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V. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 
1. Základní identifikační údaje 

 

1. Základní identifikační údaje 
Název návrhu: Návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového 
fondu) 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo kultury 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 
1. 1. 2022 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Součásti památkového fondu jsou dokladem historického vývoje společnosti, tvůrčích schopností 
lidstva a významných historických událostí a tvoří nedílnou součást života společnosti. Základní 
povinností památkové péče každého státu je ochrana, zachování, využívání, údržba, prezentace  
kulturního dědictví a jeho předávání dalším generacím. 
Cílem památkové péče je uchovávat specifickou součást kulturního dědictví společnosti pokud 
možno v původním stavu a v původním prostředí pro následující generace v souladu 
s udržitelným rozvojem společnosti, což je možné jen díky omezování negativních vlivů na 
kulturní dědictví. 
V návaznosti na tento obecný cíl památkové péče lze jako hlavní cíl nového zákona o ochraně 
památkového fondu definovat zajištění optimální ochrany památkového fondu efektivním, co 
nejméně nákladným a transparentním způsobem. 
3. Agregované dopady návrhu zákona 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  
Na stránce nákladové se bude jednat zejména o tyto položky: mírné navýšení výdajů při 
prohlašování památkových území, při projednávání plánů ochrany památkových území; nové 
náklady na fungování Rady památky světového dědictví; mírné navýšení nákladů na vedení 
seznamu památkového fondu, náklady na vedení rejstříku restaurátorů a dočasných restaurátorů; 
náklady spojené s organizací zkoušek pro udělení oprávnění k restaurování kulturních památek. 
S výjimkou nákladů (věcných a osobních) na posílení a finančního zajištění realizace výkonu 
agendy poskytování dotací Ministerstvem kultury, nebudou nárokovány zvýšené požadavky na 
státní rozpočet kapitoly 334 – Ministerstvo kultury. Ostatní dopady v oblasti personálního a 
finančního zajištění realizace postupů podle navrhovaného zákona budou kryty v rámci 
stávajících schválených limitů v rozpočtu kapitoly Ministerstva kultury bez zvýšených 
požadavků. 
Z pohledu přínosů přispěje nová právní úprava především k vyšší míře ochrany vlastníků 
nemovitostí, vyšší míře transparentnosti a zapojení veřejnosti zejména tam, kde je současný 
procesní postup nahrazován postupem vydání opatření obecné povahy; k efektivnější ochraně 
památkového fondu, zvýšení právní jistoty plynoucí z přesnějších definic jednotlivých pojmů a 
postupů; k lepšímu přehledu o předmětech památkové ochrany a o osobách oprávněných 
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k restaurování kulturních památek; k vyšší informovanosti širší veřejnosti o zmíněných oblastech; 
nepřímo k rozvoji turismu a navazujícímu rozvoji regionů a snížení korupčních rizik. 
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne  
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne  
Ano, ale nikoliv plošně na všechny podnikatelské subjekty, ale z titulu vlastnictví věci tvořící 
památkový fond nebo jejího užívání. Obecně budou podnikatelské subjekty ovlivněny především 
změnami v administrativních postupech (v prvé řadě vlastníci nemovitostí), úpravou udělování 
oprávnění k regulované činnosti a zavedením nových evidencí.  
Přímým přínosem na podnikatelské subjekty bude zejména zvýšení právních jistot, snížení 
potenciálních korupčních rizik v jednotlivých oblastech řešených v RIA a benefity (příp. náklady) 
spojené se zavedením institutu opatření obecné povahy.  
Jsou očekávány nepřímé pozitivní dopady na podnikatelské subjekty díky rozvoji turismu a 
regionů. 
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano 

Za přínos lze označit zakotvení výlučného postavení obce ve všech případech, kdy je podle 
navrženého zákona předpokládáno vydání opatření obecné povahy (prohlášení památkového 
území, vydání plánu ochrany, vymezení ochranného památkového pásma) a kdy obec pouze 
z titulu územně samosprávného celku může podávat námitky proti takovému opatření obecné 
povahy, aniž by prokazovala právní titul k jejich podání. 
Územní samosprávné celky budou nepřímo těžit z případného rozvoje turismu, který má vliv na 
ekonomický rozvoj na regionální úrovni. 
3.5 Sociální dopady: Ne  
3.6 Dopady na spotřebitele: Ne  
3.7 Dopady na životní prostředí: Ne   

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 
 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 
 

3.10 Korupční rizika: Ne 
 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBDQGHL8I)



 3 

1. Důvod předložení a cíle 
1.1.Název 

Návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) 

1.2.Definice problému 
Nezbytnost nové právní úpravy vyplývá zejména ze skutečnosti, že zákon č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči“), je přes své četné novely právním předpisem již v mnohém překonaným, neboť vešel v účinnost 
1. ledna 1988 a nepočítal s poměry, které nastanou již dva roky poté v souvislosti s obdobím přechodu 
k tržní ekonomice a s faktickým znovuzavedením institutu soukromého vlastnictví. Proto je potřeba 
nastavit nově pravidla takovým způsobem, aby současný vývoj nevedl ke škodám a úbytku kulturního 
dědictví. Potřeba nové právní úpravy byla opakovaně zmiňována v programových prohlášeních vlád po 
roce 1989. 
Obecná analýza důvodů pro hledání nové právní úpravy: 

• potřeba reflexe současné praxe v oblasti péče o památkový fond v právní úpravě,  

• nutnost zlepšení fungování péče o památkový fond v ČR, 

• nutnost nalezení rovnováhy mezi současnými zájmovými skupinami, působícími v oblasti 
památkové péče, 

• potřeba nalezení rovnováhy mezi kompenzacemi a limity, které jsou dotčené subjekty ochotny 
akceptovat, 

• potřeba nalezení vhodných ekonomických nástrojů, které umožní adekvátní kompenzaci veřejného 
zájmu, 

• nutnost uvedení právní úpravy v oblasti památkové péče do souladu se současně platnou 
legislativou, 

• nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/04 dne 26. dubna 2005 – „Celá koncepce zákona o státní 
památkové péči, zrcadlící dobové ideologické axiomy, vychází z naprosté prevalence veřejného 
(státního) zájmu a popření ochrany práv jednotlivce.“ 

Konkrétně obsahuje současná právní úprava např. následující problémy: 

• Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči pracuje s celou řadou pojmů, které jsou v praxi 
obtížně uchopitelné kvůli nedostatečné nebo zcela chybějící definici. 

• Stávající právní úprava vyjma ukládání pokut za nesplnění procesní povinnosti vyžádat si u orgánu 
památkové péče závazné stanovisko nedává orgánům státní památkové péče žádný nástroj 
k vynucení povinností při nakládání s nemovitostí v památkové rezervaci či zóně. Tento problém je 
v současné době o to závažnější, že v důsledku liberalizace stavebního práva nemalá část 
památkářsky významných prací z režimu stavebního práva vypadla a nelze tedy řadu otázek jako 
doposud řešit ve spolupráci se stavebními úřady. 

• Na jedné straně povinnost opatřit si písemné vyjádření NPÚ týkající se všech prací na památkách, v 
památkových rezervacích a památkových zónách představuje významnou administrativní zátěž 
nejen vlastníka či uživatele kulturní památky, ale i NPÚ. Na straně druhé je však potřeba 
písemného vyjádření NPÚ shledávána jako jedna z podstatných náležitostí věcné správnosti 
rozhodování. Pouhým během času (marným uplynutím stanovené lhůty) se tento význam podle 
platné právní úpravy relativizuje, když orgán památkové péče může vydat své závazné stanovisko i 
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bez tohoto vyjádření. Je třeba zhodnotit, zda nelze tuto zátěž nějakým způsobem snížit při 
zachování významu role NPÚ v procesu rozhodování. 

• Na základě stávajícího zákona je vlastníkům nemovitostí v památkových rezervacích a zónách, aniž 
by tyto nemovitosti byly kulturními památkami, ukládána řada omezení bez možnosti poskytnout za 
tato omezení ve veřejném zájmu náhradu z prostředků státu. Stát se tak může např. dostávat do 
rozporu se závazky vyplývajícími z čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně architektonického dědictví 
Evropy. 

• V současné době je v praxi téměř vyloučeno rušit či měnit ochranná pásma vymezená dle 
stávajícího zákona (otázka velkého počtu účastníků řízení, enormní náklady na doručování atp.). 
Hlavním důvodem tohoto stavu je, že ochranná pásma jsou vymezována na základě územních 
rozhodnutí.  

• Stávající úprava neřeší situaci, kdy je kulturní památka ohrožena nebo poškozena nikoli 
protiprávním jednáním vlastníka (ať již činností nebo naopak nečinností), ale nečinností třetí osoby 
(neprovádění údržby na sousední nemovitosti atp.).  

• Je otázkou, do jaké míry mohou postupy stanovené v současném zákoně zajistit dostatečnou 
kontinuální odbornost osoby, která má o restaurování a provádění archeologických výzkumů zájem, 
a zda změnou nelze docílit snížení škod na památkovém fondu způsobených nesprávným výkonem 
regulované činnosti. 

• V současné době se činnost Památkové inspekce (PI) převážně omezuje na kontrolu výkonu státní 
správy orgány veřejné správy bez založení pravomoci k fyzické ochraně kulturního dědictví.  

Další problémy budou v detailnější rovině uvedeny v kapitolách hodnotících jednotlivé věcně 
související okruhy. 
Protože Stanovisko Komise pro hodnocení dopadů regulace k Návrhu zákona o ochraně památkového 
fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon 
o ochraně památkového fondu) ze dne 2. 9. 2015 (Č.j.: 861/15) hodnotilo Zprávu velice kladně 
(Komise uvedla, že „Předkladatel přistoupil k vyhodnocení dopadů zodpovědně. … Zpráva je 
zpracována velmi podrobně … v souladu s Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace. 
Zpráva je v části 2. - 4. přehledně rozdělena dle jednotlivých dílčích řešených oblastí. … U každé z 
částí je popsán řešený problém, navrženy varianty řešení a zhodnoceny dopady na jednotlivé 
identifikované subjekty, a to jak kvalitativně, tak, je-li to možné (zejména u nákladů), i kvantitativně, v 
peněžních jednotkách, a to včetně vysvětlení, jak k vedeným odhadům zpracovatel dospěl. Výběr 
nejvhodnější varianty je ve většině případů přehledně vysvětlen a zdůvodněn. … Pozitivně lze vnímat, 
že zpracovatel si stanovil za cíl mimo jiné snížit administrativní zátěž způsobovanou soukromým 
subjektům. Na poměry české státní správy je velká pozornost věnována také implementaci a vynucování 
navrhovaných řešení, jakož i přezkumu účinnosti navrhovaného právního předpisu. … Je třeba ocenit, 
že se předkladatel dokonce pokouší navrhnout některé možné ukazatele účinnosti, což je jev v ČR 
doposud poměrně vzácný. … Pozitivně lze také hodnotit rozsah konzultací, které probíhaly prakticky od 
počátku prací na předkládaném návrhu, tedy ještě před vypracováním věcného záměru zákona. K 
přípravě věcného záměru byl ustaven poradní orgán a k přípravě paragrafového znění pak odborný 
tým náměstkyně ministryně kultury. Zároveň byla na webových stránkách ministerstva zřízena sekce 
pro zveřejňování informací o návrhu. Do procesu konzultací bylo zahrnuto široké spektrum institucí a 
subjektů působících v oblasti památkové péče i vně veřejné správy.“) a doporučilo ji ke schválení, drží 
se zpracovatel původní struktury a zaměřuje se především na aktualizaci údajů, revizi závěrů, zda 
odpovídají novým datům a úpravu / doplnění tam, kde došlo k věcným změnám v návrhu zákona. 

1.3.Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Současná právní úprava památkové péče je obsažena především v již zmíněném zákoně č. 20/1987 Sb., 
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o státní památkové péči. Úpravu některých dílčích problematik obsahují vyhlášky vydané k provedení 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.  
V zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči jsou definovány pojmy kulturní památka, národní 
kulturní památka, památková rezervace či památková zóna. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči dále upravuje prohlašování věci nebo stavby za kulturní památku, vedení evidence kulturních 
památek, jejich ochranu a užívání, povinnosti správních úřadů, právnických osob (PO) a fyzických 
osob (FO), oznamovací povinnosti vlastníka kulturní památky, právo státu na přednostní koupi 
kulturních památek, udělování oprávnění k restaurování kulturní památky, zavádí opatření k zajištění 
péče o kulturní památky a možnost poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky či 
povolovací proces pro přemístění kulturní památky. V oblasti archeologie zákon č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči stanovuje podmínky pro získání oprávnění k provádění archeologických 
výzkumů, podmínky pro samotné provádění archeologických výzkumů, definuje pojem archeologický 
nález a vymezuje zacházení s ním a specifikuje postupy v případě omezení vlastníka (správce, 
uživatele) z titulu provádění archeologického výzkumu. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
dále zřizuje PI a stanoví okruhy činností odborné organizace státní památkové péče, jíž je NPÚ. 
 

1.4.Identifikace dotčených subjektů 
Veřejnoprávní subjekty Soukromé subjekty 
MK  
PI 
KÚ 
ORP 
NPÚ 
ArÚ Brno, ArÚ Praha 
ČÚZK 
Orgány státní správy příslušné rozhodovat o způsobu využití 
budov 
Stavební úřady, další správní úřady 
MŠMT 
Muzea, která mají oprávnění pro provádění archeologických 
výzkumů 
Školská zařízení (umožňující získání kvalifikace pro 
regulované činnosti) 
Kraje 
Obce 
apod. 

Vlastník kulturní památky  
FO či PO, která kulturní památku spravuje, užívá apod. 
Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není 
kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v 
památkové zóně nebo v ochranném památkovém pásmu  
Osoba oprávněná k výkonu regulované činnosti 
Stavebník  
Nálezce archeologického nálezu 
Školská zařízení (umožňující získání kvalifikace pro 
regulované činnosti) 
 

Konkrétní polarita a intenzita dopadů na identifikované dotčené subjekty, které plynou z navrhovaných 
řešení v jednotlivých věcně souvisejících okruzích, je podrobně rozebrána v podkapitolách části 2.  

1.4.1. Současný stav 
Regulace týkající se kulturního dědictví vychází z potřeby země uchovat si svoji kulturně historickou 
identitu. Proto v České republice, zemi s bohatou historickou tradicí, musí fungovat památková péče a 
mít k dispozici vhodné nástroje regulace. Vývoj památkové péče na území České republiky je silně 
spjat s historickými podmínkami. První projevy právní úpravy ochrany památek se objevily již v 19. 
století a během 20. století se pak na stavu kulturního dědictví podepsaly nejen obě světové války, ale 
také rozdílný politický přístup ke kulturnímu dědictví. Ochrana památkového fondu České republiky se 
otevřela nové době po tzv. sametové revoluci, kdy se na tomto poli střetává důraz na historii 
s ekonomickým rozvojem země. 
I archeologické památky jsou konečným, jedinečným, a nenahraditelným zdrojem poznání kulturní 
minulosti naší země. Jejich největší hodnota je v autenticitě a šíři zakonzervovaných informací. Oblast 
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dnešní České republiky se nacházela a nachází na křižovatkách různých evropských kultur, což výrazně 
přispělo k jedinečnosti a bohatosti archeologických nálezů na našem území. Dodnes řada pravěkých 
kultur - celoevropsky známých - nese jména podle nalezišť na českém území. Archeologické kulturní 
dědictví je nutné maximálně ochraňovat a moderní člověk by je měl narušovat jen v případě nezbytně 
nutném a na nezbytně nutné ploše.  
Na druhou stranu je však v rámci ochrany památkové péče nutné respektovat a chránit vlastnická práva 
majitelů movitých i nemovitých kulturních památek a objektů v památkových územích.  
Úsek památkové péče v České republice spadá do působnosti MK a jejím hlavním nástrojem je zákon 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Celkem bylo k březnu 2019 v ČR vedeno 343 národních 
kulturních památek a jejich souborů. Patří mezi ně zejména hrady, kostely, zámky, památky 
industriálního dědictví nebo lidového stavitelství, památníky a hřbitovy.  
Dále evidence obsahovala 40 462 nemovitých kulturních památek a jejich souborů a 48 729 záznamů o 
movitých kulturních památkách, kdy řada těchto záznamů k movitým kulturním památkám v sobě 
zahrnuje rozsáhlé soubory movitých věcí (např. mobiliární fondy hradů a zámků). 
Následující tabulka uvádí odhad podílu jednotlivých druhů památek v soukromých rukách a názorně 
tak ilustruje, mezi kterými dotčenými skupinami subjektů lze očekávat nejvýraznější dopady 
konkrétních opatření svázaných s daným typem památky, neboť motivace k určitému typu jednání 
může být u soukromých subjektů v porovnání se státem vlastněnými či zřizovanými odlišná. Jak plyne 
z tabulky, v oblasti nemovitých národních kulturních památek a především nemovitých kulturních 
památek lze očekávat dopady na soukromou sféru výrazně vyšší než v oblasti movitého památkového 
fondu. 
Tabulka 1: Odhad podílu jednotlivých typů památek v soukromém vlastnictví 

Charakter památky Podíl jednotlivých typů památek 
v soukromém vlastnictví 

Nemovité národní kulturní památky 35% 
Movité národní kulturní památky 5% 
Nemovité kulturní památky 80% 
Movité kulturní památky 2% 

Zdroj: MK, 2019 

Česká republika má také 12 zápisů v seznamu světového dědictví UNESCO:  

• Telč - Historické centrum;  

• Český Krumlov - Historické centrum;  

• Praha - Historické centrum;  

• Žďár nad Sázavou - Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře; 

• Kutná Hora - Historické centrum, Chrám sv. Barbory, Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v 
Sedlci;  

• Lednicko-valtický areál; 

• Kroměříž - Zahrady a zámek;  

• Holašovice - Vesnická rezervace;  

• Litomyšl - Zámek a zámecký areál;  

• Olomouc - Sloup Nejsvětější Trojice;  

• Brno - Vila Tugendhat;  
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• Třebíč - Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa (zdroj: http://www.unesco-czech.cz/). 
Vzhledem k tomu, že na seznamu UNESCO bylo k březnu 2019 1092 položek, z čehož 845 položek 
bylo položek kulturních, je toto číslo pro ČR velmi významné. 
K březnu 2019 bylo v České republice celkem 114 památkových rezervací a 495 památkových zón.  

