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Odůvodnění 

 

 

I. Obecná část 

 

 

Ministerstvo kultury připravilo  na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2017 návrh 

nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., nařízení vlády č. 106/2014 Sb., 

a nařízení vlády č. 69/2017 Sb. Ve všech případech byly uvedenými nařízeními vlády 

prohlášeny vybrané kulturní památky za národní kulturní památky. 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. 

 

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. 

 

Nařízením vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní 

kulturní památky, vláda prohlásila za národní kulturní památku mj. Středověký důl Jeroným 

v Čisté v Karlovarském kraji. Jde o unikátní ukázku středověkého důlního díla z první 

poloviny 16. století, které bylo pouze nepatrně dotčeno pozdější činností. Předmětem těžby 

byla cínová ruda. Za kulturní památku byl tento důl prohlášen v roce 1989. Důl je postupně 

připravován k bezpečnému zpřístupnění v co největším rozsahu. Současně s tím probíhají 

neustále i práce na jeho dalším průzkumu, které přinášejí mimořádně významné poznatky. 

Vzhledem k podstatně dokonalejším technickým prostředkům, které jsou v současné době 

k dispozici, se podařilo upřesnit i jeho rozsah, který je možno nově promítnout i do výčtu 

pozemků, pod kterými se nachází. Ministerstvo kultury proto přistoupilo k  novému vymezení 

této národní kulturní památky pomocí přesnějšího výčtu těchto pozemků. Tímto novým 

prostorovým vymezením se nemění rozsah národní kulturní památky, neboť pozemky nebyly 

a nejsou předmětem prohlášení, pouze upřesňují umístění národní kulturní památky - důlního 

díla. 

 

Nařízením vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní 

kulturní památky, byl za národní kulturní památku prohlášen i soubor hornických památek 

v Březových Horách ve Středočeském kraji. Tento soubor důlních děl a s nimi souvisejících 

staveb je zpřístupněn veřejnosti formou muzejní expozice. Při probíhající revizi plošného 

vymezení národních kulturních památek bylo v případě tohoto rozsáhlého souboru zjištěno, že 

do výčtu pozemků byly v rámci prostorové identifikace zahrnuty i některé, které jsou mimo 

vlastní areál a s národní kulturní památkou nikterak nesouvisí, resp. nebyly prohlášeny za 

kulturní památky a z tohoto důvodu se nemohly stát ani národní kulturní památkou. Úprava 

vymezení této národní kulturní památky se nikterak nedotýká jejích památkových hodnot, jde 

pouze o technické upřesnění rozsahu. 
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Nařízením vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní 

kulturní památky, byla za národní kulturní památku prohlášena v rámci Karlovarského kraje 

Chebská falc. Při plošném vymezení této, u nás zcela unikátní románské památky z doby 

kolem roku 1180, byl nedopatřením pozemek parcelní číslo 471 označen jako pozemková 

parcela. Správné označení je stavební parcela. K záměně a věcnému omylu však nedošlo, 

neboť budovy a jejich pozůstatky jsou ve vymezení Chebské falce vymezeny i jejich názvy 

(Černá věž, kaple, palác) a na pozemkové parcele 471, která je mimo dotčenou kulturní 

památku, se žádná obdobná budova nenachází.   

 

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 

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, rozsah 

národních kulturních památek se ani v jednom případě nezvětšuje. Stejným způsobem je 

možno hodnotit i vliv na ostatní veřejné rozpočty. Vzhledem k tomu, že se návrhem nařízení 

vlády nezvětšuje rozsah národních kulturních památek, nezakládá zvýšené nároky vůči 

vlastníkům na ochranu a zachování památkových hodnot, a tudíž nepředstavuje zvýšenou 

míru případné finanční kompenzace veřejného zájmu. Stejným způsobem lze hodnotit 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.  
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2. Efektivita 

Přijetím navrhované právní úpravy nevznikají vlastníkům národních kulturních památek 

žádné nové povinnosti proti povinnostem vyplývajícím ze stávající právní úpravy. Návrh 

pouze mění stávající prohlášení národních kulturních památek, 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 uvedených národních 

kulturních památek již státní správu vykonávají příslušné krajské úřady Středočeského a 

Karlovarského kraje. 

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 

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. 

 

 

 

II. Zvláštní část 

 

K Čl. I 

V Čl. I se nově vymezuje národní kulturní památka Středověký důl Jeroným v Čisté, 

prohlášený za národní kulturní památku nařízením vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení 

některých kulturních památek za národní kulturní památky. Nutnost nového vymezení byla 

dána tím, že na základě nejnovějších průzkumů byl upřesněn výčet pozemků, které vymezují 

jeho průběh. Rozsah národní kulturní památky se tímto vymezením nerozšiřuje. 

 

 

K Čl. II  
V Čl. II se nově vymezuje národní kulturní památka Soubor hornických památek v Březových 

Horách, prohlášený za národní kulturní památku nařízením vlády č. 106/2014 Sb., o 

prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky. Nutnost nového 

vymezení byla dána tím, že na základě prověřovaného rozsahu již prohlášených národních 

kulturních památek bylo zjištěno, že výčet pozemků zahrnuje i takové, které tuto národní 

kulturní památku nevymezují. Územní rozsah areálu se novým vymezením nerozšiřuje, 

novým upřesněním se naopak zmenšuje. 

 

 

K Čl. III 

V Čl. III se napravuje administrativní chyba, způsobená dvojí číselnou řadou označení 

pozemků, kterou byl jeden ze tří pozemků, vymezujících národní kulturní památku Chebská 

falc, prohlášenou nařízením vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek 

za národní kulturní památky, nedopatřením označen jako pozemková parcela, byť se jedná o 

parcelu stavební.  Jde pouze o technickou nápravu chyby, která na vlastní rozsah národní 

kulturní památky nemá žádný vliv. S ohledem na skutečnost, že se pozemková parcela 
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s tímtéž číselným označením v daném katastrálním území rovněž nachází, nebylo možné 

vzniklou situaci řešit pouhou opravou.  

 

 

K Čl. IV 

V Čl. IV je stanoveno nabytí účinnosti nařízení vlády, legisvakanční lhůta se nevyžaduje. 
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