
 
 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Miloslavy Vostré,  

Zuzky Bebarové Rujbrové, Jaroslava Borky, Zdeňka Ondráčka a dalších  

na vydání zákona o Pražském hradu  

(sněmovní tisk č. 781) 

 

Vláda na své schůzi dne 11. května 2016 projednala a posoudila návrh zákona  

o Pražském hradu, a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to zejména 

z následujících důvodů: 

 

1. Návrh zákon je podle názoru vlády v současné době bezpředmětný. Účelem navrhované 

úpravy je zabránit tomu, aby nemovité věci tvořící areál Pražského hradu, tak jak je 

vymezuje příloha návrhu zákona, a související movité věci byly vydány oprávněným osobám 

podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Dne 

4. března 2016 však byly Správou Pražského hradu, jako povinnou osobou,  

a Metropolitní kapitulou u sv. Víta, Náboženskou maticí, Římskokatolickou farností  

u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha Praha – Hradčany a Kolegiátní kapitulou Všech 

svatých na Hradě pražském, jako oprávněnými osobami, uzavřeny dohody o vydání věcí 

podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, které se 

týkají nemovitých věcí v areálu Pražského hradu a souvisejících movitých věcí. Vlastnická 

práva oprávněných osob k jednotlivým nemovitostem pak již byla zapsána do katastru 

nemovitostí.  

 

2. Předložený návrh zákona ignoruje vazby na platné právní předpisy, zejména na zákon o 

majetku České republiky a na zákon o Kanceláři prezidenta republiky. Předkladatelé, 

vzhledem k důvodové zprávě zřejmě nezáměrně, koncipují v § 1 odst. 2 návrhu areál 

Pražského hradu jako vlastnictví prezidenta republiky s tím, že o tento majetek pečuje a 

vykonává k němu právo hospodaření Česká republika. Předkladatelé tak zjevně pomíjejí 

současný právní stav, kdy je vlastníkem většiny nemovitých věcí v areálu Pražského hradu 

Česká republika a příslušnost k hospodaření vykonává státní příspěvková organizace 

Správa Pražského hradu zřízená Kanceláří prezidenta republiky. 

 

3.  Vláda zároveň upozorňuje, že návrh zákona je duplicitní a zmatečný ve vztahu k památkové 

ochraně Pražského hradu. V § 1 odst. 1 návrh zákona stanoví, že Pražský hrad je národní 

kulturní památkou, čímž však pouze potvrzuje skutečnost vyplývající již z platné právní 
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úpravy, konkrétně z nařízení vlády č. 147/1999 Sb. Navrhovaný zákon v příloze také 

obsahuje výčet nemovitých věcí tvořících areál Pražského hradu, nicméně tento výčet 

navzdory tvrzení předkladatelů ne zcela odpovídá výčtu obsaženému v nařízení vlády           

č. 147/1999 Sb., přičemž některé nemovitosti jsou v navrhovaném zákoně navíc a některé 

naopak oproti nařízení vlády č. 147/1999 Sb. chybí (včetně např. katedrály sv. Víta, Václava 

a Vojtěcha). Po přijetí návrhu zákona by tak existovala dvě odlišná vymezení areálu 

Pražského hradu.  

 

4. Podle důvodové zprávy má návrh zákona poskytnout zvláštní právní ochranu areálu 

Pražského hradu, a to s ohledem na jeho nesmírnou historickou kulturní hodnotu. Vládě 

není zřejmé, z jakého důvodu je současný stav, kdy má areál Pražského hradu jako národní 

kulturní památka, součást památkové rezervace a součást historického jádra Prahy, které je 

zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, nejvyšší míru památkové 

ochrany, nedostatečný pro ochranu jeho historické kulturní hodnoty.  Existence vlastnických 

práv osob odlišných od státu k nemovitým věcem tvořícím součást areálu Pražského hradu 

nemá na památkovou ochranu vliv. Zákon o státní památkové péči nestanoví, že vlastníkem 

národní kulturní památky musí být stát. Vysoká míra ochrany veřejného zájmu je  

u národních kulturních památek zajištěna řadou omezení a zvláštním režimem pro případ, 

že by vlastník o národní kulturní památku nepečoval řádně, a to včetně možného 

vyvlastnění. O neudržitelnosti argumentace předkladatelů svědčí i příklad Lobkowiczkého 

paláce, který je podle nařízení vlády č. 147/1999 Sb. součástí národní kulturní památky 

Pražský hrad a nachází se přitom ve vlastnictví fyzické osoby.  

 

5. Návrh zákona vykazuje velmi nízkou úroveň legislativního zpracování, které vzbuzuje 

pochybnosti o tom, zda by návrh byl vůbec s to způsobit zamýšlené důsledky. Předkladatelé 

zvolili cestu obecně nežádoucí nepřímé novely zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a 

náboženskými společnostmi, která se navíc má vztahovat zpětně na již uplatněné výzvy 

k vydání. Na druhé straně je navržené přechodné ustanovení § 4 formulováno tak, jako by 

docházelo k přímé novelizaci zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi, jehož znění se však navrhovaným zákonem nemění.  
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