Obrázek 1: Mapa památkových území 

 

 

Zdroj: iispp.npu.cz, 2012 

Obrázek 2: Mapa významných archeologických lokalit 

 

Zdroj: iispp.npu.cz, 2012 
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Restaurování 
Restaurování je speciálním typem obnovy kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly 
výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi. Regulace této činnosti je uplatňována ve dvou 
směrech. Kromě toho, že vlastník chráněného objektu zamýšlející provést takovou obnovu potřebuje 
závazné stanovisko orgánu památkové péče (kterým je KÚ či ORP), je zde regulace i na straně 
poskytovatelů služeb - restaurátorů. Podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči smí 
kulturní památku restaurovat pouze FO s povolením k restaurování, které uděluje MK.  
Tyto osoby působí na trhu převážně jako samostatné FO. Vedle toho existuje menší počet drobných 
restaurátorských společností, které čítají většinou od jednoho do deseti zaměstnanců. Na trhu působí 
i několik větších společností vlastněných zahraničním akcionářem. Ke květnu 2018 bylo uděleno 1428 
povolení k restaurování, přičemž někteří restaurátoři mají s ohledem na své specializace více než jedno 
povolení k restaurování. Počet vydaných povolení tedy neodráží počet restaurátorů kulturních památek. 
Stavební trh 
V rámci památkových území a ochranných pásem jsou vlastníci staveb či vlastníci pozemků, kteří 
uvažují o nové výstavbě, opravě či údržbě stavby limitováni regulací vyplývající z aktů, jimiž jsou tato 
území vymezena. Tato regulace má za účel zachovat charakter těchto územních jednotek a promítá se 
například do budování novostaveb v historických centrech měst. Obdobné platí přímo i pro nemovité 
kulturní památky. 
Turistika a cestovní ruch 
V rámci ochrany kulturního dědictví se stát stará i o to, aby kulturní památky byly zpřístupněny 
veřejnosti. To je jeden z důvodů, proč má přednostní právo na odkup některých kulturních památek 
a proč dohlíží na obnovu a údržbu památek. Zpřístupnění zajímavých kulturních památek zvyšuje 
regionální cestovní ruch a zlepšuje celkový ekonomický a kulturní charakter daného území. Představu 
o rozvoji turistiky a cestovního ruchu týkajícího se kulturních památek zachycuje následující tabulka.  

Tabulka 2: Počty kulturních památek v ČR 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Počet hradů, zámků a ostatních památek* 
zpřístupněných návštěvníkům za vstupné 284 295 295 288 308 315 316 318 326 

Z toho objekty zřizované MK, jinými rezorty, kraji, 
obcemi a městy 177 194 190 - 204 207 211 214 221 

Z toho objekty zřizované spolky, obecně 
prospěšnými společnostmi a církvemi 45 41 46 - 51 54 57 53 55 

Z toho objekty zřizované podnikatelskými subjekty 
a podnikateli 62 60 59 - 53 54 48 51 50 

Počet návštěvníků těchto objektů (mil.) 11,3 12 11,6 9,9  12,0 13,0 14,1 14,1 14,2 

Zdroj: NIPOS 
*V těchto datech chybí památky, které jsou ve správě muzeí a galerií, a také památky, které využily svého práva 
neposkytovat tyto informace. Proto je tato tabulka vhodná zejména pro relativní mezičasové srovnání spíše než k ilustraci 
absolutních hodnot. 

Kultura zejména ve spojení s cestovním ruchem přináší do státního rozpočtu nezanedbatelné finanční 
prostředky. Cestovní ruch patří od druhé poloviny dvacátého století mezi jedno z nejrychleji se 
rozvíjejících hospodářských odvětví na světě. Řadí se mezi tři nejvýznamnější segmenty světové 
ekonomiky a pro mnoho rozvojových zemí je zcela klíčový. Toto postavení je dáno výrazným 
multiplikačním efektem, který působí na množství dalších odvětví a sektorů. 
Sektor cestovního ruchu je skrze daně (DPH, spotřební daň, daň z příjmu PO a FO a z příjmů ze závislé 
činnosti), odvody na sociálním a zdravotním pojištění, pobytové a kulturní poplatky i významným 
přispěvatelem veřejných rozpočtů. Studie KPMG z roku 2010 odhaduje, že každých 100 Kč výdaje 
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turisty generuje 40,79 Kč veřejných přínosů1. 
Tabulka 3: Podíl cestovního ruchu (CR) na hrubém domácím produktu  

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161) 20172) 
Produkce celkem (zc) 9 309 944 9 687 945 9 632 577 9 624 321 10 216 317 10 640 999 10 827 342 11 576 649 
Mezispotřeba celkem (kc) 5 901 646 6 221 861 5 984 345 5 955 213 6 356 484 6 541 311 6 530 220 7 042 628 
Hrubá přidaná hodnota celkem (zc) 3 408 298 3 466 084 3 648 232 3 669 108 3 859 833 4 099 688 4 297 122 4 534 021 
Daně mínus dotace 370 582 378 936 403 548 421 534 405 522 459 503 482 154 518 123 
Hrubý domácí produkt 3 778 880 3 845 020 4 051 780 4 090 642 4 265 355 4 559 191 4 779 276 5 052 144 
Produkce CR (zc) 238 634 248 022 254 748 267 496 272 915 285 451 303 918 327 818 
Mezispotřeba CR (kc) 151 272 159 286 158 265 165 518 169 805 175 474 183 300 199 427 
Podíl cestovního ruchu 
na hrubé přidané hodnotě (v %) 2,6 2,6 2,6 2,8 2,7 2,7 2,8 2,8 

Hrubá přidaná hodnota cestovního 
ruchu (zc) 87 362 88 735 96 483 101 978 103 110 109 976 120 618 128 391 

HPH CR - Charakteristická odvětví 63 425 65 297 70 452 74 250 76 019 81 265 88 901 94 801 
HPH CR - Související odvětví 21 062 20 634 22 961 24 456 23 776 25 186 27 897 29 560 
HPH CR - Nespecifická odvětví 2 875 2 805 3 070 3 273 3 316 3 526 3 821 4 029 
HPH CR - Charakteristická odvětví 
(v %) 72,6 73,6 73,0 72,8 73,7 73,9 73,7 73,8 

HPH CR - Související odvětví (v %) 24,1 23,3 23,8 24,0 23,1 22,9 23,1 23,0 
HPH CR - Nespecifická odvětví (%) 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 
Daně CR 12 891 13 539 14 916 15 953 14 768 16 421 18 308 20 230 
HDP CR 100 253 102 275 111 399 117 932 117 878 126 397 138 926 148 620 
Podíl cestovního ruchu 
na hrubém domácím produktu (%) 2,7 2,7 2,7 2,9 2,8 2,8 2,9 2,9 

1) Semi-definitivní data 
2) Předběžná data 
Zdroj: ČSÚ 

Cestovní ruch má pozitivní vliv na zaměstnanost a to nejen přímo v oboru, ale i v návazných službách 
a produkci v ostatních odvětvích národního hospodářství. Tím dochází k výrazným úsporám veřejných 
výdajů (sociálních dávek – podpora v nezaměstnanosti, životní minimum). Podíl osob zaměstnaných 
v sektoru cestovního ruchu zachycuje následující tabulka. Přímo v cestovním ruchu bylo v roce 2017 
zaměstnáno 238 843 osob (4,47 %), celková zaměstnanost zahrnovala 235 691 pracovních míst 
(4,49 %). 
Tabulka 4: Souhrnné ukazatele zaměstnanosti v národním hospodářství a cestovním ruchu v ČR v letech 2010 - 2017  
Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Počet zaměstnaných osob v 
národním hospodářství 5 054 538 5 057 152 5 064 632 5 081 002 5 108 967 5 181 913 5 264 301 5 346 092 

v tom:     sebezaměstnaní 2) 916 762 887 460 809 281 785 144 775 095 766 541 768 817 763 235 
zaměstnanci 4 137 776 4 169 692 4 255 351 4 295 858 4 333 872 4 415 372 4 495 484 4 582 857 

Počet pracovních míst v 
národním hospodářství 3) 5 021 260 5 028 347 5 020 656 5 024 664 5 057 700 5 124 002 5 188 078 5 250 485 

v tom:     sebezaměstnaní 2) 935 535 905 833 803 771 770 580 767 604 761 171 760 549 757 887 
zaměstnanci 4 085 725 4 122 514 4 216 885 4 254 084 4 290 096 4 362 831 4 427 529 4 492 598 

Počet zaměstnaných osob v 
cestovním ruchu 235 569 232 463 229 551 227 630 225 006 229 197 233 299 238 843 

v tom:     sebezaměstnaní 2) 47 665 46 294 43 655 42 261 41 923 41 620 42 383 42 714 
zaměstnanci 187 903 186 169 185 896 185 369 183 083 187 577 190 916 196 129 

Podíl CR na celkové 
zaměstnanosti 
Zaměstnané osoby (v %) 

4,66 4,60 4,53 4,48 4,40 4,42 4,43 4,47 

Počet pracovních míst v 
cestovním ruchu 3) 232 073 229 207 229 602 227 125 224 906 228 885 231 655 235 691 

v tom:     sebezaměstnaní 2) 49 685 48 262 42 968 40 968 41 046 40 901 41 447 41 775 
zaměstnanci 182 388 180 946 186 635 186 157 183 859 187 983 190 208 193 916 

Podíl CR na celkové 
zaměstnanosti 
Pracovní místa (v %) 

4,62 4,56 4,57 4,52 4,45 4,47 4,47 4,49 

Zdroj: ČSÚ 

Dotace kulturním památkám 
                                                 
1 Postavení a význam cestovního ruchu v České republice. Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované 
období 2006 – 2008, červen 2010, KPMG pro MMR. 
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Dotace pro péči o kulturní památky je možné v České republice získat na následujících čtyřech 
úrovních: Evropská unie, stát prostřednictvím MK, kraje a obce.  
MK poskytuje výrazný objem finančních prostředků v rámci dotačních programů, které se týkají 
památkové péče. Jejich názvy a objemy (a pro porovnání částky vynakládané kraji) jsou popsány 
v následujících tabulkách. 
Tabulka 5: Přehled výdajů v programech MK v letech 2005 až 2018 a celkových výdajů 
Program 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Celkem 
Program záchrany 
architektonického dědictví 365 175 389 809 365 370 278 937 196 369 211 495 130 880 103 720 151 000 177 775 190 000 232 630 227 710 3 020 870 

Program regenerace MPR a MPZ 160 000 161 500 145 727 150 000 113 498 137 000 137 000 100 000 140 000 148 292 170 000 200 112 184 799 1 947 928 

Program péče o VPR, VPZ a KPZ 18 000 18 000 24 635 15 000 13 128 15 000 11 013 15 000 20 000 20 000 30 000 36 000 40 267 276 043 
Program restaurování movitých 
kulturních památek 19 000 18 800 20 812 14 000 11 100 13 000 6 478 10 000 14 000 14 000 24 000 30 000 30 000 225 190 

Havarijní program 61 711 73 820 98 839 100 371 67 394 76 772 61 994 50 272 55 000 55 500 75 000 84 884 82 023 943 580 
Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím ORP   193 662 170 000 125 823 142 500 150 128 100 000 125 000 129 525 154 000 144 269 140 081 1 574 988 

Program podpory pro památky 
UNESCO     18 000 11 000 6 654 7 000 7 000 5 000 6 000 5 398 6 000 5 059 4 668 81 779 

Celkem 623 886 661 929 867 045 739 308 533 966 602 767 504 493 383 992 511 000 550 490 649 000 732 954 709 548 8 070 378 
Částky jsou uvedeny v tis. Kč. 

Zdroj: MK 

Na krajské úrovni si místní samospráva volí svoji vlastní politiku ohledně dotací pro kulturní památky 
a vytváří si své vlastní dotační programy. Představu o objemech těchto fondů dává následující tabulka: 
Tabulka 6: Výdaje krajů na památky (programové financování) 

Název dotačního titulu Kraj 
Alokace 

dotačního titulu 
2017 (mil. Kč) 

Rozdělené finanční 
prostředky 2017 

(mil. Kč) 

Alokace dotačního 
titulu 2018 (mil. Kč) 

Kulturní dědictví JČK 14 13,104 14 
Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče JMK 28,5 29,374*  
Podpora památek místního významu v JMK JMK 1,5 1,543  
OBLAST PAMÁTKOVÉ PÉČE KVK 12 15,235 12 
Program obnovy kulturních památek a památkově 
chráněných nemovitostí v MSK MSK 10 9,576 10 

Program na podporu technických atraktivit MSK 2 1,373 2 
Program 3 - Podpora stavební obnovy a restaurování 
kulturních památek a drobných objektů památkového 
charakteru v Pk 

PAK 8,8 n.a.  

Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní 
památky nebo národní kult. památky 2017; Dotace na 
restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní 
památky 2017; Dotace na restaurování ohrožených 
nemovitých kulturních památek - děl v exteriéru 2017 

PLK 22 

29,116 
(oba plzeňské 

programy) 

22 

Obnova historického stavebního fondu v památkových 
rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; Dotace na 
zhotovení a instalací kopií sochařských děl či jejich souborů v 
exteriéru 2017; Záchrana a obnova staveb architektury 
dotvářejících kulturní krajinu 2017 

PLK 4,5 4,5 

Středočeský Fond kultury a obnovy památek STČ 20 19,899* 20 
Dotační program "Program na záchranu a obnovu drobných 
památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého 
kraje 

ULK 0,5 0,5 0,5 

Dotační program "Program na záchranu a obnovu kulturních 
památek Ústeckého kraje" ULK 10 15 10 

Památkově chráněná území 2017 VYS 1,6 0,807 1,6 
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací 
městům s památkami světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO v Kraji Vysočina - dotace městům Telč, 
Třebíč a Žďár nad Sázavou 

VYS 0,9 

14,525 
(tři programy Kraje 

Vysočina) 

0,9 

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací 
na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina VYS 14 14 

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací 
na zpracování předprojektové dokumentace obnovy 
kulturních památek v Kraji Vysočina; odborných podkladů 

VYS 0,5 + 0,4 0,5 

Program na podporu stavební obnovy a restaurování 
kulturních památek a památek místního významu ZLK 6 5,470 6 

Program památkové péče v Olomouckém kraji OK 12 11,451  
Kultura a památková péče 2017 KHK 12 11,259*  
Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji LBK 10,4  10,4 
Stavebně historický průzkum LBK 0,3  0,3 
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* Hodnota zahrnuje i podporu v podprogramu podpory projektů v oblasti kultury  
Zdroj: MMR, rozpočty a závěrečné účty jednotlivých krajů, programové dokumenty 
 

 

Tabulka 7: Dostupná data za výdaje krajů na nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkově 
chráněném území (programové i neprogramové financování) 

3Zdroj: MMR, rozpočty a závěrečné účty jednotlivých krajů, programové dokumenty 

Na úrovni obcí může každá obec vyčlenit finanční prostředky ze svého rozpočtu. 
1.5. Popis cílového stavu 

Součásti památkového fondu jsou dokladem historického vývoje společnosti, tvůrčích schopností 
lidstva a významných historických událostí a tvoří nedílnou součást života společnosti. Základní 
povinností památkové péče každého státu je ochrana, zachování, využívání, údržba, prezentace 
a předání kulturního dědictví dalším generacím. 
Pro ČR znamenají tyto povinnosti obzvlášť významný závazek, neboť ČR náleží z hlediska kulturních 
hodnot mezi nejbohatší země světa. O kvalitě českého památkového fondu svědčí mimo jiné 
i nadprůměrně vysoký počet zápisů do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
Současně součásti památkového fondu představují dědictví v nejzákladnějším slova smyslu. Zájem 
o návštěvy historických lokalit v celosvětovém měřítku neustále roste, výnosy z kulturní turistiky tvoří 
významné procento z veškerých výnosů cestovního ruchu (zdroj: Památkové lokality, územní 
plánováni a cestovní ruch. MMR, Ústav územního rozvoje Brno). 
Cílem památkové péče je uchovávat specifickou součást kulturního dědictví společnosti pokud možno 
v původním stavu a v původním prostředí pro následující generace v souladu s udržitelným rozvojem 
společnosti, což je možné jen díky omezování negativních vlivů na kulturní dědictví. 
Pokud chce civilizovaná společnost naplnit výše uvedené, má k dispozici několik nástrojů: 

• Základním nenormativním nástrojem je výchova podporující kladný vztah ke kulturnímu dědictví 
a osvěta o jeho významu pro vývoj společnosti.  

