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   IV. 
 
 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 

1. Důvod předložení a cíle  
 
1.1 Název 
 
Návrh nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze (dále jen „Usedlost 
Bertramka“) za národní kulturní památku 
 
1.2 Definice problému 
 
Vláda České republiky je v § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), zmocněna, aby svým nařízením 
prohlašovala nejvýznamnější kulturní památky za národní kulturní památky. Základním 
předpokladem je, že národní kulturní památky svými hodnotami přesahují regionální význam 
a dokumentují nejdůležitější etapy historie, kultury a vývoje civilizace. Jde i o nejkvalitnější 
reprezentanty určité skupiny kulturních památek, které byly vytipovány porovnáním 
památkových hodnot jednotlivých věcí ve skupině. Národní kulturní památky by rovněž měly 
reprezentovat celé široké spektrum našeho hmotného kulturního dědictví. Z celkové množiny 
kulturních památek jsou podle § 4 památkového zákona vybírány národní kulturní 
památky, které tento zákon obecně vymezuje tak, že jde o nejvýznamnější kulturní památky. 
Kromě jejich památkové hodnoty zkoumané v procesu prohlašování za kulturní památky, 
přistupují zde i další kritéria zakládající jejich mimořádnost. 
 

• Prvním předpokladem je, že národní kulturní památky přesahují svými hodnotami 
regionální význam a dokumentují nejdůležitější etapy historie, kultury a vývoje 
civilizace. 

• Jejich umělecké a historické hodnoty mohou být umocněny i skutečností, že jsou 
obecně chápány skutečně jako národní pro svůj vztah k českému státu a národnímu 
povědomí. 

• Může jít o nejkvalitnější reprezentanty určité skupiny kulturních památek, které byly 
vytipovány porovnáním památkových hodnot jednotlivých věcí ve skupině. 

• Pokud jejich prvořadou hodnotou je vztah k významným osobnostem, musí se jednat 
o osobnosti skutečně mezinárodního významu. 

• U věcí, kde ještě není dostatečný časový odstup od jejich vzniku, je podstatnou 
podmínkou jejich mezinárodní ohlas. 

 
Usedlost Bertramka je mimořádná především svým vztahem k W. A. Mozartovi a tím se její 
památková hodnota významným způsobem umocňuje a odůvodňuje její zařazení mezi 
národní kulturní památky.  
 
 
Charakteristika navrhované národní kulturní památky 
 
Usedlost Bertramka  
Usedlost Bertramka, původně viniční usedlost, pochází v jádru z konce 17. století, byla 
klasicistně přestavěna ve 2. polovině 18. století, kdy získala charakter letního sídla. Další 
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drobné úpravy z 19. a 20. století nenarušily zásadním způsobem její památkovou hodnotu. 
Současná podoba usedlosti stále připomíná reprezentativní předměstské sídlo z 18. století.  
Usedlost Bertramka je světově proslulá především pobyty W. A. Mozarta a jako taková nemá 
v Evropě obdobu. W. A. Mozart tu byl opakovaně hostem manželů Duškových a dokončoval 
zde operu Don Giovanni před její pražskou premiérou v roce 1787.  
 
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Usedlost Bertramka je již kulturním památkou podle památkového zákona a je evidována 
v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Dosud si podržela vysokou míru 
autenticity. Je ve vlastnictví právnických osob, které jsou seznámeny se skutečností, že se při 
nakládání s kulturní památkou musí řídit příslušnými ustanoveními památkového zákona. 
Vlastníci byli seznámeni s tím, že se navrhuje prohlášení Usedlosti Bertramka za národní 
kulturní památku. Plnění úkolů orgánu státní památkové péče pro kulturní památky i národní 
kulturní památky v Praze je v působnosti Magistrátu hlavního města Prahy.  Podle stávajícího 
památkového zákona, pokud se prokáží skutečně mimořádné hodnoty kulturních památek, 
vláda je svým nařízením prohlašuje za národní kulturní památky a tím potvrzuje tento jejich 
mimořádný význam. 
 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
Přímo dotčenými subjekty jsou vlastníci kulturní památky, která se navrhuje k prohlášení 
za národní kulturní památku, a orgány památkové péče, které jsou podle zákona příslušné 
k rozhodování při péči o kulturní a národní kulturní památky (Magistrát hlavního města Prahy 
a Ministerstvo kultury). Nepřímo dotčeným subjektem je Národní památkový ústav, který 
jako odborná organizace státní památkové péče zajišťuje odbornou podporu státní správy 
v oblasti ochrany zájmů památkové péče. 
 
 
1.5 Popis cílového stavu         
  
Hlavním cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je doplnění stávajícího souboru 
národních kulturních památek tak, aby se postupně stal reprezentativním vzorkem 
nejvýznamnějších kulturních památek v celém širokém spektru našeho kulturního dědictví.  
 
 
1.6 Zhodnocení rizika         
  
V případě, že by nedošlo k prohlášení navrhované kulturní památky za národní kulturní 
památku, nebylo by naplněno ustanovení § 4 odst. 1 památkového zákona, podle kterého, 
pokud se prokáží skutečně mimořádné hodnoty kulturních památek, vláda ČR je svým 
nařízením prohlašuje za národní kulturní památky a tím potvrzuje tento jejich mimořádný 
význam. Současně by stávající soubor národních kulturních památek nebyl v některých svých 
kategoriích dostatečně reprezentativní ukázkou toho nejvýznamnějšího, co se u nás 
z kulturního dědictví dochovalo. Doplňováním souboru národních kulturních památek se tak 
získává ucelený přehled o významu našeho kulturního dědictví nejen u nás, ale i v evropských 
souvislostech.  
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2. Návrh variant řešení  
2.1 Návrh možných řešení včetně varianty nulové      
 
2.1.1 Varianta 0 – Ponechání současného stavu      
  
Ponechání současného stavu, to znamená nerozšíření stávajícího souboru národních 
kulturních památek o nově navrhovanou národní kulturní památku, nezohledňuje aktuální 
poznatky o našem kulturním dědictví. Současný soubor již prohlášených národních kulturních 
památek by tak nepodával ucelenou představu o hodnotách a skladbě nejvýznamnějších 
součástí našeho kulturního dědictví a postupně by ztrácel svou vypovídací schopnost. 
 
