, právní 

úprava je ponechána v pravomoci členských států. Návrhem nařízení vlády nejsou do 
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právního řádu České republiky implementovány předpisy Evropské unie a návrh není 

s právem Evropské unie v rozporu. 

 

Z hlediska dopadu na státní rozpočet je navrhované nařízení vlády finančně neutrální, 

navrhované kulturní památky jsou v dobrém technickém stavu, popřípadě jejich obnova již 

probíhá za přispění dotačních programů Ministerstva kultury. Prohlášení za národní kulturní 

památku nezakládá zvýšené nároky vůči vlastníkům na ochranu a zachování památkových 

hodnot a tudíž nepředstavuje zvýšenou míru případné finanční kompenzace veřejného zájmu. 

Stejným způsobem je možno vyhodnotit i vliv na ostatní veřejné rozpočty. 

 

Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopady na podnikatelské prostředí a nemá 

negativní vliv ani na životní prostředí. 

 

Navrhovaná právní úprava neporušuje zákaz diskriminace a nijak se nedotýká 

problematiky rovnosti mužů a žen. Návrh nepředpokládá sociální dopady. 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 rovněž 

neočekávají. Navrhovaná úprava nemá žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí a práva 

na ochranu osobních údajů.  

 

Navrhovaná úprava s sebou nepřináší zvýšení korupčního rizika, neboť nijak nerozšiřuje 

pravomoci orgánů státní správy. Návrh nařízení vlády byl posouzen podle níže uvedených 

obecných kritérií. 

1. Přiměřenost 

Prohlašování národních kulturních památek je plně v souladu s památkovým zákonem. 

Předkládaným návrhem nařízení vlády se nezakládají žádné nové kompetence orgánů 

památkové péče.  

2. Efektivita 

Přijetím navrhované právní úpravy nevznikají vlastníkům kulturních památek žádné nové 

povinnosti proti povinnostem vyplývajícím ze stávající právní úpravy, s výjimkou nově 

nastupující povinnosti vlastníka nemovité národní kulturní památky, vyplývající z § 13 

památkového zákona, kdy je vlastník povinen v případě zamýšleného prodeje nabídnout tuto 

národní kulturní památku ke koupi (úplatnému nabytí) státu. Případná realizace práva státu na 

přednostní koupi se uskutečňuje za cenu stanovenou podle zvláštních předpisů. Návrh pouze 

mění stávající prohlášení kulturní památky na národní kulturní památku, kterým se přiznává 

těmto věcem vyšší památková hodnota, nerozšiřuje jej, tudíž nejsou práva a povinnosti 

nikterak dotčena. 

3. Odpovědnost 

Kompetence a výčet orgánů, které vykonávají státní správu, je stanoven památkovým 

zákonem. Tyto orgány se při svém rozhodování řídí režimem správního řádu. Jednotlivá 

správní řízení jsou vedena oprávněnými úředními osobami. V případě národních kulturních 

památek se jedná pouze o posun rozhodovacích kompetencí, kdy závazná stanoviska a pokuty 

u kulturních památek náleží orgánům obcí s rozšířenou působností a u národních kulturních 

památek pak krajským úřadům. 

4. Opravné prostředky 

Veškerá řízení podle příslušných ustanovení památkového zákona jsou vedena v režimu 

správního řádu. Z toho vyplývá pro vlastníka možnost využít celou řadu opravných 

prostředků, pokud s rozhodnutím příslušného orgánu památkové péče nesouhlasí. 

5. Kontrolní mechanismy 
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Systémy kontroly a přezkoumávání rozhodnutí přijímaných podle památkového zákona pro 

národní kulturní památky již existují, stejně jako nezbytné funkční sankční mechanismy. 

 

Navrhovaná úprava rovněž nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

V souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2016 nemusí být vzhledem 

k charakteru materiálu na základě předloženého Přehledu dopadů návrhu právního předpisu 

pro předmětnou právní úpravu zpracováno hodnocení dopadů regulace (RIA), včetně 

závěrečné zprávy podle obecných zásad. 

 

II. Zvláštní část 

K § 1 

 

V § 1 se za národní kulturní památky prohlašují tyto kulturní památky a jejich soubory:  

 

1) Střední strojní průmyslová škola v Mladé Boleslavi – budova školy postavená 

v letech 1922–1926 podle projektu architekta Jiřího Krohy je ukázkou 

konstruktivismu, expresionismu a art deca. 

2) Městské muzeum (Wenkeův obchodní dům) v Jaroměři – je dílem architekta 

Josefa Gočára z let 1910–1911. Představuje ukázku rané moderny a  

protofunkcionalismu s klasicizujícími tendencemi. 

3) Vodní elektrárna v Poděbradech – hydroelektrárna postavená v letech 1913–1923 

podle návrhu architekta Antonína Engela a Ing. Eduarda Schwarzera je ukázkou 

moderního neoklasicismu. 