Kraj/Program 2017 2018 2019 
Plzeňský kraj    
Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb 
drobné architektury 4,5 4,5 4,5 

Ústecký    
- - - - 
Karlovarský    
Obnova a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí 12 12 14 (celý program) 
Královéhradecký    
Obnova památkového fondu/Stavební obnova nemovitostí nacházejících se na území 
památkové rezervace nebo památkové zóny týkající se obnov střešního pláště a dále 
fasád a výplní otvorů směrem do veřejných prostranství 

5,7 7,2 12 (celý program) 

Olomoucký    
Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území 
památkových rezervací a památkových zón - 1,5 1,5 

Liberecký    
- - - - 
Vysočina      
Památkově chráněná území 2017 1,6 1,6  
Pardubický    
- - - - 
Jihočeský    
Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích 1,5 1,2  1,5 
Moravskoslezský    
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v 
Moravskoslezském kraji na rok 2019 10 11 12 

Jihomoravský    
- - - - 
Zlínský    
- - - - 
Středočeský    
Fondu kultury a obnovy památek 20 20 20 (celý program) 
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• Dalším nástrojem by mohlo být zavedení tržního prostředí. Ne se všemi součástmi památkového 
fondu se však dá obchodovat. Navíc tržní prostředí mnohdy nerespektuje veřejný zájem.  

• Jinou možností je výhradní správa kulturních statků státem či jiným veřejnoprávním subjektem, 
který by ho měl spravovat v souladu s veřejným zájmem. Ani tento model nefunguje vždy 
optimálně, neboť stát (či jiný veřejnoprávní subjekt) nemá dostatek finančních prostředků na správu 
celého památkového fondu. 

• Nejlepším řešením je tak model smíšený, kdy část památkových objektů je v soukromých a část 
ve státních rukách. Musí zde však existovat účinná regulace, která zabrání vzniku škod a úbytku 
kulturního dědictví. Obsahem činnosti památkové péče by tak mělo být pomocí právních, 
správních, ekonomických, organizačních a informačních nástrojů zajistit ochranu památkového 
fondu, pomocí osvěty, výchovy a jiných podnětů motivovat občany, obce, spolky a jiné PO 
k ochraně památkového fondu a péči o něj. Nový zákon o ochraně památkového fondu by tak měl 
reagovat na současné ekonomické a sociální trendy a nastavit optimální podmínky pro památkovou 
péči v ČR na základě dosavadních zkušeností získaných nejen u nás, ale i v zahraničí.  

V návaznosti na výše uvedené tak můžeme hlavní cíl nové právní úpravy stanovit následovně: hlavním 
cílem nového zákona o ochraně památkového fondu navazujícího na stávající legislativu je 
zajištění optimální ochrany památkového fondu efektivním, co nejméně nákladným 
a transparentním způsobem. Na nový zákon o ochraně památkového fondu by měly být navázány 
daňové předpisy tak, aby bylo vytvořeno prostředí motivující vlastníky součástí památkového fondu 
k jeho průběžné údržbě, která je nejlepším nástrojem pro uchování jeho hodnot. 

1.6. Zhodnocení rizika 
Hlavním rizikem nereflektování problémů současné právní úpravy je především potenciální vznik 
nenapravitelných škod na památkovém fondu, plynoucí z porušování zákona (nejen) vlastníkem 
z důvodu neexistence některých sankcí, z nedostatečné odbornosti osob provádějících práce na 
součástech památkového fondu, z nesprávného posouzení práce na součásti památkového fondu 
příslušným orgánem státní správy aj. dle problémů identifikovaných výše.  
Zhodnocení korupčních rizik jednotlivých věcných oblastí dle kapitoly 2. – 4. návrhu variant řešení je 
uvedeno níže: 
A. Prohlášení za kulturní památku, zrušení prohlášení za kulturní památku, prohlášení kulturní 

památky za národní kulturní památku 
Z hlediska korupce nedochází k žádnému navýšení korupčních rizik akceptováním zvolené varianty. 
Naopak, upřesňování či nová definice pojmů a postupů i přesnější definice povinností vlastníka bez 
dodatečného navyšování administrativní zátěže vede k vyšší transparentnosti a právní jistotě, a proto 
i ke zmenšování prostoru pro korupci. 
B. Památkové území 
B.1 Prohlášení památkového území 
Zvolená kombinace variant by měla v oblasti vyhlašování památkových rezervací a zón zvýšit možnost 
vlastníků dotčených nemovitostí či např. spolků účastnit se tohoto procesu, čímž by mělo dojít k jeho 
ztransparentnění. Tato kombinace by tedy měla být vhodnou i z perspektivy korupčních rizik. 
B.2 Plán ochrany památkového území 
Varianta, které byla zvolena, by měla mít vzhledem k vyšší účasti NPÚ v průběhu procesu vymezování 
památkového území za důsledek zvýšení transparentnosti a posílení kontrolních mechanismů při 
plánování ochrany památkového území. 
C. Ochranné památkové pásmo 
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Výše korupčních rizik v této oblasti odpovídá výhodám a nevýhodám použití institutu opatření obecné 
povahy (OOP). Varianta, která byla zvolena, by měla mít obecně za důsledek zvýšení transparentnosti 
z důvodu případné vyšší účasti veřejnosti/spolků v průběhu procesu vymezování ochranného pásma. 
D. Rada památky světového dědictví 
Rada památky světového dědictví je nové těleso vznikající za účelem péče o památky zapsané 
v seznamu UNESCO. Díky charakteru specializované instituce a průřezovému složení členů by mělo 
dojít ke zlepšení kontrolních mechanismů a následnému snížení korupčních rizik. 
E. Seznam památkového fondu  
Varianta upravující detaily ohledně vedení Seznamu památkového fondu by neměla vytvářet nová 
rizika a prostor pro korupci. Naopak by mělo dojít k žádoucímu zvýšení transparentnosti. Adekvátní 
míra dat po zohlednění jejich charakteru z hlediska soukromí ze Seznamu památkového fondu by měla 
být dálkově přístupná i pro veřejnost, čímž se dosáhne zvýšení právní jistoty. Jediným relevantnějším 
problémem týkajícím se korupce by mohl být výběr dodavatele pro tvorbu a údržbu aplikace.  
F. Práce na kulturní památce, restaurování, práce v památkovém území a v ochranném památkovém 

pásmu 
Upřesnění pojmů a procesu vydávání posouzení zvyšuje transparentnost a tím snižuje korupční 
potenciál. Obdobné platí pro zavedení možné účasti spolků a NPÚ v průběhu procesu posuzování. 
G. Manipulace s památkovým fondem 
Zvolená varianta uvádí znění zákona do souladu s reálnou praxí, neočekáváme vznik korupčních rizik 
při jejím zavedení. 
H. Přednostní právo státu na koupi kulturní památky 
Nedochází k významným změnám.  
I. Výzkum a dokumentace v oblasti památkové péče 
Z hlediska korupce je vybraná varianta hodnocena velmi pozitivně. Přenesením alespoň části 
administrativy z orgánů státní správy na NPÚ a zmírněním regulace se částečně omezuje prostor pro 
možnou korupci. Při zachování pravidel pro transparentní rozhodování je varianta cílená na umožnění 
efektivního a komplexního poznání památkového fondu se současným posílením vlastnických práv 
vhodná jako řešení. 
J. Provádění archeologických výzkumů 
V rámci tohoto předkladu návrhu zákona byla původně zvažovaná úprava ochrany archeologického 
dědictví (viz sněmovní tisk č. 666, volební období 2013 - 2017) bez náhrady vypuštěna s tím, že je 
vhodné tuto oblast řešit samostatnou komplexní normou v budoucnu. Do přijetí této normy bude 
zachována stávající úprava v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Významné pasáže, které 
se týkají této oblasti, byly v materiálu RIA ponechány, neboť dokumentují jednu z variant řešení. 
K. Regulované činnosti 
K.1 Oprávnění k restaurování kulturní památky 
Riziko korupce je v této oblasti poměrně velké. Před udělením oprávnění je nutné ověřit kvalitu 
restaurátora pro zachování kvality prováděných prací, vznikají určité bariéry pro vstup na trh a tím 
i prostor pro korupci. Proces získávání oprávnění by proto měl být vysoce transparentní a velmi 
standardizovaný. Zvolená varianta navrhuje k dosažení tohoto cíle upřesnění definic pojmů a postupů, 
stejně jako zkoušku znalostí. Je třeba zajistit, aby všechny varianty testů dosahovaly stejné úrovně 
náročnosti, musí být zajištěna nepropustnost informací a objektivita případných zkoušejících. 
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K.2 Oprávnění ke zpracování SHP 
V rámci tohoto předkladu návrhu zákona byla původně zvažovaná činnost (viz sněmovní tisk č. 666, 
volební období 2013 - 2017) bez náhrady vypuštěna. Významné pasáže, které se týkají této regulované 
činnosti, byly v materiálu RIA ponechány, neboť dokumentují jednu z variant řešení regulovaných 
povolání na úseku památkové péče. 
K.3 Oprávnění k provádění archeologických výzkumů 
V rámci tohoto předkladu návrhu zákona byla původně zvažovaná činnost (viz sněmovní tisk č. 666, 
volební období 2013 - 2017) bez náhrady vypuštěna s tím, že je třeba tuto oblast řešit samostatnou 
komplexní normou v budoucnu. Do přijetí této normy bude zachována stávající úprava v zákoně č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči. Významné pasáže, které se týkají této regulované činnosti, byly 
v materiálu RIA ponechány, neboť dokumentují jednu z variant řešení regulovaných povolání na úseku 
památkové péče. 
K.4 Pozastavení oprávnění k restaurování kulturní památky 
Doporučovaná varianta oproti současnému stavu zavádí jasná pravidla, která by měla směřovat k vyšší 
transparentnosti a vyšší právní jistotě. Mělo by tedy docházet k výraznému snížení korupčních rizik.  
K.5 Zánik oprávnění k restaurování kulturní památky 
Vybraná varianta podobně jako u pozastavení oprávnění k restaurování kulturní památky cílí k vyšší 
transparentnosti a vyšší právní jistotě.  
Správní tresty 
Platí, že výše sankcí má obecně vliv na pravděpodobnost vzniku korupčních rizik, tj. nepřiměřená výše 
správních trestů zvyšuje korupční potenciál. Návrh zákona stanovuje maximální hranici pro výši pokut 
u jednotlivých přestupků. Z tohoto směru by tak k navýšení korupčního rizik dojít nemělo.  
Zároveň návrh zákona o ochraně památkového fondu nerozlišuje výši pokut pro právnické a fyzické 
osoby a nestanovuje vyšší hranici pro právnické osoby; ke skutečnosti, že pachatelem přestupku je buď 
fyzická, nebo právnická osoba, stejně jako k dalším okolnostem, bude přihlédnuto při stanovení výše 
pokuty v konkrétním případě. Tato skutečnost dle obecné teorie také implikuje menší rizikovost 
korupce, protože podněty pro uplácení budou menší. 

2. - 4. Návrh variant řešení, vyhodnocení nákladů a přínosů, návrh řešení - 
hodnocení dopadů opatření jednotlivých věcně souvisejících okruhů 

A. Prohlášení za kulturní památku, zrušení prohlášení za kulturní památku, prohlášení kulturní 
památky za národní kulturní památku 

Popis současného stavu: MK si před prohlášením věci nebo stavby za kulturní památku vyžádá 
vyjádření KÚ a ORP, pokud je již od těchto orgánů neobdrželo. Dále písemně vyrozumí vlastníka 
o podání návrhu na prohlášení jeho věci nebo stavby za kulturní památku nebo o tom, že hodlá jeho věc 
nebo stavbu prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu, a umožní mu k návrhu nebo podnětu se 
vyjádřit. Vlastník je povinen od doručení vyrozumění až do rozhodnutí MK chránit svoji věc nebo 
stavbu před poškozením, zničením nebo odcizením a oznámit MK každou zamýšlenou i uskutečněnou 
změnu jejího vlastnictví, správy nebo užívání. Kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást 
kulturního bohatství národa, prohlašuje vláda České republiky nařízením za národní kulturní památky 
a stanoví podmínky jejich ochrany.  
Pokud nejde o národní kulturní památku, může MK z mimořádně závažných důvodů prohlášení věci 
nebo stavby za kulturní památku zrušit na žádost vlastníka kulturní památky nebo organizace, která na 
zrušení prohlášení věci za kulturní památku prokáže právní zájem, nebo z vlastního podnětu. MK si 
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před zrušením prohlášení vyžádá vyjádření KÚ a ORP. V případě, že vlastník kulturní památky není 
žadatelem o zrušení prohlášení, musí mu být umožněno zúčastnit se ohledání a ke zrušení prohlášení se 
vyjádřit. MK může zrušení prohlášení vázat na předchozí splnění jím určených podmínek. Náklady 
vynaložené na splnění podmínek nese žadatel a v případě, kdy řízení o zrušení prohlášení zahajuje 
z vlastního podnětu MK, nese náklady ten, v jehož zájmu ke zrušení prohlášení došlo. 
Cíl: Zvýšení právní jistoty, uvedení do souladu se správním řádem odstraněním duplicitní procesní 
úpravy  
Varianty řešení: 
Varianta 0 - ponechání současné legislativní úpravy; 
Varianta 1 – zpřesnění definice znaků kulturní památky na základě poznatků z praxe a postupů řízení 
o prohlášení za kulturní památku, řízení o zrušení prohlášení za kulturní památku, přesnější specifikace 
povinností vlastníka předmětu řízení o prohlášení za kulturní památku; 

Varianta 1a - eliminace povinného vyjadřování ORP a krajů.  
Identifikace nákladů a přínosů: 

Dopady na stát, MK 
Přínosy – vyšší právní jistota; pokles administrativní zátěže v případě varianty 1a 
Dopady na veřejnou správu obecně 
Přínosy – vyšší právní jistota; pokles administrativní zátěže v případě varianty 1a 
Dopady na veřejnost  
Přínosy – vyšší právní jistota, zvýšení ochrany památkového fondu 

Vyhodnocení variant a návrh řešení: 
V tomto věcně souvisejícím okruhu nedochází k výrazným faktickým změnám v procesu, které by 
přinesly výraznější náklady pro jednotlivé dotčené strany. Volbou je tak Varianta 1a, která by měla 
přinést nižší administrativní zátěž a úspory na straně všech dotčených subjektů z důvodu vyšší 
transparence prostředí a procesů. Eliminací povinného vyjadřování obcí s rozšířenou působností a krajů 
se sníží administrativní zátěž. V případě potřeby se však MK bude moci na tyto orgány památkové péče 
obrátit, neboť v souladu se základními zásadami správního řízení má povinnost zjistit stav věci, 
o kterém nejsou důvodné pochybnosti. 
Co se týče národních kulturních památek, je navrhováno ponechání současného stavu, tj. prohlašování 
kulturních památek, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, za národní kulturní 
památky nařízením vlády (obdobně jako § 22 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů). Nákladem této varianty oproti změně na prohlašování národních 
kulturních památek v režimu správního řízení MK je indisponibilita dotčených osob reálnou možností 
obrany. Na druhou stranu jde v případě národních kulturních památek o nejvyšší způsob ochrany 
takových objektů, které mají z historického nebo uměleckého hlediska ten největší, většinou 
i mezinárodní význam. Rozhodování o tomto stupni ochrany tak adekvátně připadá vládě jako 
vrcholnému orgánu výkonné moci v ČR. 
B. Památkové území 
B.1 Prohlášení památkového území 
Popis současného stavu: Území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních 
památek, popřípadě archeologických nálezů, může vláda České republiky nařízením prohlásit jako 
celek za památkovou rezervaci a stanovit podmínky pro zabezpečení její ochrany. Tyto podmínky se 
mohou v potřebném rozsahu vztahovat i na nemovitosti na území památkové rezervace, které nejsou 
kulturními památkami.  
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Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí 
nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, prohlašuje MK po projednání 
KÚ OOP za památkovou zónu a může určit podmínky její ochrany.  
Definice problému: Památkové rezervace jsou prohlašovány formou právních předpisů, proti nimž 
nedisponují dotčené osoby reálnou možností obrany, není postupováno cestou správního rozhodnutí. 
Památkové zóny jsou již dle současné právní úpravy prohlašovány OOP. 
Cíl: Zajištění možnosti účasti vlastníků nemovitostí při vymezovaní území, vyšší míra transparentnosti 
a zapojení veřejnosti v rámci procesu. 
Varianty řešení: 
Varianta 0 - ponechání současné legislativní úpravy; 
Varianta 1 – sjednocení režimu prohlašování památkových území, tj. památkové zóny bude nadále 
vymezovat MK OOP; obdobný postup bude zvolen pro prohlašování památkových rezervací (tj. také 
OOP vydaným MK). 
Identifikace nákladů a přínosů: 

Dopady na vládu 
Přínosy – úspory ve formě nákladů nevynaložených na schválení a vydání nařízení vlády 
Dopady na státní správu  
Náklady – náklady na prohlášení památkové rezervace OOP 
Dopady na veřejnost  
Přínosy – vyšší transparentnost prohlášení památkové rezervace; možnost obrany vlastníků ve vymezovaném území;  
nepředpokládáme dopady v souvislosti s úrovní ochrany památkového fondu.  