2.1.2 Varianta 1 – Prohlášení uvedené kulturní památky za národní kulturní památku 
 
Neustále se rozšiřující poznání kulturních památek umožňuje porovnávání jejich hodnot s již 
prohlášeným souborem národních kulturních památek. Vydání předmětného nařízení vlády 
tak umožní představit soubor národních kulturních památek, který se postupně stává 
skutečným výběrem nejvýznamnějších kulturních památek představujících široké spektrum 
kulturního dědictví České republiky.  
 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů   
3.1 Identifikace nákladů a přínosů obou variant 
 
Varianta 0 
Varianta 0 nepředpokládá žádné náklady, ale ani přínosy. Využitím této varianty by současný 
soubor národních kulturních památek nezohledňoval aktuální poznatky o kulturním dědictví 
České republiky a současně by se tento stav dostal do rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 
památkového zákona. 
 
Varianta 1 
Tato varianta rovněž nepředpokládá nárůst nákladů oproti současnému stavu. V případě 
Usedlosti Bertramka nedochází k žádné změně v příslušnosti rozhodování orgánů státní 
správy. Z této skutečnosti je zřejmé, že by prohlášením Usedlosti Bertramka za národní 
kulturní památku nemělo dojít k  narušení chodu státní správy v oblasti památkové péče.  
 
 
3.2 Náklady 
 
S prohlášením Usedlosti Bertramka za národní kulturní památku nevznikají žádné nové 
náklady. Náklady ušlé příležitosti v tomto případě rovněž nevznikají, neboť navrhovaná 
národní kulturní památka je již kulturní památkou a jejím vlastníkům po prohlášení za národní 
kulturní památky nevzniknou nové náklady.  
 
 
3.3. Přínosy 
 
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. Doplňováním souboru národních kulturních památek se 
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tak získává ucelený přehled o významu našeho kulturního dědictví nejen u nás, ale 
i v evropských souvislostech. 
 
 
3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
Investice do uchování a zhodnocení kulturního dědictví mají především příznivý vliv 
na udržení jedinečného historického prostředí, které je svým významem nenahraditelné 
a neocenitelné. Současně znamenají i zvýšení zájmu o tyto památky a tím i navýšení příjmů 
z cestovního ruchu v dané oblasti. Nepředpokládají se zvýšené nároky na veřejné rozpočty 
včetně státního rozpočtu co se týká poskytování příspěvků na obnovu kulturní památky. 
 
4.  Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 
Doporučuje se přijmout variantu 1 z důvodu popsaných přínosů. Nepředpokládají se žádné 
zvýšené požadavky na státní rozpočet nebo veřejné rozpočty. Dopad na podnikatelské 
prostředí je přínosný, rovněž lze předpokládat pozitivní vliv na životní prostředí. 
Nepředpokládají se ani sociální dopady, ani negativní dopady na rovnost mužů a žen. 
 
Přijetí nulové varianty by znamenalo, že nebudou zohledněny nejnovější vědecké poznatky 
a soubor národních kulturních památek nebude doplněn o další hodnotnou kulturní památku, 
která významným způsobem reprezentuje mimořádnou kvalitu a šíři našeho kulturního 
dědictví v mezinárodním kontextu. 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
Návrh nařízení vlády nepředpokládá zavedení žádných nových nástrojů k jeho uplatňování 
nebo vynucování. Tyto jsou již obsaženy v příslušných ustanoveních památkového zákona. 
Jak již bylo několikrát zmíněno, smyslem nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka 
za národní kulturní památku je především plné ocenění její historické a památkové hodnoty ve 
vztahu k významné osobnosti evropské hudební kultury. Lze předpokládat, že jeho 
naplňování ze strany státní správy nebude činit žádné potíže, neboť je standardní činností 
orgánů památkové péče. 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 
Přezkum účinnosti bude prováděn na základě sledování a pravidelného vyhodnocování 
podkladů z kontrol prováděných v rámci dozorové činnosti běžnými metodami správní 
kontroly a dozoru prováděné Magistrátem hlavního města Prahy.  
 
7. Konzultace a zdroje dat 
 
Na hodnocení významu kulturních památek, jejich kulturně historických, estetických 
a společenských hodnot se podílejí odborníci mnoha profesí. Nové vědecké informace 
o těchto kulturních památkách přibývají s jejich průzkumem, hodnotí se typy kulturních 
památek a jejich mimořádný význam. Problematika byla konzultována s Národním 
památkovým ústavem, který zpracoval identifikační údaje navrhované národní kulturní 
památky. Podkladem byly i veřejně přístupné údaje z katastru nemovitostí.  
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Zdroje dat:  
Ústřední seznam kulturních památek České republiky 
 
 
8. Kontakty na zpracovatele RIA 
 
Mgr. Ing. Eva Trejbalová, odbor památkové péče, tel. 257 085 468, e-mail: 
eva.trejbalova@mkcr.cz – odpovědná za věcnou problematiku 
 
JUDr. Renata Pešková, odbor legislativně právní, tel. 257 085 293, e-mail: 
renata.peskova@mkcr.cz – odpovědná za legislativní úpravy textu 
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