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                  IV. 
 
 

Odůvodnění 
 

 
I.Obecná část 
 
 
Ministerstvo kultury připravilo v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2017 
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. 
 
Prohlašování nejvýznamnějších kulturních památek, dokumentujících nejrůznější oblasti 
lidské činnosti, za národní kulturní památky, je zákonem stanovený postup pro povýšení 
těchto věcí do vyšší „hodnotové“ kategorie. Na zkoumání jejich významu a kulturně 
historických, estetických a společenských hodnot se podílí celá řada odborníků. Nové vědecké 
informace o těchto kulturních památkách přibývají souběžně s jejich průzkumem a 
hodnocením, hodnotí se typy kulturních památek a jejich význam pro dokumentování naší 
historie.  Doplňováním souboru národních kulturních památek se získává ucelený přehled o 
významu našeho kulturního dědictví nejen u nás, ale i v mezinárodních souvislostech. 
Postupně se tak ukazuje, že jednou z nejvýznamnějších částí našeho kulturního dědictví je 
kulturní krajina jako celek se všemi svými kulturními atributy. Především volná krajina ve své 
barokní podobě je jednou z nejvýznamnějších v evropském měřítku. Ministerstvo kultury pro 
připravované nařízení vlády vybralo v první etapě soubor 21 významných poutních areálů, 
které jsou architektonickými dominantami v krajině, reprezentují architektonicky 
nejkvalitnější ukázky různých typů těchto staveb, u nichž se rovněž v plné míře dochoval i 
jejich duchovní význam. Prohlášení navrhovaných kulturních památek za národní kulturní 
památky přispěje k lepšímu pochopení rozmanitosti a významu jednotlivých prvků, které se 
na našem území podílejí na vytváření pozitivního vztahu k naší historii i k prostředí, ve 
kterém se odehrávala - ke kulturní krajině. Všechny navrhované nové národní kulturní 
památky svými hodnotami splňují 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 
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úprava je ponechána v pravomoci členských států. Návrhem nařízení vlády nejsou do 
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, 
uvedené 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.  
V průběhu přípravy souboru kulturních památek k prohlášení za národní kulturní památky 
vyrozumělo Ministerstvo kultury vlastníky areálů, kteří k navrhovanému prohlášení 
kulturních památek za národní kulturní památky neměli připomínky.   
 
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 oproti 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, čímž 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 vydávání závazných 
stanovisek a oprávnění k uložení sankcí u kulturních památek náleží orgánům obcí 
s rozšířenou působností a u národních kulturních památek pak krajským úřadům. 

4. Opravné prostředky 
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Veškerá řízení v rámci výkonu památkové péče 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 
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 2017 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) Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze   
Areál se rozkládá v místě bitvy na Bílé Hoře v Praze. Ve 20. letech 17. století zde byla 
postavena kaple, která byla postupně od roku 1704 přestavována a doplňována do 
dnešní podoby areálu. Autorství je přisuzováno významnému baroknímu architektovi 
Janu Blažeji Santinimu-Aichelovi. Významné poutní místo, původně umístěné ve 
volné krajině, bylo postupně obklopeno mladší zástavbou, která mu však neubrala na 
významu. 
 

2) Poutní areál Svatý Jan pod Skalou s kostelem Narození sv. Jana Křtitele se 
skalním kostelem a jeskyní sv. Ivana 
Rozsáhlý barokní areál vybudovaný na místě kláštera benediktinů z 11. století. 
Současná podoba pochází z období 17. - 18. století. Na výstavbě se podíleli významní 
architekti, např. Carlo Lurago, Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové a další. Areál 
je významný svou mimořádně dlouhou kontinuitou duchovního místa již od dob 
nejstarších českých dějin. 
 

3) Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie s farou a zvonicí v Horní Polici 
Poutní areál byl vybudován na místě gotického kostela v letech 1689 - 1723. Stavbu 
realizovali Julius a Octavio Broggio. Poutní areál je významným dokladem barokního 
sakrálního stavitelství. 
 

4) Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie v Hejnicích 
Poutní areál má své počátky v poslední čtvrtině 14. století, kdy na tomto místě stál 
gotický kostel. Po třicetileté válce byl postupně přestavován a rozšiřován. Na 
nejrozsáhlejší přestavbě v první polovině 18. století se podíleli Tomáš Haffencker a 
Johan Fischer z Erlachu. Poutní areál v Hejnicích patří mezi nejvýznamnější poutní 
místa v severních Čechách. 
 

5) Poutní areál s kostelem Panny Marie Bolestné v Bohosudově 
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Barokní mariánský poutní areál v Bohosudově má již předbělohorskou poutní tradici. 
Jeho barokní úpravy započaly v 70. letech 17. století, dnešní podobu získal při 
přestavbě v 1. polovině 18. století, vedené Oktaviánem Broggiem. Pohledově 
dominantní poloha areálu na úpatí Krušných hor je sice v současné době narušena 
novodobou zástavbou, ale význam areálu zůstal i tak zachován. 
 