Vyhodnocení variant a návrh řešení: 
Varianta 1 byla zvolena s ohledem na sjednocení vymezování památkových území. Nutné bude upravit 
možnost změny prohlášení památkových rezervací a zón před nabytím účinnosti nového zákona, tj. aby 
i dříve prohlášené památkové rezervace a zóny bylo možné změnit jednotnou formou OOP, obdobně 
jako to pro památkové zóny již dnes předpokládá zákon č. 127/2016 Sb.  
Náklady na vydání OOP 
Náklady na straně MK  Kč/hod Počet hodin Celkem (Kč) 
Druh úkonu    
Žádost o podklady NPÚ 354 2 708 
Zpracování návrhu vymezení památkového území  354  160 56 640 
Projednání návrhu s orgánem územního plánování a 
dalšími dotčenými orgány; projednání s NPÚ 354 8 2 832 

Vypořádání námitek 354 16 5 664 
Vyhotovení konečné podoby vymezení památkového 
území 354 30 10 620 

Vyvěšení OOP 354 2 708 
Celkem   218 77 172 

 
Náklady NPÚ/ArÚ Kč/hod Počet hodin Celkem (Kč) 
Druh úkonu    
Poskytnutí odborných podkladů 354 40 14 160 
Projednání návrhu 354 4 1 416 
Celkem   44 15 576 

 
Náklady majitelů nemovitostí  Kč/hod Počet hodin Celkem (Kč) 
Druh úkonu    
Reakce na vyvěšený návrh 389,40 4 1 557,60 
Odůvodněné námitky k návrhu OOP 389,40 10 3 894,00 
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Dodatečné náklady      2 180,64 
Celkem na 1 majitele   14 7 632,24 

Celkové administrativní náklady na vydání OOP se budou odvíjet především od počtu majitelů 
nemovitostí v nově vymezovaném památkovém území, kteří se budou chtít účastnit veřejného 
projednání, budou podávat námitky apod. Na druhou stranu budou tyto náklady vyváženy 
nekvantifikovatelnými přínosy ve formě zajištění možnosti obrany vlastníků nemovitostí v nově 
vymezovaných památkových rezervacích. Co se týče státní správy, při předpokladu, že objem 
podkladových dokumentů pro vyhlášení památkového území bude v obou variantách obdobný, její 
administrativní náklady při volbě varianty 1 stoupnou.  
B.2 Plán ochrany památkového území 
Současný stav:. KÚ může po projednání s MK, orgánem územního plánování a příslušnou obcí jako 
dotčenými orgány vydat OOP o ochraně památkové rezervace nebo památkové zóny nebo jejich částí, 
ve kterém se stanoví způsob zabezpečení kulturních hodnot památkové rezervace a památkové zóny 
z hlediska státní památkové péče, a ve kterém lze určit, u jakých nemovitostí, nejsou-li kulturní 
památkou, ale jsou v památkové rezervaci nebo památkové zóně, nebo u jakých druhů prací na nich, 
včetně výsadby a kácení dřevin na veřejných prostranstvích, je vyloučena povinnost vlastníka (správce, 
uživatele) vyžádat si předem závazné stanovisko.  
Plán ochrany lze vydat na dobu nejdéle 10 let a lze ho změnit, pokud se změnily kulturní hodnoty 
daného území nebo způsob jejich zabezpečení z hlediska státní památkové péče. NPÚ poskytuje KÚ 
bezplatně odborné podklady, údaje a informace, které slouží jako podklad pro vydání plánu ochrany. 
Náležitosti a obsah plánu ochrany stanoví MK prováděcím právním předpisem. 
Definice problému:  
Otázka dostatečné účasti odborné složky památkové péče při tvorbě a schvalování návrhu plánu 
ochrany památkového území, odtud plynoucí potenciální ohrožení památkového fondu ČR; výše 
administrativní zátěže. 
Varianty řešení: 
Varianta 0 – ponechání současné legislativní úpravy – NPÚ poskytuje odborné podklady, údaje 
a informace, které slouží jako podklad pro vydání plánu ochrany;  
Varianta 1 – posílení účasti NPÚ v rámci procesu zpracování návrhu plánu ochrany či jeho 
schvalování; 

Varianta 1a – KÚ vydávající OOP projedná návrh na vydání plánu ochrany s NPÚ, NPÚ může 
ve stanovené lhůtě uplatnit připomínky; 
Varianta 1b - plány ochrany zpracovává NPÚ, přičemž KÚ je po projednání vyvěsí. 

Identifikace nákladů a přínosů: 
KÚ 
Přínosy – postupem od varianty 1a po variantu 1b vyšší úroveň ochrany památkového fondu; ve variantě 1b přesun 
administrativní zátěže ve formě tvorby plánů ochrany památkového území na NPÚ 
Náklady – administrativní náklady spojené s projednáním návrhu na vydání plánu ochrany s NPÚ 
NPÚ 
Přínosy – postupem od varianty 1a po variantu 1b vyšší úroveň ochrany památkového fondu 
Náklady – ve variantě 1b administrativní náklady na zpracování plánu; ve variantě 1a náklady na projednání s KÚ 
Podnikatelé 
Přínosy – příjmy z turistického ruchu; snížení administrativní zátěže tam, kde není třeba; vyšší transparentnost právního 
prostředí  
Vlastníci/uživatelé objektů v PR, PZ 
Přínosy – ochrana památkového fondu; snížení administrativní zátěže tam, kde není třeba; vyšší transparentnost 
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právního prostředí 
Veřejnost 
Přínosy – ochrana památkového fondu; vyšší transparentnost právního prostředí 

Vyhodnocení variant a návrh řešení: 
Protože je vhodné, aby se na projednávání OOP podílely i další subjekty (orgán územního plánování 
jako dotčený orgán a příslušná obec apod.), jako návrh nejlépe plnící stanovený cíl se v tomto směru 
jeví varianta 1a, kdy by měly možnost v přenesené působnosti vydávat plány ochrany památkových 
území KÚ, a to ve formě OOP.  
K potvrzení potřeby a zajištění odbornosti by měl být úřad povinen projednat návrh na vydání plánu 
ochrany s NPÚ, která bude moci uplatnit připomínky.  
Varianta 1b, ač posiluje odbornou stránku v oblasti památkové péče, se zdá být příliš administrativně 
nákladná. Pro volbu této varianty by bylo nutné prokázat značnou nekompetentnost orgánů státní 
správy při jejich rozhodování.  
Varianta 1 obecně zvyšuje flexibilitu a může snížit administrativní zátěž i tím, že vypouští dobu 10 let, 
na kterou může být plán maximálně vydán. 
Varianty s přesunem agendy na obce s rozšířenou působností se neuvažovaly, neboť se nejeví jako 
účelné svěřit jim vydávání plánů ochrany s ohledem na možné střety zájmů, kdy řada památkových 
rezervací a zón je přímo na území obce s rozšířenou působností. Při vydávání plánů ochrany na úrovni 
KÚ bude navíc zajištěna metodická jednotnost této činnosti ze strany MK. 
Výpočet nákladů a přínosů u vybrané varianty 
Náklady: 
Vzhledem k tomu, že v době zpracování RIA byly vydány čtyři plány ochrany památkového území 
(plán památkových rezervací a památkových zón podle ust. § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči památkového území byl např. vydán pro památkovou zónu Hradec Králové), lze 
oprávněně považovat celkové dodatečné náklady opatření za nízké. 
Přínosy: 
Obtížně kvantifikovatelná vyšší odbornost v oblasti památkové péče, efektivnější ochrana zachování 
památkového fondu a snížení administrativní zátěže subjektů. 
C. Ochranné památkové pásmo 
Popis současného stavu: Vyžaduje-li to ochrana nemovité kulturní památky nebo jejího prostředí, 
vydá ORP po vyjádření NPÚ územní rozhodnutí o ochranném pásmu a určí, u kterých nemovitostí 
v ochranném pásmu, nejsou-li kulturní památkou, nebo u jakých druhů prací na nich, včetně úpravy 
dřevin, je vyloučena povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko; tato povinnost je vyloučena 
vždy, jde-li o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž 
provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu této nemovitosti. ORP může 
v ochranném pásmu omezit nebo zakázat určitou činnost nebo učinit jiná vhodná opatření na základě 
závazného stanoviska dotčeného orgánu. Obdobně lze vymezit ochranné pásmo u památkové 
rezervace, památkové zóny, národní kulturní památky. 
Definice problému: V současné době je v praxi téměř vyloučeno rušit či měnit v minulosti nesprávně 
vymezená ochranná pásma z důvodu velkého počtu účastníků řízení a obtížemi spojenými 
s doručováním písemností atp. Hlavním důvodem tohoto stavu je, že ochranná pásma jsou vymezována 
na základě územních rozhodnutí. Dalším klíčovým problémem je opět vysoká administrativní 
náročnost procesu, která fakticky brání ukončení správního řízení. 
Cíl: Snížení administrativní náročnosti procesu, reálná modifikovatelnost chybně vymezených 
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ochranných pásem. 
Varianty řešení: 
Varianta 0 - ponechání současné legislativní úpravy; 
Varianta 1 – vymezení ochranného památkového pásma OOP. 
Přínosy a náklady odpovídají výhodám a nevýhodám použití institutu OOP. V tomto případě 
zpracovatel předpokládá, že přínosy varianty 1 převáží náklady na vydávání OOP. Přiklání se tak i přes 
nemožnost jakékoli kvantifikace nákladů a přínosů k Variantě 1. 
D. Rada památky světového dědictví 
Současný stav a analýza problému: V současné době je na Seznamu světového dědictví (UNESCO) 
zapsáno 12 českých památek. Potřeba ustanovit Radu památky světového dědictví, která by 
schvalovala řídící koncepci památky světového dědictví, a obligatorní vypracovávání Management 
Planů památky světového dědictví plyne zejména z požadavků UNESCO na zajištění ochrany památky 
světového dědictví.  
Zápis památky do Seznamu světového dědictví je nejen poctou, ale má i nemalý ekonomický význam, 
neboť zvyšuje povědomí světové veřejnosti o dané památce a tím i turistický ruch. Právě přínosy 
z turismu kompenzují zvýšené náklady na uchování světové památky ve stavu odpovídajícím 
požadavkům UNESCO.  
Péče o památky světového dědictví je v současnosti rozdělena mezi větší počet různých státních 
organizací i dobrovolných spolků. Při UNESCO v Paříži působila stálá mise, dále Česká komise pro 
UNESCO zřízená Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Obecným orgánem státní správy na úseku 
památkové péče je odbor památkové péče MK a jemu podřízený NPÚ. Sestavováním řídících koncepcí 
se zabývají orgány měst, na jejichž území se daná památka nachází. V oblasti péče o památky 
světového dědictví a jejich managementu působí také dobrovolný svazek měst a obcí pod označením 
České dědictví UNESCO a také řada nevládních organizací a spolků.  
Vzhledem ke striktním podmínkám, které platí pro památky zapsané na Seznamu světového dědictví 
UNESCO, je třeba, aby bylo nakládání s nimi upraveno jasnou dlouhodobou koncepcí. Památky 
světového dědictví vyžadují komplexní a stabilní plány rozvoje proto, aby vhodně vybalancovaly zájem 
na co největším využití potenciálu památek světového dědictví s péčí o to, aby využíváním pro 
turismus, kulturní akce aj. památky světového dědictví netrpěly a nedocházelo ke zhoršení jejich stavu. 
Takové plány je třeba vytvářet v rámci široké spolupráce mezi všemi zainteresovanými subjekty, 
za jejich vytváření však musí být zodpovědná jedna konkrétní určená instituce, aby nedocházelo ke 
vzniku vzájemně rozporných koncepcí rozvoje památek světového dědictví. Pravidelně korigovaná 
dlouhodobá řídící koncepce památek světového dědictví by zároveň měla zajistit, že Česká republika 
bude plnit závazky vyplývající z Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví.  
Cíl: Reflexe specifických potřeb památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO. 
Varianty: 
Varianta 0 – problematiku neupravovat 
Varianta 1 – MK zřídí Radu památky světového dědictví, jež bude schvalovat zadání řídící koncepce 
památky světového dědictví (Management Plan). Rada památky světového dědictví bude poté 
projednávat a schvalovat vlastní text řídící koncepce památky světového dědictví. Rada bude dále 
schvalovat periodickou zprávu o stavu památky světového dědictví, kterou bude zpracovávat NPÚ. 
Členy Rady budou zástupci obcí a krajů, na jejichž území se nachází památka světového dědictví, další 
členy rady jmenuje MK z vlastníků dané památky světového dědictví, resp. věcí, které ji tvoří, 
odborníků z vědeckých a odborných pracovišť a z orgánů veřejné správy (zejména památkové péče, 
územního plánování a ochrany přírody) a PO a FO z oblasti cestovního ruchu působících na území 
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památky světového dědictví; Rada památky světového dědictví bude navenek zastupována předsedou, 
kterého zvolí členové Rady. 
Varianta 2 – z existujících organizací zabývajících se památkami světového dědictví se vybere jedna 
konkrétní (například Česká komise pro UNESCO), a ta bude pověřena vytvářením řídících koncepcí 
jednotlivých památek světového dědictví a dohledem nad jejich plněním. Vzhledem k novým 
kompetencím bude třeba personální a finanční posílení dané organizace; organizace bude sama ve své 
kompetenci zodpovědná za konzultování řídící koncepce se zainteresovanými subjekty. 
Identifikace nákladů a přínosů pro variantu 1: 

Stát  
Přínosy – jednotná koncepce plnění závazků z Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví; vysoká 
odborná hodnota vypracovaných koncepcí 
Náklady – zřízení nové instituce; náklady na účast v Radě 
Kraje a obce 
Přínosy – příjmy z turistického ruchu, jasná koncepce rozvoje; příjmy z turistického ruchu; vysoká odborná hodnota 
vypracovaných koncepcí 
Náklady – náklady na účast v Radě; náklady na vypracování/dodávku Management Planu 
Odborná organizace památkové péče 
Přínosy – podíl na rozhodování; vysoká odborná hodnota vypracovaných koncepcí 
Náklady – náklady na účast v Radě 
Podnikatelé 
Přínosy – příjmy z turistického ruchu, jasná koncepce rozvoje 
Náklady – nepřímé náklady plynoucí z obsahu řídící koncepce 
Vlastníci/uživatelé objektů dotčených řídící koncepcí 
Přínosy – příjmy z turistického ruchu, jasná koncepce rozvoje; vysoká odborná hodnota vypracovaných koncepcí 
Subjekty zastoupené v Radě 
Přínosy – podíl na rozhodování o budoucím vývoji; vysoká odborná hodnota vypracovaných koncepcí 
Náklady – náklady na účast v Radě 
Veřejnost 
Přínosy – zachování světové památky; vysoká odborná hodnota vypracovaných koncepcí 

 