4) Městské divadlo v Ústí nad Orlicí – dílo architekta Kamila Roškota postavené 

v letech 1935–1936 představuje ukázku organického funkcionalismu.  

5) Krematorium v Nymburce – z roku 1924 podle projektu architekta Bedřicha 

Feuersteina  je zařazeno jako ukázka purismu. 

6) Železniční nádraží v Pardubicích – je představitelem pozdního poválečného 

funkcionalismu autorů architekta Karla Řepy, architekta Karla Kalvody a Ing. Josefa 

Dandy z let 1948 – 1958. 

7) Sokolovna v Rakovníku – dílo architekta Otakara Novotného z let 1912–1914 je 

představitelem klasicizující rané moderny. 

8) Krematorium a kolumbárium na Ústředním hřbitově v Brně – z let 1926–1930, 

stěžejní dílo brněnského architekta Ernsta Wiesnera je ukázkou expresivního 

ztvárnění strohé racionální architektury.   

9) Společenský dům (Obchodní a živnostenská komora) v Opavě – postavený mezi 

léty 1908–1910 podle návrhu Leopolda Bauera reprezentuje směřování od secese a 

moderny k modernímu předválečnému a meziválečnému klasicismu a historismu. 

10) Chebská falc – jediná románská falc na našem území postavená pro císaře Fridricha 

Barbarossu roku 1180. Do dnešní doby se zachovala tzv. Černá věž, patrová kaple a 

zbytky paláce. Patří k nejzachovalejším dochovaným falcím v původní středověké 

podobě. 

11) Blatenský vodní kanál – vybudovaný v letech 1540–44 přiváděl vodu do 

úpravárenských a hutních provozů při zpracování cínové rudy v Blatenském a 

Božídarském cínovém revíru. Hlavním stavitelem kanálu byl Stephan Lenk. Jde o 

největší a nejzachovalejší vodní dílo spojené s hornickou činností a zpracováním rud 

v české části Krušných Hor. 

12) Ďáblický hřbitov v Praze s Čestným pohřebištěm popravených a umučených 

politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje – jeden 
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z nejvýznamnějších pražských hřbitovů, jehož severní část tvoří Čestné pohřebiště 

popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje, 

které představuje pietní místo celonárodního významu, jako místo úcty k obětem 

totalitních režimů.  

13) Invalidovna v Praze – velkoryse a monumentálně řešený objekt určený pro péči o 

válečné invalidy byl postaven podle plánu předního barokního architekta Kiliána 

Ignáce Dietzenhofera. Stavba byla zahájena v roce 1731. I přes částečné stavební 

úpravy na počátku 20. století je obdivuhodně dochovaná ve své autenticitě. 

14) Zámek s parkem v Brandýse nad Labem – původně pozdně gotický hrad, 

renesančně přestavěný. V době svého největšího rozkvětu sloužil jako přechodná 

rezidence Habsburků. V roce 1563 byla u zámku založena zahrada, zvelebená po 

roce 1576, která si, i přes pozdější úpravy, do dnešních dnů ponechala původní 

organizaci prostoru. Zámecká zahrada patří k nejvýznamnějším rudolfinským 

zahradám. 

15) Palác Lucerna v Praze – postavený v letech 1907–1921 jako jedna z prvních 

železobetonových staveb v Praze. Stavba nese výrazné rysy doznívající secese a 

nastupujícího modernismu. Od samého počátku se palác stal významným kulturním 

a společenským centrem, kde se vystřídala celá řada našich i zahraničním umělců. 

Tuto úlohu plní bez přerušení až do dnešních dnů. 

16) Klášter v Louce u Znojma – založený v roce 1190 znojemským knížetem 

Konrádem Otou se brzy stal jedním z nejdůležitějších center duchovního a 

hospodářského života jihozápadní Moravy. Okolo poloviny 18. století prošel 

rozsáhlou barokní přestavbou, na níž se podílela i celá řada vynikajících umělců té 

doby. Klášter byl v období josefínských reforem v roce 1784 zrušen a budovy 

nadále sloužily ke zcela jiným účelům. Přesto, že stavba barokního kláštera nebyla 

nikdy dokončena, zůstává dodnes jedním z nejcennějších dokladů pozdně barokního 

umění na Moravě. 

 

 

Navrhovaný soubor kulturních památek splnil kritéria pro prohlášení za národní kulturní 

památky. 

 

K § 2 

 

V tomto ustanovení se stanoví obecné podmínky pro ochranu národních kulturních 

památek podle § 1. 

 

 

K § 3 

 

 V § 3 se stanoví nabytí účinnosti nařízení vlády s přiměřenou legisvakanční lhůtou.  
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