6) Poutní areál Chlum Svaté Maří s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Máří 
Magdalény 
Poutní areál vznikl mezi léty 1687 - 1728 na místě gotického kostela z doby kolem 
roku 1400. Na konečné podobě areálu se podíleli především Jean Baptista Mathey a 
Kryštof Dientzenhofer. Chlum Svaté Maří patří mezi klíčová poutní místa na hranicích 
Čech a Bavorska. 
 

7) Poutní areál Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie  
Nejvýznamnější barokní poutní místo na severním Plzeňsku z doby kolem poloviny 
18. století. Autorem architektonického návrhu je Jan Blažej Santini-Aichel. Kostel 
s ambity je středoevropsky významnou ukázkou barokní sakrální architektury. 
 

8) Poutní areál v Klokotech s kostelem Nanebevzetí Panny Marie 
První písemné zprávy o budování nového kostela na ruinách gotického kostela 
zničeného za husitských válek pocházejí z roku 1520. Od roku 1661 byl postupně 
rozšiřován až do 1. poloviny 18. století. Areál je vynikajícím příkladem barokního 
poutního místa a významnou architektonickou dominantou. Tvoří protipól pozdně 
středověké části města Tábor a hradu Kotnov. 
 

9) Poutní areál v Trhových Svinech s kostelem Nejsvětější Trojice 
Kostel Nejsvětější Trojice je centrální stavba na půdorysu šestiúhelníku, postavená 
v letech 1705 - 1708. Spojuje v sobě prvky tzv. velké architektury s prvky určité 
lidovosti.  Spolu s ambity je typickým českým barokním poutním místem 18. století 
s nezastupitelnou úlohou v modelaci české barokní krajiny.  
 

10) Poutní areál s kostelem Svatého Ducha a Loretánskou kaplí v Římově 
Poutní areál z poloviny 17. století. Jádrem areálu je kostel Svatého Ducha 
a Loretánská kaple, vystavěná v letech 1648 - 1653 jako kopie slavného Loreta v Itálii. 
Areál významně doplňuje i 25 pašijových kaplí s bohatou vnitřní výzdobou, 
vznikajících postupně od roku 1658. Celý areál, který představuje zcela ojedinělou 
ukázku lidové barokní architektury vázané na poutní tradici, je s mimořádným citem 
zakomponovaný do otevřené krajiny. Svým uspořádáním a charakterem výzdoby 
představuje Římov bezesporu evropský unikát. 
 

11) Poutní areál v Sepekově s kostelem Jména Panny Marie 
Poutní areál byl vybudován před polovinou 18. století podle projektu Tomáše 
Haffeneckera na místě starší mariánské kaple. Tento vrcholně barokní areál býval 
v minulosti označován jako „jihočeská Svatá Hora“. Je typickým českým poutním 
místem a společně s dalšími poutními místy ze 17. a 18. století (Římov, Klokoty, 
Trhové Sviny a další) má nezastupitelnou úlohu v modelaci jihočeské barokní krajiny. 
 

12) Svatý Kopeček u Mikulova s  poutní kaplí sv. Šebestiána 
V případě Svatého Kopečku u Mikulova se jedná o unikátní areál z první poloviny 17. 
století, tvořený 14 zastaveními křížové cesty doplněnými dominantní architekturou 
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kaple sv. Šebestiána, zvonicí a kaplí Božího hrobu. Inspirací pro vytvoření tohoto 
poutního areálu byla obdobná poutní místa nazývaná Svaté hory v severní Itálii. Svatý 
Kopeček u Mikulova je nejstarším tuzemským založením navazujícím na tyto vzory. 
 

13) Poutní areál Svatý Hostýn s křížovou cestou a kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie 
Poutní areál Svatý Hostýn je situován na plochém vrcholu kopce, jehož obvod je 
vymezen monumentálními valy pravěkého hradiště. Zmínky o zdejších poutích se 
datují od 16. století. Původní starý kostelík byl v první polovině 18. století nahrazen 
monumentální barokní stavbou, která však od roku 1787 po zákazu zdejších poutí 
postupně chátrala. K velkému stavebnímu rozvoji Hostýnu pak dochází zejména v 1. 
polovině 20. století.  Jeho nejkvalitnější realizací je nová křížová cesta podle projektu 
D. Jurkoviče. Kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je centrem celého areálu, je 
současně nepřehlédnutelnou dominantou širokého okolí. Svatý Hostýn představuje 
jeden z přirozených symbolů Moravy.  
 