Identifikace nákladů a přínosů pro variantu 2: 
Stát  
Přínosy – jednotná koncepce plnění závazků z Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 
Náklady – náklady na personální posílení stávající instituce; náklady na účast při konzultacích 
Kraje a obce 
Přínosy – příjmy z turistického ruchu, jasná koncepce rozvoje; příjmy z turistického ruchu; podíl na rozhodování 
Náklady – náklady na účast při konzultacích 
Zvolená instituce 
Náklady – náklady na shromáždění informací potřebných k vypracování řídících koncepcí; náklady na vypracování 
řídících koncepcí 
Podnikatelé 
Přínosy – příjmy z turistického ruchu, jasná koncepce rozvoje; podíl na rozhodování 
Náklady – náklady na účast při konzultacích 
Vlastníci/uživatelé objektů dotčených řídící koncepcí 
Přínosy – příjmy z turistického ruchu, jasná koncepce rozvoje; podíl na rozhodování 
Náklady - náklady na účast při konzultacích 
NPÚ 
Přínosy – podíl na rozhodování 
Náklady – náklady na účast při konzultacích 
Veřejnost 
Přínosy – zachování památky světového dědictví 
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Vyhodnocení variant a návrh řešení, výpočet nákladů a přínosů u vybrané varianty: 
Náklady: 
Varianta 1, která se jeví dle výše uvedeného ohodnocení nákladů a přínosů jako vhodnější 
(Management Plany bude schvalovat výbor se zastoupením všech dotčených stran, které tak získají 
nejen spolupodíl na směrování budoucího vývoje, ale v kladném slova smyslu se změní jejich percepce 
oblasti památkové péče a motivace k jednání podporujícímu hlavní cíle zákona o ochraně památkového 
fondu), je charakterizována několika typy nákladů, které se liší v závislosti na charakteristice památky 
světového dědictví. Památky světového dědictví v České republice se dají podle svého charakteru a 
velikosti rozdělit momentálně na tři základní skupiny: 
Historická centra 
Jde o centra větších měst (s výjimkou Holašovic), součástí památky světového dědictví je řada domů, 
které jsou ve vlastnictví soukromých osob; na území se nachází řada provozoven podnikatelů, nájemní 
byty atd.; z center historických měst není možné vyloučit návštěvníky. Jde o památky větší rozlohy, 
vzhledem k historickému charakteru může být turismus omezen infrastrukturou center, kapacitou 
parkovišť, zájmy místních obyvatel (přehlcení center turisty znepříjemňuje život starousedlíkům atd.), 
podnikatelů aj.; vzhledem k větší rozloze těchto památek turisté častěji zůstanou přes noc. 
Vytvoření funkční řídící koncepce pro historická centra je složitý a časově náročný proces zejména 
vzhledem k rozloze, členitosti a „živosti“ těchto památek světového dědictví; nutné jsou komplexní 
konzultace s orgány měst i se zástupci zainteresovaných skupin, protože jejich pochopení a souhlas 
s řídící koncepcí je esenciální pro její implementaci; zásadní je zejména transparentnost sestavování 
řídící koncepce a procesu konzultací, protože v případě těchto největších památek světového dědictví 
v ČR se jedná o nakládání s velkými objemy peněz a hrozí nebezpečí korupčního jednání nebo 
podezření z korupčního jednání. 
Zámecké areály 
Jedná se o rozlehlejší budovy a soubory budov s možností vyloučit návštěvníky; na samotném území 
památky je jen několik málo podnikatelských subjektů (pokud vůbec nějaké), v památce nikdo nebydlí; 
součástí těchto památek je obvykle velký počet movitých památek, které slouží jako vybavení 
nemovitých objektů či jako muzejní expozice. Sestavování řídící koncepce této skupiny památek 
světového dědictví by nemělo být finančně tak náročné jako u historických center. Zámky a zámecké 
areály už vesměs mají v určité míře zpracovanou koncepci svého rozvoje a údržby, nejnákladnějším a 
nejdůležitějším bodem řídící koncepce by tedy bylo navázat existující koncepce řízení objektu 
samotného na potřeby rozvoje turismu v okolí (tj. prokonzultovat marketingové strategie 
s podnikatelskými subjekty, vyřešit potřeby týkající se infrastruktury, zkonzultovat možné pořádání 
různých kulturních a jiných akcí v objektu památky světového dědictví s místními obyvateli). 
Jednotlivosti 
Do poslední skupiny památek světového dědictví se řadí jednotlivě zapsané památky menšího rozsahu 
– konkrétně Vila Tugendhat a Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci. Základem koncepce těchto 
památek je provázání jejich marketingu s propagací dalších, nezapsaných památek v dané lokalitě, 
management památky samotné je jednodušší záležitost (ve srovnání s historickými centry a zámeckými 
areály).  
Kalkulace nákladů na předpokládanou novou úpravu péče o památky světového dědictví dle Varianty 1 
pak s sebou nese dva typy nákladů – náklady na vytvoření a revidování řídících koncepcí jednotlivých 
památek světového dědictví a náklady na vytvoření a fungování Rad památek světového dědictví.  
Základní kroky vytváření řídící koncepce: 
1. Náklady na výběrové řízení na veřejnou zakázku „Zpracování řídící koncepce památky světového 
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dědictví“ – dvě části – analytická část a návrhová část;  
2. Náklady na zpracování řídící koncepce vyplývající z obsahu dokumentu - doporučená struktura 

řídící koncepce MK zahrnuje mimo jiné následující body: 

• Obecná charakteristika statku a řídící koncepce; 

• základní informace o hodnotách statku;  

• cíle řídící koncepce; 

• Analytická část řídící koncepce; 

• administrativní a technické informace o statku, identifikace; 

• odborně popisné údaje o statku; 

• současný stav památky a rizikové faktory; 

• právní rámec; 

• dokumenty zajišťující uchování a péči o nominovaný statek - současný stav územně 
plánovací dokumentace a dalších relevantních urbanistických nebo architektonických studií 
významných z hlediska sledovaných indikátorů pro zachování vynikající universální 
hodnoty, vazby na nadřízenou územně plánovací dokumentaci atp.; 

• aspekty služeb pro návštěvníky a prezentace hodnot - analýza dostupnosti statku 
pro návštěvníky, analýza základních existujících služeb pro návštěvníky, analýza dalších 
rozvojových potenciálů statku a jeho okolí apod.; 

• analýza financování; 

• SWOT analýza;  

• Návrhová část řídící koncepce; 

• východiska řešení; 

• nutná operativní opatření směřující ke stabilizaci a zlepšování stavu statku; 

• postup a způsob realizace řídící koncepce; 

• periodická kontrola a způsob hodnocení řídící koncepce. 
Náklady pro jednotlivé památky světového dědictví (resp. skupiny památek světového dědictví) se 
budou lišit v odhadovaném počtu člověkohodin věnovaných jednotlivým etapám vytváření řídící 
koncepce v závislosti na výše popsané členitosti a rozsahu jednotlivých památek světového dědictví. 
V praxi bude také třeba zohlednit několik dalších faktorů, které budou ovlivňovat náklady na vytvoření 
řídících koncepcí pro jednotlivé památky. Jedná se zejména o dostupnost dat relevantních pro 
vypracování řídící koncepce památky světového dědictví. V rámci přezkumu účinnosti navrhovaného 
zákona o ochraně památkového fondu jsou cenové nabídky na vypracování řídících koncepcí 
ukazatelem, který by bylo vhodné sledovat a průběžně vyhodnocovat.  
Následující tabulka zachycuje dotace přiznané MK a náklady celkem na zpracování jednotlivých částí 
řídících koncepcí. Z této tabulky a ze zveřejněných informací a dokumentů vyplývá, že památky 
zapsané na seznam UNESCO již řídící koncepce zpracované mají a byly zpracovány převážně do roku 
2014. Náklady pro tyto památky tak budou spojené především s aktualizací řídících koncepcí. Náklady 
na aktualizaci jedné koncepce lze odhadnout v řádu statisíců Kč na jednu aktualizaci. Tuto částku je 
však třeba rozpustit do počtu let, po které bude daná aktualizace platit. Pro nové zápisy se bude jednat o 
náklady v řádu statisíců až milionu Kč. Distribuce dopadu těchto nákladů bude záležet na výši dotací 
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poskytovaných MK. Protože se tento náklad bude týkat jednotek případů, celkový agregovaný dopad 
nebude v porovnání s riziky, které by plynuly z porušení Úmluvy o ochraně světového kulturního a 
přírodního dědictví, výrazný.  
Tabulka 8: Náklady na zpracování řídících koncepcí a příspěvky MK 

Projekt 

Přiznaná 
dotace v tis. 

Kč/% 
z celkových 

nákladů 

Náklady 
celkem v 

tis. Kč 

2014      
Management Plan kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech návrhová část - fáze II. 80   
Zámecký areál Litomyšl - Management Plan - 2. etapa 400   
"Příručka vlastníka kulturní památky na území statku zapsaného na Seznam světového 
dědictví UNESCO - doplnění E - Management Planu Český Krumlov" 100   

Druhá fáze Management Planu pro zápis na seznam kulturního dědictví UNESCO "Památky 
pěstování a zpracování chmele a výroby piva v Žatci" 210   

Zpracování II. etapy nominační dokumentace - 2. fáze Management Planu pro zápis 
"Západočeského lázeňského trojúhelníku"  343   

Management Plan - II. Etapa (aktualizace) - Třebíč 105   
2013     
Luhačovice - Management Plan 160   
Zpracování Management Planu pro Vilu Tugendhat (II. etapa) 140   
Zpracování I. etapy nominační dokumentace - 1. fáze Management Planu pro zápis 
"Západočeského lázeňského trojúhelníku" 245   

Management Plan pro Průhonický park - 3. etapa 100   
První fáze Management Planu pro zápis na seznam UNESCO "Památky pěstování a zpracování 
chmele a výroby piva v Žatci" 150   

Zpracování návrhové části Management Planu pro Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, včetně 
projednání - II. Etapa 150   

Dopracování Management Planu česko-německé přeshraniční nominace statku "Hornická 
kulturní krajina Krušnohoří 220   

2012   
Průhonický park, Management Plan, 2. etapa 350/18 1 972 
Zpracování analytické části Management Planu pro kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, 1. etapa 300/34 890 
Zpracování I. etapy nominační dokumentace pro zápis Západočeského lázeňského trojúhelníku 250/50 500 
Památky Velké Moravy: Slovanské hradiště v Mikulčicích a kostel sv. Markéty Antiochijské 
v Kopčanech 105/70 151 

Aktualizace a zpracování III. Etapy Management Planu VPR Holašovice 200/67 320 
Aktualizace Management Planu Lednicko-valtického areálu (LVA) 100/14 714 
Zpracování Management Planu pro Vilu Tugendhat (I. Etapa) 125/69 180 
Zpracování Management Planu velkého pasportu "Hornická kulturní krajina 
Krušnohoří/Erzgebirge 500/56 900 

Implementace a doplnění E - Management Planu pro historické centrum města Český 
Krumlov 110/69 160 

2011    
Lednicko-valtický areál, aktualizace Management Planu  250/35 714 
Archeopark Mikulčice-Kopčany, aktualizace Management Planu české části nominace památky 
Velké Moravy 196/70 280 

Průhonický park, Management Plan, 1. etapa 600/61 986 
Zámecký areál Litomyšl, Management Plan, 2. etapa 350/50 700 
Historické centrum města Český Krumlov, E - Management Plan  120/40 300 
Město Telč, Management Plan, 3. etapa 70/70 100 
Státní zámek Telč, Management Plan, 2. etapa 50/50 100 
Zelená hora, Management Plan, 2. etapa 50/35 143 

 

2010   
Zelená hora - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého - Management Plan 100/70 143 
Státní zámek Telč - Management Plan 100/70 143 
Management Plan památky UNESCO - Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci 105/70 150 
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Zámecký areál Litomyšl - Management Plan - 1. etapa 490/70 700 
Zpracování závazného Management Planu Národního hřebčína Kladruby nad Labem 500/47 1 056 
Zpracování syntetické části Management Planu pro historické centrum města Český 
Krumlov - 2. Fáze 209/70 299 

2009      
Zpracování II. etapy Management Planu VPR Holašovice (UNESCO) 224/70 320 
Management Plan Telč - II. etapa 63/70 90 
Pevnostní město Terezín 273/70 390 
Management Plan pro židovskou čtvrť, židovský hřbitov a baziliku sv. Prokopa - 1. etapa 250/70 358 
Zpracování Management Planu pro historické centrum města Český Krumlov - 1. fáze: 
zpracování podkladů a úvodní analýzy 210/70 300 

Management Plan památky UNESCO - zahrady a zámek Kroměříž 235/68 345 
2008    
Zpracování Management planu VPR Holašovice 387/90 430 
Management Plan Telč - 1. Etapa 70/24 289 

Zdroj: webové stránky MK 

Náklady na vytvoření Rad památek světového dědictví: 
Náklady na vytvoření Rad památek světového dědictví budou sestávat pouze z provozních nákladů, 
neboť se předpokládá, že funkce v Radě bude čestná. Jednotlivé složky provozních nákladů jsou 
pronájem zasedací místnosti, cestovné (tam, kde nebude hrazeno v rámci zaměstnaneckého vztahu), 
občerstvení a další výdaje (tisk, telefonické hovory aj.). Očekává se, že počet členů Rad se bude 
pohybovat v rozmezí 5 až 11 členů – dle charakteru památky světového dědictví. Rada by měla zasedat 
jednou ročně ke schválení zprávy o stavu památky světového dědictví a o plnění závazků stanovených 
v řídících koncepcích a třikrát ročně v době schvalování řídících koncepcí. Provozní náklady jsou 
vyčísleny příkladem, v praxi bude nepochybně záležet na tom, zda bude možné některé náklady snížit 
součinností s některým orgánem státní správy či samosprávy (např. pokud by některý KÚ poskytl 
bezplatně prostory pro zasedání Rady atd.).  
Tabulka 9: Odhad provozních nákladů Rad památek světového dědictví 

 Zasedací prostory Cestovné Ostatní výdaje Celkem 
Skupina památek Min Max Min Max Min Max Min Max 
Historická centra  2 089 5 223 0 522 575 4 179 15 983 59 544 
Zámecké areály  1 045 3 656 0 522 418 3 134 4 387 21 937 
Jednotlivosti  1 045 2 612 0 522 261 2 089 3 917 15 669 
 Celkem 18 803 50 142 0 6 268 5 484 40 740 24 288 97 150 

V současné době Rada památky světového dědictví (Steering Group) existuje pro historické centrum 
města Prahy nebo pro Lednicko – valtický areál. Funkce členů v Radě je čestná a celkové roční náklady 
na fungování této Rady jsou odhadovány v řádu desítek tisíc korun.  
Přínosy zavedení Rad památek světového dědictví: 

• Zápis památky na Seznam kulturního dědictví UNESCO je prestižní záležitostí a významnou 
reklamou pro danou památku i pro celou Českou republiku. Rada památky světového dědictví a jí 
schvalovaná řídící koncepce přispěje k tomu, že Česká republika bude uplatňovat další nástroj pro 
zachování výjimečné světové hodnoty statku.  

• Vytvoření dlouhodobé a stabilní řídící koncepce jednotlivých památek světového dědictví na 
základě konzultací se všemi zainteresovanými stranami (kraje, obce, MK, podnikatelé aj.), jejímž 
přínosem bude zejména větší transparentnost nakládání s památkou světového dědictví, sladění 
marketingových a propagačních strategií jednotlivých zainteresovaných stran a zohlednění 
specifických potřeb péče o památku světového dědictví v plánování jednotlivých zainteresovaných 
stran. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBDQGHL8I)



 25 

• Rada památky světového dědictví svou činností přispěje k vytvoření platformy pro diskuzi 
zainteresovaných stran a povede k lepšímu pochopení potřeb péče o památku světového dědictví. 

• Rada památky světového dědictví prostřednictvím Management Planů a pravidelných zpráv o stavu 
památky světového dědictví nastaví efektivní pravidla pro využívání a rozvoj památky světového 
dědictví v souladu se zásadami UNESCO. 

• Rada světové památky bude prostřednictvím Management Planů a pravidelných zpráv o stavu 
památky světového dědictví jasně a konstruktivně komunikovat záměry rozvoje památky světového 
dědictví všem zainteresovaným stranám i mezinárodní organizaci UNESCO. 

• Kvalitní a dlouhodobý Management Plan památky světového dědictví povede k dalšímu rozvoji 
turismu a k navazujícímu rozvoji regionů, na jejichž území se památka světového dědictví nachází 
(zejm. vytváření pracovních míst v pohostinství a jiných službách, zvýšení návštěvnosti i dalších 
památek v regionu aj.). 

