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IV 
 

Důvodová zpráva 
 

Obecná část 
 

a) zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Pražský hrad, považovaný za symbol české státnosti, je nejen historickou, mimořádně 
cennou národní kulturní památkou, navštěvovanou značným množstvím tuzemských 
i zahraničních turistů, ale objekty, které tvoří jeho areál, vzniklý postupnými přístavbami, jsou 
i v současné době využívány jak státem, tak Církví římskokatolickou (nebo jí zřízenou nebo 
založenou právnickou osobou, dále jen „Církev římskokatolická“) nebo jinými osobami. 
Pražský hrad byl v minulosti sídlem českých knížat, králů, dvou císařů a v novodobých 
dějinách, od vzniku Československé republiky až do současnosti, je sídlem prezidenta 
republiky. Areál Pražského hradu, tvořený komplexem objektů je užíván prezidentem 
republiky, Kanceláří prezidenta republiky, Vojenskou kanceláří prezidenta republiky, Hradní 
stráží a ochrannou službou Policie ČR, ale i Církví římskokatolickou. 

Areál Pražského hradu je komplex nemovitostí, spjatých s jednotnou správou, včetně 
památkové péče, v centrální části v řadě případů stavebně a funkčně propojených, včetně 
zasíťování prostřednictvím kolektorů. Skutečnost, že Pražský hrad je sídlem prezidenta 
republiky, znamená, že celý areál Pražského hradu podléhá zvláštním bezpečnostním 
opatřením, zajišťovaným technicky, organizačně i personálně, neboť se jedná např. 
o vojensky střežený objekt. Není proto vhodné, aby některé z nemovitostí v areálu Pražského 
hradu, většinou funkčně a stavebně spojené, měly více vlastníků, pokud by některé vlastnil 
stát a jiné fyzické či právnické osoby, došlo by k narušení jednotné správy celého areálu 
a k narušení s ní spojené odpovědnosti státu za řádné hospodaření s majetkem, které musí 
odpovídat významu celého areálu, nehledě k nezastupitelné povinnosti státu zajistit ochranu 
sídla prezidenta republiky a nepřipustit v tomto směru vznik bezpečnostního rizika.  

Co se týče potřeb a poslání Církve římskokatolické, tak je Česká republika, 
reprezentovaná v případě areálu Pražského hradu Kanceláří prezidenta republiky a jí zřízenou 
Správou Pražského hradu, připravena se s jejími příslušnými orgány dohodnout tak, aby 
v jejím působení na Pražském hradě nebyla bezdůvodně omezena. Z minulosti jsou již 
v tomto směru dobré příklady, např. smlouva o užívání baziliky sv. Jiří, která stanoví 
podmínky vzájemného užívání této baziliky duchovní správou, a Kanceláří prezidenta 
republiky, včetně podmínek návštěvnického provozu, nebo naposled uzavřená smlouva mezi 
Správou Pražského hradu a Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze, která stanoví podmínky 
vzájemného užívání Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, včetně podmínek návštěvnického 
provozu.  

S ohledem na význam a funkci areálu Pražského hradu je namístě upřednostnit veřejný 
zájem na výhradním vlastnictví státu k objektům v areálu Pražského hradu, a to při akceptaci 
a podpoře výkonu práv Církve římskokatolické ve vhodných a k tomu určených objektech 
tohoto areálu. 
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b) odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 
a žen 

Cílem navrhované právní úpravy je zajištění jednotného vlastnictví areálu Pražského 
hradu, a to z výše uvedených historických důvodů, ale také z důvodů praktických, kdy není 
možné zajistit bezpečnost prezidenta republiky v jeho sídle (které je zároveň nutné výslovně 
upravit), nebude-li jeho sídlo ve výhradním vlastnictví České republiky. 

c) vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Navrhovaná právní úprava dosud představuje právem neupravenou oblast. Její potřeba 
se projevila na základě praktické potřeby způsobené nedůsledným a nedokonalým řešením 
zvoleným v případě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění zákona č. 177/2013 Sb.  

d) zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 

Navrhovaný ústavní zákon nelze považovat za rozporný s ústavním pořádkem České 
republiky, touto ústavní změnou především nedojde podle čl. 9 odst. 2 Ústavy České 
republiky ke změně podstatných náležitostí demokratického právního státu. Návrh vychází 
z čl. 11 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, ze kterého kromě jiného vyplývá, že zákon 
stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti a veřejného zájmu, 
smí být jen ve vlastnictví státu. Forma navržené právní úpravy v podobě ústavního zákona je 
zvolena k zamezení pochybností o legalitě této právní úpravy ve vztahu k zákonu o 
majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Dále z judikatury Ústavního 
soudu (Pl. ÚS 17/11 ze dne 15. května 2012) vyplývá také to, že není dán nárok na absolutní 
neměnnost právní úpravy, včetně ústavního pořádku České republiky. 

e) zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

Předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie a obecné právní 
zásady práva Evropské unie se na navrhovanou oblast nevztahují.  

f) zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 
Česká republika vázána 

Návrh není v rozporu s mezinárodními závazky České republiky. Na oblast navrhované 
právní úpravy se žádná mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nevztahuje. 

g) předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 

Navržená právní úprava nemá sama o sobě dopad na stání rozpočet ani ostatní veřejné 
rozpočty, neboť konkrétní výčet nemovitostí tvořících areál Pražského hradu bude stanoven 
prováděcím zákonem. 
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Dále nebyly identifikovány negativní dopady na podnikatelské prostředí České 
republiky, sociální dopady a dopady na životní prostředí.  

h) zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  
a osobních údajů 

Nebyly identifikovány negativní dopady z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů. 

i) zhodnocení korupčních rizik 

Nebyly identifikovány negativní dopady z hlediska korupčních rizik. 

j) zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Nebyly identifikovány výraznější dopady na bezpečnost nebo obranu státu. Jako kladný 
dopad lze hodnotit zajištění lepší bezpečnosti prezidenta republiky v důsledku jednotného 
vlastnictví areálu Pražského hradu.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNA9UC2CRD)



4 
 

Zvláštní část 
 
K čl. 1 
 

Nově se upravuje soubor nemovitých věcí, které budou tvořit areál Pražského hradu. 
Výčet těchto nemovitostí je ponechán zákonu, který vymezí pozemky a stavby, které tvoří 
areál Pražského hradu. 

Pražský hrad je nejen významnou národní kulturní památkou, ale proto, že je i sídlem 
prezidenta republiky, má celý areál Pražského hradu zvláštní postavení a plní zvláštní funkce, 
např. vojensky střeženého objektu. Proto je navrženo ve veřejném zájmu zachovat vlastnictví 
státu k nemovitým věcem, které tento areál tvoří. 
 
K čl. 2 
 

Obsah navrženého ústavního zákona si nevyžaduje legisvakanční lhůtu, a proto je 
navrženo, aby ústavní zákon nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
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