
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Obecná část

Zhodnocení platného právního stavu

          Pražský hrad, respektive areál Pražského hradu, v rámci právního řádu dosud nepodléhá
zvláštní právní ochraně, přestože by si ji zasloužil. Movitý a nemovitý majetek tvořící areál
Pražského hradu má nesmírnou historickou a kulturní hodnotu, které neodpovídá jeho právní
ochrana. Areál Pražského hradu a ostatní nemovitosti tvořící s ním jeden funkční celek patří
do vlastnictví státu, ale jsou ohroženy různými návrhy na změnu vlastnictví. Zejména jsou
ohroženy jednáním včetně žalob k soudům v rámci domnělých nároků vzešlých z realizace
podle  zákona  č.  428/2012  Sb.,  o  majetkovém  vyrovnání  s církvemi
a náboženskými společnostmi. Tím byla narušena i tak slabá právní ochrana majetku, jež je
součástí areálu Pražského hradu.

           V současnosti je s majetkem nakládáno dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Tento zákon však neposkytuje zmíněnou
ochranu areálu Pražského hradu. 

           Umístění,  popis  a  prostorovou identifikaci  Pražského hradu sice  vymezuje nařízení
vlády č.  147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za
národní kulturní památky, ve znění pozdějších předpisů, vydané na základě § 4 odst. 1 zákona
č.  20/1987 Sb.,  o  státní  památkové péči.  Tímto  nařízením byl  Pražský hrad prohlášen  za
národní kulturní památku. V této souvislosti nelze opomenout, že Pražský hrad je zařazen do
fondu světového kulturního dědictví UNESCO. Ale vzhledem, že nejde o zákon, ale jen o
podzákonnou  normu jde  stále  o  velmi  nízký  stupeň  ochrany tohoto  jedinečného  souboru
nemovitostí.

           Historickou  a  kulturní  hodnotu  areálu  Pražského  hradu  si  lze  připomenout  malým
exkursem jeho historií. Pražský hrad je odvěkým symbolem českého státu a nejvýznamnější
historickou a kulturní památkou. Byl založen kolem roku 880 knížetem Bořivojem z první
české vládnoucí dynastie Přemyslovců. Od 10. století byl Pražský hrad nejen sídlem hlavy
státu,  knížete a později  krále,  ale také nejvyššího představitele církve,  pražského biskupa.
Dobou  rozkvětu  bylo  pro  Pražský  hrad  období  vlády  krále  a  později  císaře  z rodu
Lucemburků, Karla IV. Pražský hrad se poprvé stal císařskou rezidencí, sídlem panovníka
Svaté říše římské. Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 se Pražský
hrad stal opět sídlem hlavy státu. Dnes je Pražský hrad kromě sídla prezidenta republiky také
místem,  kde  jsou  uchovávány  korunovační  klenoty,  pozůstatky  českých  králů,  vzácné
křesťanské relikvie, umělecké poklady a historické dokumenty. Pražský hrad je zhmotněním
historické tradice českého státu, spojení současnosti s minulostí.

           Předkládaný návrh zákona má tak za cíl vytvoření alespoň obecného právního rámce
ochrany celého areálu Pražského hradu jakožto majetku České republiky majícího nesmírnou
historickou a kulturní hodnotu.
 

Dopady návrhu na státní rozpočet, na rozpočty krajů a obcí
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           Navrhovaný zákon nemá žádný dopad na státní rozpočet, ani rozpočty krajů a obcí.
 

 

Soulad s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR

           Předkládaný návrh zákona není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, ani
neodporuje mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána.

Soulad s právem Evropské unie

Předkládaný návrh zákona není v rozporu s předpisy Evropské unie.
 

Zhodnocení dalších dopadů

           Předkládaný návrh zákona nezasáhne do podnikatelského prostředí České republiky,
ani do sociální oblasti. Nepřináší žádné negativní dopady na životní prostředí a jeho ochranu,
nezasahuje do ochrany soukromí a osobních údajů, nevytváří korupční rizika. Nemá žádné
dopady ve vztahu k rovnosti mužů a žen.
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Zvláštní část

 

K § 1

           Vymezuje  se  Pražský  hrad  jako  symbol  českého  státu,  sídlo  českých  panovníků
a prezidenta republiky, jeho umístění, popis a prostorová identifikace a jeho vysoká kulturní
hodnota.

           Stanoví se postavení Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha k areálu Pražského hradu
v návaznosti  na vlastnická práva celého areálu Pražského hradu. Současně je akceptováno
majetkové  vyrovnání  s církvemi  a  náboženskými  společnostmi  na  základě  církevních
restitucí.
 

K § 2

           České republika jako vlastník zde vykonává jak vlastnické právo tak úkoly související
s právem hospodaření a to prostřednictvím Kanceláře prezidenta republiky.

            
K § 3 a 4

           Stanoví  se,  že  zákon  o  majetkovém  vyrovnání  s církvemi  a  náboženskými
společnostmi se na areál Pražského hradu tento zákon nevztahuje a to ani na jeho součásti.
Dále stanoví, že do přijetí zákona se postupuje podle dosavadních předpisů.
 

K § 5

           Účinnost  zákona  se  navrhuje  dnem  jeho  vyhlášení  ve  Sbírce  zákonů.  K účinnosti
zákona není nutná legisvakanční lhůta.
 

Příloha je úplný výčet nemovitého majetku areálu Pražského hradu a je sjednocen s nařízením
vlády 147/1999 Sb.

V Praze dne 15. 4. 2016

Předkladatelé:

Vojtěch Adam,v.r.
Hana Aulická - Jírovcová, v.r.
Zuzka Bebarová-Rujbrová, v.r.
Jaroslav Borka, v.r.
Alexander Černý, v.r.
René Číp, v.r.
Jiří Dolejš, v.r.
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Vojtěch Filip, v.r.
Miroslav Grebeníček, v.r.
Stanislav Grospič, v.r.
Milada Halíková, v.r.
Gabriela Hubáčková, v.r.
Jan Klán, v.r.
Vladimír Koníček, v.r.
Ing. Pavel Kováčik, v.r.
Leo Luzar, v.r.
Stanislav Mackovík, v.r.
Soňa Marková, v.r.
Květa Matušovská, v.r.
Josef Nekl, v.r.
Alena Nohavová, v.r.
Zdeněk Ondráček, v.r.
Miroslav Opálka, v.r.
Marie Pěnčíková, v.r.
Ivo Pojezný, v.r.
Marta Semelová, v.r.
Václav Snopek, CSc., v.r.
Josef Šenfeld, v.r.
Karel Šidlo, v.r.
Jiří Valenta, v.r.
Josef Vondrášek, v.r.
Miloslava Vostrá, v.r.
Josef Zahradníček, v.r.
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	(1) Pro území národní kulturní památky Pražský hrad vymezené přílohou bod 1 písm.a) k nařízení vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění pozdějších předpisů, vykonává pravomoci obecního úřadu obce s rozšířenou působností a krajského úřadu na úseku státní památkové péče podle zákona o státní památkové péči Kancelář prezidenta republiky.
	(2) Nadřízeným orgánem ve věci opravných prostředků proti rozhodnutím a závazným stanoviskům Kanceláře prezidenta republiky na úseku státní památkové péče je ministerstvo kultury.