E. Seznam památkového fondu  
Popis současného stavu: Dle současné právní úpravy jsou předměty ochrany chráněné zákonem 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek České 
republiky (dále jen „ÚSKP“). Evidence v ÚSKP je upravena v § 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, a dále v § 3 až § 6 vyhlášky č. 66/1988 Sb. k provedení zákona o státní památkové 
péči. ÚSKP je veden ústředním pracovištěm NPÚ (odbor evidence, dokumentace a informačních 
systémů). Do ÚSKP se zapisují kulturní památky prohlášené MK podle § 3 zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči. Dále se do ÚSKP zapisují národní kulturní památky, památkově chráněná území 
(památkové rezervace a památkové zóny) podle jednotlivých druhů (městské, vesnické, archeologické, 
krajinné, aj.), památky zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a 
ochranná památková pásma. Do ÚSKP podle § 42 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči byly zapsány kulturní památky zapsané do státních seznamů nemovitých a movitých kulturních 
památek podle zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. 
ÚSKP je tvořen kartotékou, která obsahuje evidenční karty se základními údaji o kulturní památce, 
rejstříkem, vedeným v elektronické podobě, a sbírkou příloh. Ve sbírce příloh jsou zejména stejnopisy 
právních aktů ke kulturní památce (prohlášení za kulturní památku, rozhodnutí o změnách prohlášení, 
apod.), informace významné pro stav kulturní památky apod. Sbírku příloh dále tvoří dokumentační 
fondy. Evidenční a dokumentační pracoviště NPÚ spravují kartotéku, generální ředitelství kartotéku 
ÚSKP, územní odborná pracoviště kopie kartotéky pro svá území. Tyto zajišťují průběžně aktuálnost 
identifikačních údajů. Plošná úplná aktualizace údajů proběhla pro nemovité kulturní památky v letech 
2000 – 2007 v projektu Obnova identifikace nemovitých kulturních památek České republiky a ještě 
probíhá pro movité kulturní památky (www.npu.cz).  
Na národní úrovni došlo začátkem července 2012 ke spuštění projektu základních registrů. Základní 
registry jsou jedním ze základních pilířů eGovernmentu (elektronické veřejné správy). Hlavním cílem 
je ulehčit občanům, firmám a dalším subjektům styk s veřejnou správou, tj. minimalizovat počet 
návštěv na úřadech a využít možností technologií 21. století pro on-line přístupy odkudkoli a kdykoli. 
Současně musí veřejná správa zajistit bezpečnou, efektivní a transparentní výměnu přesných 
a aktuálních (tzv. referenčních) údajů. Kromě zvýšení efektivity státní správy, kdy úředník nemusí 
zjišťovat, která data jsou aktuální a správná, dochází také ke zrychlení procesu vyřízení žádostí, tedy ke 
snížení byrokratické zátěže. 
Systém základních registrů obsahuje tyto registry: 

• Registr osob (správcem Český statistický úřad) 
• Registr obyvatel (správcem MV) 
• Registr územní identifikace adres a nemovitostí (správcem Český úřad zeměměřický 
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a katastrální) RUIAN – obsahuje údaje o základních územních prvcích, např. území státu, krajů, 
obcí nebo částí obcí, parcel či ulic. 

• Registr práv a povinností (správcem MV) 
• Informační systém základních registrů (správcem je MV) - v jeho rámci čtyři základní registry 

fungují; provozuje jej Správa základních registrů 
• ORG - převodník (správcem Úřad pro ochranu osobních údajů) - klíčový projekt pro ochranu 

osobních údajů v registrech; díky převodníku identifikátorů už není možné získat o obyvatelích 
informace prakticky z každého informačního systému veřejné správy pouze se znalostí jednoho 
identifikátoru. 

V návaznosti na výše uvedené základní registry, především registr územní identifikace, adres 
a nemovitostí (RUIAN), by měl být vytvořen nový elektronický systém evidence památkového fondu v 
ČR jako informační systém veřejné správy. Dalšími plánovanými kroky v rámci projektu „Uplatnění 
principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem České republiky“, jehož 
obsahem by byla i digitalizace listinného seznamu kulturních památek, byly 

• elektronizace procesních postupů v oblasti nakládání s památkovým fondem (prohlašování památek 
apod.) v souladu s Procesními modely agend veřejné správy, vázanými na registr práv a povinností, 
a zajištění možnosti přímého získávání dat z informačního systému (tím měla být v co největší míře 
zajištěna racionalizace administrativních procedur, zefektivnění činnosti úřadů při výkonu státní 
správy na daném úseku);  

• zajištění online aktualizace dat informačního systému včetně přesného prostorového vymezení 
památkového fondu v geografickém informačním systému (dále jen „GIS“) a digitalizace základní 
archivní dokumentace k památkovému fondu; 

• prostřednictvím webových služeb a komunikační infrastruktury veřejné správy zpřístupnění 
subjektům dotčeným výkonem státní správy na úseku památkové péče a na úseku územního 
plánování a stavebního řízení informací a dat o památkovém fondu, 

• prostřednictvím webového portálu a webových služeb integrovaných do Portálu veřejné správy 
a prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (Czech Point) veřejnosti zpřístupnění informací 
o památkovém fondu včetně elektronických formulářů pro podávání souvisejících žádostí. 

Jednotlivé kroky, realizované v souvislosti s přípravou a podáním žádosti o projekt „Uplatnění principu 
Smart Administration v oblasti nakládaní s památkovým fondem České republiky (Ústřední seznam 
kulturních památek jako zvláštní datový systém nad RUIAN v návaznosti na další základní registry 
veřejné správy)“ (projekt SA 12) do Integrovaného operačního programu (IOP) byly ze strany NPÚ 
činěny dle plánu od přelomu let 2007/2008. I přes komplexně připravený projekt se bohužel 
nepodařilo, především kvůli administrativním průtahům při zadávání veřejných zakázek, projekt SA 12 
realizovat. Po projednání mezi žadatelem a příjemcem – MK, MV a MMR byl projekt ke konci roku 
2013 zrušen. Následně bylo po dohodě mezi MK a NPÚ přikročeno k vypracování nového zadání, ve 
kterém byl původní projekt rozdělen na dva samostatné projekty s výrazně redukovaným rozsahem: 
„Památkový katalog (Informační systém evidence památek ve vazbě na RÚIAN)“ a „Digitalizace 
dokumentačních fondů NPÚ“, s cílem uplatnění těchto projektů v připravované nové výzvě IOP 1.1.  
V předepsaném rozsahu a termínu byla zpracována a podána v roce 2014 nová žádost o financování 
projektu „Památkový katalog (Informační systém evidence památek ve vazbě na RÚIAN)“ 
a „Digitalizace dokumentačních fondů NPÚ“ do Výzvy č. 17 IOP. V roce 2014 se podařilo realizovat 
všechna plánovaná výběrová řízení v rámci obou projektů a po úspěšném hodnocení a obhájení 
projektu před výběrovou komisí a schválení financování ze strany MV zahájil NPÚ vlastní technické 
řešení nového IS pro evidenci památek ČR, stejně jako digitalizaci památkového fondu.  
Definice problému:  
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Nemožnost rychlého, levného a časově nenáročného získání relevantních informací a dat o předmětech 
ochrany vedoucí k vysokým celospolečenským a ekonomickým nákladům na jejich získání.  
Vedle výše uvedeného koncepčního problému je zde ještě v oblasti elektronického vedení Ústředního 
seznamu kulturních památek problém provozní, tj. databázový systém je zastaralý a nedovoluje data 
zpracovávat pružněji, zvláště v návaznosti na požadavky rychlého vývoje sítí a dálkového přístupu; 
mnoho relevantních textových dokumentů (rozhodnutí, závazná stanoviska, vyjádření atp.) zatím 
nebylo převedeno do elektronické formy; mnoho obrazových médií (pozitivy, negativy, skleněné desky 
atp.) nebylo převedeno do elektronické podoby plus pro dobrý a rychlý provoz ÚSKP je potřeba 
modernizovat hardware. S kvalitou fungování a obsahu ÚSKP souvisí možnost zapojení systému 
evidence kulturních památek do procesu elektronizace veřejné správy, která byla, jak jsme zmínili 
výše, realizována spuštěním systému základních registrů v červenci 2012.  
Cíl: Zkvalitnění a kompletace elektronické databáze kulturních památek, památkových zón a rezervací; 
zajištění efektivního fungování systému v rámci procesu elektronizace veřejné správy; dálkové 
zpřístupnění přesných údajů týkajících se věcné a územní identifikace památkového fondu dotčeným 
stranám; zvýšení právní jistoty a umožnění tvorby racionálních očekávání – poskytnutí rigidních 
základů dotčeným stranám pro předvídatelné rozhodování o výkonu vlastnických práv k součástem 
památkového fondu spojeného se zákonem danými povinnostmi; dosažitelnost odborných informací, 
které mohou dotčeným stranám pomoci při nakládání se součástmi památkového fondu. 
Varianty řešení: 
Varianta 0 - ponechání současné legislativní úpravy; 
Varianta 1 – zakotvení Seznamu památkového fondu jako informačního systému veřejné správy 
v zákoně; specifikace druhu vkládaných údajů, jejich charakteru a způsobu vedení a oprav údajů 
v Seznamu památkového fondu  

Varianta 1a – správcem seznamu je NPÚ; 
Varianta 1b – správcem seznamu je MK. 

Opatření by bylo vhodné podmínit dokončením identifikace movitých kulturních památek tak, aby byly 
v seznamu co nejspolehlivější údaje za objekty, které již byly prohlášeny. 
Identifikace nákladů a přínosů: 

Dopady na stát, MK 
Přínosy - ve formě lepšího přehledu o památkovém fondu v případě varianty 1 
Náklady – v případě Varianty 1b náklady na relokaci dat a informací od NPÚ; náklady na správu a vedení agendy 
seznamu 
Dopady na NPÚ 
Přínosy v případě Varianty 1b pokles nákladů na správu a vedení agendy 
Dopady na veřejnou správu obecně 
Přínosy – v případě varianty 1 zjednodušení vztahu a komunikace mezi těmito subjekty díky elektronizaci procesů; 
zjednodušení vztahu a komunikace s veřejností; jednodušší přístup k informacím; efektivnější ochrana památkového 
fondu; snížení administrativních nákladů (zrušení povinnosti vést seznamy kulturních památek aj. svých územních 
obvodů)  
Dopady na veřejnost  
Přínosy – v případě varianty 1 zjednodušení vztahu a komunikace orgány státní a veřejné správy; nárůst právní jistoty; 
jednodušší přístup k informacím; efektivnější ochrana památkového fondu 

Vyhodnocení variant a návrh řešení: 
Seznam památkového fondu bude spravovat NPÚ.  
Náklady pro státní správu: 
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Náklady související s úpravou vedení seznamu kulturních památek můžeme rozdělit na náklady 
jednorázové (rozšíření oddělení pro správu a vedení seznamu, reidentifikaci jednotlivých položek 
stávajícího seznamu) a náklady provozní. Není důvod předpokládat, že náklady na provoz seznamu by 
se měly významněji navyšovat. V tomto směru nedochází k výrazné změně administrativní zátěže pro 
státní správu.  
Co se týče jednorázových nákladů, jde o technické zajištění fungování systému a vytvoření vazby na 
další základní registry, a dále pak o zajištění kvality vložených dat.  
Zajištění kvality vložených dat 
Pro úspěšné dosažení výše uvedeného cíle by bylo vhodné dokončit proces revize evidence 
památkového fondu2. Plošná úplná aktualizace údajů movitých kulturních památek (MKP) již započala 
a do současnosti byla v této souvislosti zpracována více než polovina záznamů (rejstříkových čísel).  
Provoz systému 
Na základě dosud zpracovaných analýz a podkladů jsou finanční nároky na úpravu informačního 
systému, naplnění daty z reidentifikace, zpracování prostorových dat v GIS apod. odhadovány v řádu 
desítek milionů Kč. V porovnání s tím náklady na průběžnou aktualizaci a zajištění bezchybného 
provozu systému po jeho realizaci jsou očekávány ve výši cca desítek až stovek tisíc Kč ročně. 
Zároveň je třeba započíst náklady na vkládání dat do systému. V Seznamu památkového fondu se 
budou zapisovat údaje o kulturních památkách, národních kulturních památkách a údaje o památkových 
územích a ochranných památkových pásmech.  
Roční náklady na vkládání dat do systému se budou odvíjet od časové náročnosti jednoho vkladu 
a počtu takovýchto vkladů za rok. 
 

Odhadovaný počet vkladů: 

 Odhadovaný počet 
úkonů za rok* 

Odhadovaná časová 
náročnost úkonu 

(hod) 

Celkem náklady za 
rok (Kč) 

Prohlášení objektu za kulturní památku  312 1 110 448 
Zrušení prohlášení objektu za kulturní 
památku  55 1 19 470 

Prohlášení objektu za národní kulturní 
památku 6 1 2 124 

OOP o prohlášení památkového území, 
sdělení o pozbytí platnosti nebo změnu 
tohoto opatření 

2 1 
708 

OOP o vymezení ochranného památkového 
pásma 1 1 354 

Oprava údajů v seznamu památkového 
fondu 40** 1 14 160 

Pozn.: Odhadovaná časová náročnost vkladu se bude odvíjet od rozsahu údajů vkládaných do systému. Příklad vkládaných 
údajů: Do seznamu památkového fondu se jako veřejný údaj o kulturní památce (KP), národní kulturní památce (NKP) 
nebo památkovém území (PÚ) zapisuje název KP, NKP nebo PÚ; bližší identifikace KP, NKP nebo PÚ, a to u KP nebo 
NKP, která se eviduje v RÚIAN, identifikační údaj o územním prvku, u KP nebo NKP, která se neeviduje v RÚIAN, slovní 
popis KP nebo NKP, u PÚ jeho územní rozsah formou identifikačních údajů o územních prvcích, které jej tvoří; rejstříkové 
číslo KP, NKP nebo PÚ; údaj o vzniku ochrany; údaj o změně rozsahu ochrany KP, NKP nebo PÚ; údaj o mezinárodně 
právní ochraně KP, NKP nebo PÚ; údaje o vymezení ochranného památkového pásma KP, NKP nebo PÚ; u PÚ údaje 
o plánu ochrany, kterými jsou číslo jednací plánu ochrany, datum nabytí účinnosti, údaje o změně nebo zrušení plánu 

                                                 
2 Detailní informace o důvodech, obsahu a výsledcích procesu reidentifikace nemovitých kulturních památek viz Dagmar 
Sedláková: Zpráva o významném úkolu památkové péče 21. století – o obnově identifikace kulturních památek České 
republiky. On-line: http://www.npu.cz/pp/dokum/ppclanky/ppcl06/ppcl060309sedlakovareid/, březen 2006. 
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ochrany. Veřejný podklad seznamu památkového fondu dále tvoří fotodokumentace KP, NKP nebo PÚ pořízená z veřejnosti 
přístupného místa a plán ochrany.  

Do seznamu památkového fondu se jako neveřejný údaj o KP, NKP zapisuje u věcí a staveb, které se neevidují v katastru 
nemovitostí, údaje o vlastníkovi KP nebo NKP, kterými jsou jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, adresa 
místa trvalého pobytu, jde-li o FO, název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o PO, u KP nebo NKP, která se neeviduje 
v RÚIAN, identifikační údaj o nemovitosti, kde se KP nebo NKP nachází, údaj o přemístění věci, která je KP nebo NKP, do 
zahraničí, kterým se rozumí číslo jednací povolení k přemístění mimo území ČR, den přemístění mimo území ČR a den 
vrácení do ČR. Neveřejný podklad seznamu památkového fondu dále tvoří fotografická a další kresebná dokumentace KP, 
NKP nebo PÚ; rozhodnutí, závazná stanoviska orgánu památkové péče o KP, NKP, nemovitosti nebo stavbě, které nejsou 
KP, ale nacházejí se v PÚ; závěrečná restaurátorská zpráva; operativní a další průzkumná dokumentace. 
*Na základě historických dat 2011 - 2014 
**Předpokládáme, že opravováno bude 10% z celkového počtu záznamů. 

Přínosy: 

• Díky nové podobě Seznamu památkového fondu bude k dispozici přesnější a kompletnější evidence 
památkového fondu v ČR. Tato evidence umožní vyšší ochranu památkového fondu s přínosy pro 
širokou veřejnost.  

• Existence kompletně digitalizovaného Seznamu památkového fondu má umožnit jeho zapojení do 
procesu elektronizace veřejné správy, jež přináší zásadní změny a zlepšení nejen co se týče 
pružnosti a vstřícnosti k občanům a ve vztahu občan – veřejná správa, ale i v komunikaci mezi 
jednotlivými úřady státní správy. Dále pak umožňuje zrychlit proces správního řízení a výrazně 
uspořit administrativní náklady na straně státní správy i na straně veřejnosti a podnikatelských 
subjektů. Odhad pozitivních dopadů digitalizace Seznamu památkového fondu bude možné učinit 
z údajů získaných na základě fungování ostatních elektronizovaných registrů veřejné správy 
a příslušným diskontováním k relevantnímu časovému okamžiku. Z důvodu krátkého fungování 
nově zřízených internetových portálů státní správy lze výši možných přínosů pro všechny dotčené 
strany prozatím odhadnout jen obtížně. Lze je očekávat ve výši několika miliard Kč. Výši přínosů 
z elektronizace však bude třeba dále sledovat v rámci přezkumu účinnosti. 

• Přínosem souvisejícím s výše uvedeným bodem bude i možnost dálkového přístupu k Seznamu 
památkového fondu, který dále ušetří náklady subjektů, jež budou potřebovat získat jim určenou 
informaci. 