14) Křížová cesta a kostel Panny Marie Sněžné v Rudě 
Kostel Panny Marie Sněžné nechal v letech 1755 - 1756 postavit uničovský rychtář 
Jiří Greschelsberger jako poděkování za záchranu svého života. Následně v roce 1760 
areál doplnil 14 sochařsky pojednanými zastaveními křížové cesty. Vysokou 
uměleckou kvalitou se tento soubor řadí mezi nejzajímavější příklady měšťanského 
mecenátu období baroka na Moravě. 
 

15)  Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie ve Frýdku 
Monumentální kostel byl na návrší zvaném Vápenky, severně od historického jádra 
města Frýdku, zbudován v letech 1740 - 1759 podle projektu Bartoloměje Wittwera. 
Areál kostela Navštívení Panny Marie ve Frýdku je nejvýznamnějším poutním místem 
ostravsko-opavské diecéze. 
 

16) Poutní areál s kostelem Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení Svatého kříže na 
Cvilíně 
Poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení Svatého kříže byl postaven 
v letech 1722 - 1728 poblíž místa, kde stávala dřevěná kaple. Stavbu realizovali 
Andrea a Georg Friedrich Gans. Poutní areál dotváří soubor 14 kaplí křížové cesty. 
Celý areál je dominantou nejen města Krnova, ale i širokého okolí. 
 

17) Poutní areál Svatý Kopeček u Olomouce s kostelem Navštívení Panny Marie 
Barokní kostel Navštívení Panny Marie byl postaven v letech 1669 - 1679.  Na našem 
území je první realizací typu kostela, který propracovávali italští architekti v pozdním 
16. a raném 17. století. Kromě svých architektonických hodnot je mimořádný i svou 
interiérovou výzdobou, na které se podílela řada významných umělců své doby. Je 
výjimečným reprezentantem poutních areálů i svým zasazením do krajiny. 
 

18) Poutní areál Hora Matky Boží v Králíkách (Hedeč) s kostelem Nanebevzetí 
Panny Marie 
Poutní místo Hora Matky Boží u Králík je významný raně barokní poutní areál 
z přelomu 17. a 18. století (základní kámen ke stavbě kostela Nanebevzetí Panny 
Marie byl položen v roce 1696). Tvoří významnou krajinnou dominantu s přímou 
vazbou na město Králíky. Je představitelem tradiční kompozice barokních poutních 
areálů s centrálním kostelem a nádvořím obklopeným ambity.  
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19) Poutní areál s kostelem Panny Marie Pomocné a jezuitskou rezidencí na 

Chlumku u Luže 
Poutní kostel Panny Marie Pomocné byl dokončen v roce 1669. Je mimořádně 
významnou uměleckou památkou z rozhraní raného a vrcholného baroka. Jako 
komplexní umělecké dílo patří k nejvýznamnějším projevům doby kolem roku 1700 
nejen v kontextu českého, ale celého středoevropského baroka. Jako prvořadá 
dominanta celý areál určuje charakter širokého okolí. 
 

20) Poutní areál s kostelem Povýšení Svatého kříže na hoře Kalvárie v Jaroměřicích 
Barokní stavba kostela pochází z let 1712 - 1713. Postupně byl areál doplňován o další 
stavby, jako například zahrada Getsemanská, kaple Božího hrobu, a další. Jaroměřická 
kaple Božího hrobu je jednou ze tří dochovaných kaplí Božího hrobu komponovanou 
do širšího architektonického celku křížové cesty. Jaroměřická Kalvárie je jedním ze tří 
nejvýznamnějších poutních míst Pardubického kraje a současně významnou krajinnou 
dominantou. 
 

21) Poutní areál Lhoty u Potštejna (Homole) s kostelem Panny Marie Bolestné 
Poutní kostel Panny Marie Bolestné byl postaven v letech 1690 - 1696. Celý areál se 
nachází v dominantní poloze nad údolím potoka a výrazně se pohledově uplatňuje 
v okolní krajině. Menší velikost kostela byla pravděpodobně zvolena s ohledem na 
rozměry kopce. Jednou z nejhodnotnějších částí areálu je růžencové schodiště, které 
svou délkou 112 m patří k nejdelším poutnickým schodištím u nás.  

 
Navrhovaný soubor kulturních památek splnil odborná kritéria pro prohlášení za národní 
kulturní památky.  
Umístění, popis a prostorová identifikace, je z důvodu rozsahu a přehlednosti uvedena 
v příloze k tomuto nařízení, přičemž prostorová identifikace představuje přesné vymezení 
umístění v katastrálním území daného kraje pomocí prostorových identifikačních znaků ve 
smyslu katastrálních předpisů. 
 
K § 2 
 

V tomto ustanovení se stanoví obecná podmínka 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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