Porovnání nákladů s ušetřenými náklady a přínosy jednotlivých dotčených stran naznačuje, že 
návratnost investice do vytvoření kompletního Seznamu památkového fondu může být poměrně rychlá. 
Pokud bychom do hodnocení zahrnuli přínosy spojené s veřejným zájmem, které je jen obtížné vyčíslit, 
došli bychom pravděpodobně k celkovému pozitivnímu dopadu navrhovaného nařízení. Jedním 
z největších nákladů jsou prostředky vynaložené na reidentifikaci movitých prvků památkového fondu. 
Otázkou je, zda by se i bez zavádění Seznamu památkového fondu nemuselo v budoucnosti 
k reidentifikaci movitých prvků památkového fondu přikročit. Na tuto otázku je třeba odpovědět 
kladně, minimálně z důvodu zachování uspokojivého přehledu o památkovém fondu. 
F. Práce na kulturní památce, restaurování, práce v památkovém území a v ochranném 

památkovém pásmu 
Současný stav: Zamýšlí-li vlastník KP provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou 
úpravu KP nebo jejího prostředí (dále jen „obnova“), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko 
ORP, a jde-li o NKP, závazné stanovisko KÚ. 
Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není KP, ale je v památkové rezervaci, v památkové 
zóně nebo v ochranném pásmu nemovité KP, nemovité NKP, PR, nebo PZ, je povinen k zamýšlené 
stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě 
dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko ORP, není-li 
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tato jeho povinnost podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči vyloučena. 
V závazném stanovisku se vyjádří, zda práce tam uvedené jsou z hlediska zájmů státní památkové péče 
přípustné, a stanoví se základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést. Základní 
podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné 
zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru. 
V územním řízení, při vydání územního souhlasu a v řízení o povolení staveb, změn staveb, terénních 
úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby a udržovacích prací, prováděném v 
souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče, nebo v souvislosti s 
obnovou nemovité KP, popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo 
odstraněním zařízení, odstraněním stavby nebo udržovacími pracemi na nemovitosti, rozhoduje 
stavební úřad v souladu se závazným stanoviskem ORP, jde-li o nemovitou NKP, se závazným 
stanoviskem KÚ. 
Lze-li zamýšlenou obnovu nemovité KP, popřípadě stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění 
nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovací práce na nemovitosti provést na základě 
ohlášení, může stavební úřad dát souhlas pouze v souladu se závazným stanoviskem ORP, nebo jde-li o 
nemovitou NKP, KÚ. 
Orgán státní památkové péče vydá závazné stanovisko po předchozím písemném vyjádření NPÚ, se 
kterým projedná na jeho žádost před ukončením řízení návrh tohoto závazného stanoviska. Písemné 
vyjádření předloží NPÚ příslušnému orgánu státní památkové péče nejpozději ve lhůtě 20 dnů ode dne 
doručení žádosti o jeho vypracování, nestanoví-li orgán státní památkové péče ve zvlášť složitých 
případech lhůtu delší, která nesmí být delší než 30 dnů. Pokud ve lhůtě 20 dnů příslušný orgán státní 
památkové péče písemné vyjádření neobdrží, vydá závazné stanovisko bez tohoto vyjádření. 
Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy nemovité KP nebo stavby, změny stavby, terénních 
úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovacích prací na 
nemovitosti vlastník KP nebo projektant projedná v průběhu zpracování s NPÚ z hlediska splnění 
podmínek závazného stanoviska. Při projednávání poskytuje NPÚ potřebné podklady, informace a 
odbornou pomoc. Ke každému dokončenému stupni dokumentace zpracuje NPÚ písemné vyjádření 
jako podklad pro závazné stanovisko ORP, jde-li o nemovitou NKP, jako podklad pro závazné 
stanovisko KÚ. 
Analýza problému: Administrativní náročnost procesu; nejsou odstupňovány administrativní 
požadavky kladené na vlastníka nemovitosti dle úrovně ochrany dotčené nemovitosti; NPÚ je dále 
nucen vyřizovat balastní agendu.  
Cíl: Ochrana památkového fondu, snížení administrativní zátěže 
Varianty řešení:  
Úprava definic 
Varianta 0 - ponechat současný stav; 
Varianta 1 – definování pojmů práce na KP, restaurování, práce v památkovém území, práce v 
ochranném památkovém pásmu; v návaznosti na to rozlišení povinností vlastníků dotčených 
nemovitostí plánujících práce na KP, restaurování KP, práce v památkovém území či práce 
v ochranném památkovém pásmu.  
Vyhodnocení variant a návrh řešení: 

Navrhované znění na základě diskuze a výsledků 
pracovních komisí Současné znění 

Práce na KP zásah do vzhledu nebo hmotné podstaty KP 
nebo její části, který souvisí s její opravou, údržbou, 

Obnova - údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo 
jiná úprava kulturní památky nebo jejího prostředí, 
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konzervováním, s umístěním nebo odstraněním zařízení 
podle stavebního zákona, s umístěním nebo odstraněním 
reklamního či informačního poutače, pokud nejde o 
zařízení podle stavebního zákona, se změnou dokončené 
stavby, změnou stavby před dokončením, s terénní 
úpravou pozemku, který je KP, s umístěním stavby na KP, 
s odstraněním stavby, která není KP, ale nachází se na 
pozemku, který je KP. 

přičemž jinou úpravou kulturní památky se rozumí 
modernizace budovy při nezměněné funkci nebo využití 
kulturní památky, dále nástavba či přístavba.  
Restaurování - obnova kulturních památek nebo jejich 
částí, které jsou díly výtvarných umění nebo 
uměleckořemeslnými pracemi, přičemž restaurováním se 
rozumí souhrn specifických výtvarných, 
uměleckořemeslných a technických prací respektujících 
technickou a výtvarnou strukturu originálu. Restaurování KP odborné ošetření KP, pokud KP nebo 

její část jsou díly výtvarných umění nebo 
uměleckořemeslnými díly, zahrnující odborné průzkumné 
práce, specifické výtvarné umělecké nebo 
uměleckořemeslné práce a konzervační nebo jiné 
technické práce, s cílem zachovat a respektovat technickou 
a výtvarnou strukturu originálu. 
Práce v památkovém území zřízení stavby, změna 
dokončené stavby, změna stavby před dokončením, 
udržovací práce, terénní úpravy, odstranění stavby, 
umístění nebo odstranění zařízení podle stavebního 
zákona, umístění nebo odstranění reklamního či 
informačního poutače, pokud nejde o zařízení podle 
stavebního zákona, změna dokončené stavby, výsadba 
a kácení dřevin na veřejném prostranství v zastavěném 
území, pokud jde o nemovitost, která se nachází 
v památkovém území, ale není KP. 
Posouzení těchto prací se nevyžaduje, pokud je vyloučeno 
plánem ochrany. Posouzení se dále nevyžaduje u prací v 
památkové zóně, pokud nevyžaduje ohlášení nebo stavební 
povolení podle jiného právního předpisu a nejde-li o zásah 
do vnějšího vzhledu stavby nebo pozemku.  

Závazné stanovisko potřebné k zamýšlené stavbě, změně 
stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění 
zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo 
udržovacím pracím na nemovitosti, která není KP, ale je v 
PR, v PZ nebo v ochranném pásmu nemovité KP, 
nemovité NKP, PR, nebo PZ, není-li tato jeho povinnost 
zákonem vyloučena. 

Práce v ochranném památkovém pásmu zřízení stavby, 
změna dokončené stavby, změna stavby před dokončením, 
udržovací práce, terénní úpravy, umístění zařízení podle 
stavebního zákona, umístění reklamního či informačního 
poutače, pokud nejde o zařízení podle stavebního zákona, 
změna dokončené stavby, výsadba a kácení dřevin na 
veřejném prostranství v zastavěném území.  
Posouzení těchto prací se nevyžaduje, pokud je vyloučeno 
OOP o vymezení ochranného památkového pásma. 
Posouzení se dále nevyžaduje u prací v ochranném 
památkovém pásmu, pokud nepředstavuje zásah do 
vnějšího vzhledu stavby nebo pozemku. 

Výše uvedené definice byly navrženy na základě diskuzí a výsledků pracovních komisí a reagují na 
problémy spojené s vágností definic v současném památkovém zákoně. Hlavním přínosem varianty 1 
tak bude zvýšení právní jistoty jak na straně vlastníků dotčených nemovitostí, tak na straně státní 
správy. Dalším přínosem přesné definice a rozlišení pojmů práce na KP, restaurování KP, práce 
v památkovém území a práce v ochranném památkovém pásmu je možnost následného rozlišení 
povinností vlastníků dotčených nemovitostí dle potřebné úrovně ochrany daného objektu (u posuzování 
restaurování je zaváděn dvoustupňový proces, kdy je posuzována příprava restaurování, na jejímž 
základě je pak hodnocena samotná žádost o restaurování). Posledním nekvantifikovatelným přínosem 
bude vyšší ochrana památkového fondu. 
Případné zvýšení administrativních nákladů plynoucí z navrhovaných změn v rámci procesu 
posuzování prací na KP, restaurování KP, prací v památkovém území a prací v ochranném 
památkovém pásmu lze jen obtížně kvantifikovat, neboť nelze odhadnout budoucí počet žádostí 
v požadované struktuře dle konkrétního typu práce. Zřejmý je nárůst administrativních nákladů 
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v případě dvoustupňového procesu posuzování v případě restaurování (viz oddíl níže). Tyto veličiny by 
měly být předmětem přezkumu. 
Na základě výše uvedeného volíme variantu 1.  
Role NPÚ 
Varianta 0 - ponechat současný stav, tj. ponechání povinnosti ve všech případech si vyžádat písemné 
vyjádření NPÚ, ponechání stejného režimu pro práce v památkové rezervaci a památkové zóně; 
Varianta 1 - orgán památkové péče po podání žádosti informuje o zamýšlené práci NPÚ, který může ve 
stanovené lhůtě doručit své vyjádření k žádosti; NPÚ může ve skutkově shodných nebo podobných 
případech bezodkladně orgánu památkové péče písemně sdělit, že nenastaly oproti dříve řešeným 
případům skutečnosti odůvodňující odchylný závěr a že se nevyjádří; NPÚ vypracuje ve stanovené 
lhůtě vyjádření, pokud je předmětem žádosti práce na KP nebo restaurování KP, na památce 
s mezinárodním statusem, nebo o vyjádření orgán památkové péče výslovně požádá a NPÚ je povinen 
toto vyjádření vypracovat. 
Varianta 2 - orgán památkové péče po podání žádosti informuje o zamýšlené práci NPÚ, který může ve 
stanovené lhůtě doručit své vyjádření k žádosti; NPÚ může ve skutkově shodných nebo podobných 
případech bezodkladně orgánu památkové péče písemně sdělit, že nenastaly oproti dříve řešeným 
případům skutečnosti odůvodňující odchylný závěr a že se nevyjádří.  
Varianta 3 – uvolnění režimu pro řízení týkající se práce v památkových územích, v ochranném 
památkovém pásmu – ve většině případů bude vyžádání vyjádření NPÚ pouze oprávněním správního 
orgánu nikoliv povinností, vyjádření se budou povinně vydávat pouze k obecně vymezeným pracím; 
Identifikace nákladů a přínosů: 

Stát  
Přínosy – ve variantě 1 efektivní ochrana památkového fondu  
Náklady – vyšší pravděpodobnost provedení necitlivých prací poškozujících památkový fond (s postupem od varianty 2 
k variantě 3 pravděpodobnost stoupá) 
NPÚ 
Přínosy – vyšší informovanost o záměrech nakládání s památkovým fondem ve variantě 1 v porovnání s variantami 2 a 
3, pokles administrativních nákladů na zpracovávání stanovisek (klesají s postupem od varianty 1 k variantě 3) 
Podnikatelé 
Náklady – příjmy z cestovního ruchu (s přechodem od varianty 1 k variantě 3 se pravděpodobně příjmy s poklesem 
atraktivnosti lokalit snižují) 
Vlastníci/uživatelé staveb a pozemků  
Přínosy – administrativní náklady na zpracovávání stanovisek klesají s postupem od varianty 0 k variantě 3 
Náklady – méně efektivní ochrana památkového fondu (s postupem od varianty 1 k variantě 3 míra ochrany klesá), 
nápravná opatření v případech provedení nevhodných prací ve variantách 2 a 3  
Veřejnost 
Náklady – méně efektivní ochrana památkového fondu (s postupem od varianty 1 k variantě 3 míra ochrany klesá) 

Vyhodnocení variant a návrh řešení: 
Výběr varianty je v tomto případě poměrně obtížný. Varianta 3 má poměrně vysoké přínosy – zejména 
ve formě úspor plynoucích z odbourání povinného vyžadování vyjádření NPÚ, šetřícího všem stranám 
nejen finanční a materiální náklady, ale redukujícího i časovou náročnost celého procesu. Na druhou 
stranu může mít tato varianta v praxi náklady, které vysoce převýší přinesené úspory (zejména v oblasti 
kontroly NPÚ nad stavem památkového fondu a také z hlediska prevence nejvýznamnějších poškození, 
která mohou na památkovém fondu vzniknout v důsledku neodborných a špatně provedených prací). 
Během konzultací probíhajících v průběhu tvorby věcného záměru a následně samotného nového 
zákona se ukázalo, že by bylo značně obtížné až nemožné jednoznačně identifikovat a definovat 
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nejzávažnější práce, pro které by příslušné orgány památkové péče měly povinnost si vyžádat vyjádření 
NPÚ. Varianta 1 představuje relativně vysokou administrativní zátěž a je otázkou, zda takto 
vymezeným okruhem činností nebudou administrativní zátěži podléhat např. i relativně bagatelní 
úpravy kulturních památek nebo národních kulturních památek. Z tohoto důvodu a na základě výsledků 
konzultací se může jevit jako přijatelnější varianta 2. Zároveň může být kontrola odbornosti prováděná 
správním orgánem a NPÚ i vhodným protikorupčním opatřením. 
V rámci varianty 2 byla na základě konzultací stanovena lhůta pro vyjádření NPÚ na kompromisních 
20 dnů.  
Výpočet nákladů a přínosů u vybrané varianty: 
Předpokládáme pokles administrativních nákladů, způsobený úbytkem počtu případů, ve kterých NPÚ 
stručně sdělí, že nepovažuje za nutné stanovisko zpracovávat.  
Varianta 2 tak bude znamenat určitou úsporu pro NPÚ, jemuž odpadne zbytečná agenda týkající se 
drobných prací na kulturní památce, v památkovém území a v ochranném památkovém pásmu a bude 
se moci nadále podrobně věnovat pouze nejvýznamnějším pracím. V tomto smyslu předkladatel zákona 
očekává i jisté zkvalitnění vydávaných stanovisek (rozhodnutí) orgánů památkové péče 
k nejzávažnějším pracím a tedy přínos nejen pro vlastníky/uživatele dotčených objektů, ale i pro 
všechny osoby, které mají zájem na ochraně památkového fondu.  
Přínosem by navrhovaná úprava měla být i pro vlastníky/uživatele kulturní památky či nemovitosti 
v památkovém území a v ochranném památkovém pásmu, kteří nebudou muset vždy čekat na 
vypracování vyjádření NPÚ k pracím na svém majetku.  
V tomto případě je opět ex ante obtížné kvantifikovat přínosy navrhované varianty. Úspory času na 
straně vlastníků kulturních památek a nemovitostí v památkové rezervaci nebo zóně se ex ante vyčíslit 
nedají, protože dané instituty doposud v praxi nefungují. Tyto ukazatele proto bude vhodné průběžně 
vyhodnocovat v rámci přezkumu účinnosti. Co se týče úspor plynoucích z úbytku agendy na straně 
NPÚ, dá se očekávat, že půjde z hlediska rozpočtu o úspory marginální, protože čas strávený 
posuzováním méně významných prací bude převeden na detailnější posouzení prací nejzávažnějších 
(neočekává se tedy rušení pracovních míst ani jiná výrazná úsporná opatření). 
Tabulka 10: Počet vydaných správních aktů v oblasti obnovy kulturních památek a nemovitostí v PR a PZ 

  ORP KÚ 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Závazná stanoviska 
vydávaná k obnově 
movitých kulturních 
památek podle § 14 
odst. 1 

837 562 531 664 528 485 594 699 4 1 74 52 4 1 79 122 

Závazná stanoviska 
vydávaná k obnově 
nemovitých kulturních 
památek podle § 14 
odst. 1 v režimu ust. 
§ 149 správního řádu 

6 359 4 977 5 640 5 819 5 633 6 127 5 929 5 578 425 390 331 446 365 492 482 359 

Závazná stanoviska 
vydávaná k obnově 
nemovitých kulturních 
památek podle § 14 
odst. 1 v režimu § 67a 
násl. správního řádu 

3 019 2 410 2 753 3 036 3 017 3 021 3 114 3 144 465 473 522 537 563 523 480 448 

Závazná stanoviska 
vydávaná podle § 14 
odst. 2 v režimu 
§ 149 správního řádu 

13 130 7 887 11 330 11 473 10 955 11 405 11 883 11 795 - - - - - - - - 

Závazná stanoviska 
vydávaná podle § 14 
odst. 2 v režimu § 67 a 
násl. správního řádu 

5 431 3 786 4 832 4 715 4 565 4 776 4 675 4 577 - - - - - - - - 

Zdroj: NIPOS 

Diskuze k zavedení SHP jako povinné přílohy k žádosti o posouzení práce v památkovém území 
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a ochranném památkovém pásmu, stanovení náležitostí stavebně historického průzkumu (SHP) 
Současný stav: Upraveno pouze rámcově stávající legislativou. 
Varianty řešení: 
Varianta 0 – ponechat současný stav; 
Varianta 1 – požadovat přiložení SHP k žádosti. 
Na základě konzultací, jednání v průběhu tvorby nového zákona o ochraně památkového fondu a jeho 
projednání v Poslanecké sněmovně v letech 2015 – 2017, včetně příslušných výborů a podvýborů, 
volíme variantu 0. 
Odhad nákladů zvolené varianty: 
Náklady zvolené varianty = Počet zásahů v památkovém území a ochranném památkovém pásmu * 
Cena SHP  
O řádové hodnotě nákladů na zpracování SHP si lze udělat představu na základě dat získaných ze 
systémů veřejných zakázek. Půjde o částky v intervalu desetitisíců až statisíců Kč. Následující výčet se 
nesnaží jednotlivé projekty porovnávat, jde pouze o ilustrativní indikaci potenciálních nákladů na SHP, 
jejichž výše se bude samozřejmě odvíjet od charakteru budov, jejich stáří a hodnoty a podrobnosti 
SHP: 

• Stavebně historický průzkum objektu historické budovy Národního muzea 660 000 Kč (2008); 
• Vypracování podrobného stavebně historického průzkumu vybraných míst a hloubková rešerše 

archivních pramenů Kanonie premonstrátů Teplá - celková konečná hodnota zakázky 147 790 
(2013); 

• Janatův mlýn – Stavebně historický průzkum 88 000 Kč (2014); 
• Standardní stavebně historický průzkum bývalé fary v Horní Libchavě 67 500 Kč (2014); 
• Stavebně historický průzkum a pasportizace v průběhu stavby: Revitalizace objektu Wieserova 

domu v Terezíně – 350 000 Kč (2018); 
• Stavebně historický a restaurátorský průzkum areálu Klementina - celková konečná hodnota 

zakázky 5 600 000 Kč (2018) – nicméně podstatnou součástí díla jsou i restaurátorské průzkumy a 
inventarizace historických prvků včetně historického mobiliáře. 

V případě ostatních zadaných zakázek bylo vedle SHP poptáváno i zpracování projektové 
dokumentace, při neznalosti podílu SHP na celé zakázce je obtížné získat odhad ceny samotného SHP.  
Jelikož není přesně známo procento případů, v jakém se SHP zpracovává dnes a v jaké kvalitě, nelze 
konečný dopad nového opatření na stavebníky přesně kvantifikovat. Lze pouze odkázat na počet ročně 
vydávaných závazných stanovisek (viz Tabulka 10). 
Je třeba zmínit, že žadatelem nemusí být pouze soukromé osoby, neboť část objektů v památkových 
územích či ochranných památkových pásmech je např. ve vlastnictví měst a obcí. V takovém případě 
budou potenciální dopady tohoto opatření nákladem pro veřejné rozpočty. Nárůst nákladů nemusí být 
významný, neboť povinnost předložit SHP je již mnohdy dána např. právními předpisy stavebního 
práva.  
Poslední diskutovanou otázkou je posílení role autorizovaných architektů při přípravě dokumentace, 
která se přikládá k žádosti o posouzení práce na kulturní památce a k žádosti o posouzení práce 
v památkovém území. V současné době musí vlastník kulturní památky nebo vlastník (správce, 
uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně 
nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové 
rezervace, nebo památkové zóny, který zamýšlí provést činnosti definované současným zněním zákona 
požádat o závazné stanovisko ORP nebo KÚ, které se přikládá k žádosti o stavební povolení. Tyto 
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činnosti tak nelze provádět pouze na základě ohlášení a dokumentace musí být vypracována 
autorizovanou osobou. Rizikem této varianty může být případná nedostatečná kapacita autorizovaných 
architektů, neboť počet vydávaných stanovisek se pohybuje v řádech tisíců – viz Tabulka 10 (nicméně 
ne ve všech případech, ve kterých bylo vydáno závazné stanovisko, bude třeba využít služeb 
autorizovaného architekta; na základě dostupných statistik však nelze tento počet vyfiltrovat) – a počet 
autorizovaných architektů je cca 3 500. Tato problematika je navíc spojena s výkladem obsahu pojmu 
„stavba, která je právním předpisem označena za architektonicky nebo urbanisticky významnou“ podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.  
S ohledem na průběh projednávání návrhu zákona o ochraně památkového fondu s odbornou veřejností 
a v Poslanecké sněmovně v letech 2015 až 2017 dospělo MK k závěru, že aktuálně předkládaný návrh 
zákona nově regulaci problematiky SHP obsahovat nebude. Část odborné veřejnosti, zastoupené 
především ve Sdružení pro stavebněhistorický průzkum nebo Sdružení profesionálních pracovníků 
památkové péče, v průběhu projednávání předchozího návrhu zákona o ochraně památkového fondu 
v Poslanecké sněmovně zásadním způsobem zpochybňovala potřebu zavedení této nové regulace a 
marginalizovala význam SHP poukazem na ostatní průzkumy navrhovaným zákonem neupravené. 
Odborná veřejnost podporující přijetí navrhovaného zákona neakcentovala segment regulace SHP jako 
ten rozhodující přínos, který s sebou navržený zákon přináší a k řešení této problematiky se stavěla 
neutrálně. S ohledem na absenci jednoznačné podpory odborné veřejnosti v otázce potřeby zavedení 
nové regulace, a naopak marginalizaci významu SHP pro praxi památkové péče částí odborné 
veřejnosti, nevidí MK důvod pro stanovení nové administrativní zátěže vlastníků kulturní památky, 
která by např. spočívala v obligatorní povinnosti přikládat k žádosti o zrušení prohlášení za kulturní 
památku SHP, a současně pro stanovení obsahového i odborného rámce takového SHP. To však 
nevylučuje, aby zpracování SHP orgán památkové péče uložil např. v případě, kdy přípravu 
zamýšlených prací shledá jako přípustnou, ale předložení další žádosti k realizaci tohoto záměru 
podmíní zpracováním a doložením SHP tak, jak je tomu doposud. 
G. Manipulace s památkovým fondem 
Současný stav: Postup při přemísťování kulturních památek upravuje ust. § 18 zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči. 
Režimu ust. § 18 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči podléhá přemístění stavby, která je 
kulturní památkou, a dále trvalé přemístění movité věci, která je kulturní památkou, z veřejně 
přístupného místa. Tyto památky lze přemístit jen s předchozím souhlasem KÚ po vyjádření NPÚ.  
Vlastník kulturní památky je podle § 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, povinen 
oznámit NPÚ každou změnu vlastnictví (správy, užívání) kulturní památky nebo její přemístění, a to 
nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy k takové změně došlo. 
Analýza problému: V současné době trvalé přemístění movitých kulturních památek z místa veřejně 
přístupného představuje jednotky případů ročně v celé ČR.  
Cíl: Zajištěním efektivního dohledu nad pohybem a nakládáním s kulturními památkami a jejich 
součástmi při přijatelné výši administrativní zátěže. 
Varianty řešení: 
Volba režimu pro získání práva přemístit kulturní památku 

 NNKP NKP MNKP MKP 

Varianta 0 povolovací režim – KÚ povolovací režim – KÚ povolovací režim – KÚ 
pro trvalé přemístění 

povolovací režim – KÚ 
pro trvalé přemístění 

Varianta 1 povolovací režim  povolovací režim  povolovací režim  není třeba povolení  
Varianta povolovací režim – MK povolovací režim – KÚ není třeba povolení není třeba povolení  
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2a 
Varianta 
2b povolovací režim – KÚ povolovací režim – ORP není třeba povolení není třeba povolení  

Varianta 3 není třeba povolení není třeba povolení není třeba povolení není třeba povolení  

Pozn.: NNKP – nemovitá národní kulturní památka; NKP – nemovitá kulturní památka; MNKP – movitá národní kulturní 
památka; MKP – movitá kulturní památka 

Výše uvedené varianty postupují směrem od nejpřísnější regulace (povolovací režim) po její 
nejmírnější formu (bez povolení), která je však jen stěží obhajitelná a nerespektuje jeden z hlavních 
záměrů nového zákona, tj. zajištění účinného, transparentního, předvídatelného a odborně 
garantovaného způsobu nakládání s památkovým fondem ČR. Volba režimu pro jednotlivý stupeň 
ochrany památek může být doplněna oznamovací povinností v různém rozsahu.  
 

Identifikace nákladů a přínosů: 
Dopady na veřejnou správu obecně 
Přínosy – snížení administrativních nákladů v rozsahu závislém na volbě varianty; potenciální snížení míry obcházení 
zákona, ke kterému po zmírnění regulace ve velkém počtu případů dochází, pokud k obcházení v současné době dochází; 
Náklady – horší přehled o pohybu movitých (popř. nemovitých – dle volby varianty) kulturních památek (snížení míry 
obcházení zákona může tento dopad částečně kompenzovat); méně účinná ochrana památkového fondu 
Dopady na veřejnost  
Přínosy – pokles administrativních nákladů; dopad na stav památkového fondu diskutabilní – záleží, jak změna regulace 
ovlivní motivaci a chování vlastníků a uživatelů objektů prohlášených za kulturní památku 

Podle dosavadní právní úpravy je vlastník kulturní památky povinen oznámit NPÚ každé přemístění 
movité kulturní památky, a to do třiceti dnů ode dne, kdy k takové změně došlo. Současně na něj 
dopadá výše popsaná povolovací povinnost. Oproti stávající právní úpravě se navrhuje oznamování 
pouze přemístění trvajícího déle než 90 dnů.  I tímto opatřením dojde ke snížení administrativní zátěže 
vlastníka movité kulturní památky přesto, že předpokládáme, že náklady na oznamovací povinnost jsou 
zanedbatelné. 
Vyhodnocení variant a návrh řešení: 
Po porovnání variant se jako nejvýhodnější jeví varianta 2, tj. zrušení povolovací povinnosti pro 
přemístění movité národní kulturní památky a movité kulturní památky (u těch v případě, že jejich 
přemístění je trvalé a z veřejnosti přístupného místa na místo veřejně nepřístupné), doplněná méně 
přísnou oznamovací povinností.  
U povolovacího režimu pro nemovité kulturní památky lze diskutovat, kdo má správu vykonávat, zda 
KÚ a ORP či MK a KÚ. Z hlediska RIA a odhadu dopadů na stát a jeho orgány není tento krok příliš 
podstatný, protože jde z velké části pouze o přesun úkonů mezi jednotlivými orgány veřejné správy 
a nedochází tak k výrazné změně celkové administrativní zátěže. Pokud se jedná o soukromou sféru, 
lze očekávat, že čím blíže je státní správa klientovi, tím nižší jsou jeho finanční náklady na splnění 
povinnosti uložené regulací. Snížení administrativních nákladů lze také docílit přechodem a použitím 
nástrojů elektronické komunikace. 
Výpočet nákladů a přínosů u vybrané varianty: 
Nižší administrativní náročnost systému je zde vykoupena tím, že se stát vzdal práva předem povolovat 
trvalé přemístění movité kulturní památky z místa veřejně přístupného. Zůstává však oznamovací 
povinnost vlastníka kulturní památky, jejíž nesplnění je nově sankcionováno. 
H. Přednostní právo státu na koupi kulturní památky 
Zákon zachovává právo státu na přednostní koupi kulturních památek. Variantně je možné uvažovat 
o scénáři, kdy nabídku činí MK, či o scénáři, kdy nabídku činí vlastník. Ať bude zvolena jedna nebo 
druhá varianta, nebude se jednat o výraznou změnu legislativní úpravy, neboť cena, která bude 
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nabízena, by se neměla oproti stávajícímu stavu lišit. Tuto změnu proto RIA nehodnotí. 
I. Výzkum a dokumentace v oblasti památkové péče 
Současný stav: Vlastník kulturní památky je povinen umožnit osobám pověřeným orgány státní 
památkové péče vědecký výzkum kulturní památky, popřípadě pořízení její dokumentace. Jde-li 
o důležitý společenský zájem, je vlastník movité kulturní památky povinen kulturní památku přenechat 
odborné organizaci k dočasnému užívání pro účely vědeckého výzkumu na náklad toho, jemuž se 
kulturní památka přenechá k užívání. O podmínkách přenechání kulturní památky nebo národní 
kulturní památky k dočasnému užívání rozhodne MK po vyjádření NPÚ. 
Analýza problému: Nízká ochrana vlastnických práv 
Cíl: Umožnit efektivní a komplexní poznání památkového fondu se současným posílením vlastnických 
práv, soulad se správním řádem; zpřístupnění prvků kulturního dědictví pro potřeby výzkumu 
a dokumentace. 
Varianty řešení: 
Varianta 0 - ponechat původní stav; 
Varianta 1 – povinnost založena na neformální dohodě nebo v případě nesouhlasu s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy mezi vlastníkem a NPÚ její případné nahrazení rozhodnutím MK; rozšíření 
předmětu výzkumu na předměty kulturní hodnoty a architektonické dědictví.  
Identifikace nákladů a přínosů pro variantu 1: 

Dopady na veřejnou správu  
Přínosy - zlepšení obrazu památkové péče a jejího vnímání po částečném uvolnění regulačního režimu; možné snížení 
rizika soudních sporů ve vztahu k ochraně vlastnických práv 
Náklady – administrativní náklady na vydání rozhodnutí v případě, že nedojde k uzavření smlouvy 
NPÚ  
Přínosy - zlepšení obrazu památkové péče a jejího vnímání po částečném uvolnění regulačního režimu 
Náklady – náklady spojené s tvorbou a uzavřením smlouvy 
Dopady na vlastníky kulturních památek 
Přínosy – vyšší ochrana vlastnických práv; vyšší míra ochoty spolupracovat plynoucí z větší zainteresovanosti subjektu  
Náklady – náklady spojené s tvorbou a uzavřením smlouvy 

Vyhodnocení variant a návrh řešení: 
Z hlediska respektování vlastnických práv se jako výhodnější jeví varianta č. 1.  
Varianta 1 zahrnuje návrh, že odborné a vědecké poznávání předmětů kulturní hodnoty 
a architektonického dědictví bude možné provádět na základě uzavření neformální dohody mezi 
vlastníkem věci a subjektem zamýšlejícím provádět tuto činnost.  
V případě, že výzkum zamýšlí provést NPÚ a nedojde ke shodě s vlastníkem, bude rozhodovat 
v procesním režimu správního řádu MK na základě žádosti jedné či obou stran předpokládané smlouvy. 
Takto uložená povinnost strpět provedení výzkumu bude provázena povinností poskytnout nezbytnou 
součinnost k provedení výzkumu (například zpřístupnění). 
Při provádění výzkumů bude NPÚ povinen dbát zájmů chráněných jinými právními předpisy. Zároveň 
nebude možné prolomit ústavně zaručenou ochranu obydlí. 
Zda dojde k nárůstu či poklesu administrativní zátěže, bude záležet na počtu uzavíraných smluv a počtu 
případů, kdy nedojde k uzavření smlouvy s NPÚ a situaci bude řešit MK.  
Hlavním přínosem této varianty je vyšší míra poznání v oboru a zároveň vyšší ochrana vlastnických 
práv majitelů a uživatelů předmětů kulturní hodnoty a architektonického dědictví. Uvolnění 
regulačního režimu může dále přispět ke zlepšení obrazu památkové péče a jejímu vnímání jak 
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dotčenými subjekty, tak širokou veřejností.  
Výpočet nákladů a přínosů u vybrané varianty: 
Náklady: 

• Subjekty provádějící výzkum - P * náklady na uzavření neformální dohody  

• Vlastníci - P * náklady na uzavření neformální dohody nebo na tvorbu a uzavření smlouvy  

• Státní správa – odhad počtu rozhodnutí (P1) * náklady na vydání rozhodnutí (náklady jednoho 
správního řízení odhadovány cca na 20 000,- Kč)  

 
Přínosy: 
Vlastníci předmětů kulturní hodnoty a objektů architektonického dědictví budou z nové právní úpravy 
profitovat díky vyšší ochraně vlastnických práv. Jedná se o uvalení povinnosti, kterou lze dle 
charakteru částečně přirovnat k věcnému břemenu (tj. vlastník může být touto povinností částečně 
omezen ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen určité jednání strpět). Podle výkladu zákona č. 
151/1997 Sb., o oceňování majetku se takové věcné břemeno oceňuje částkou 10 000,- Kč. Celkové 
přínosy tak lze odhadnout na P * 10 000 za rok. 
Ostatní přínosy uvedené výše nelze kvantifikovat. 
J. Provádění archeologických výzkumů 
Cíl: Zvýšení transparentnosti prostředí, ochrana archeologického dědictví, hlubší odborné a vědecké 
poznání archeologického dědictví. 
Analýza problému: Archeologické dědictví je dle konkrétní situace poznáváno některým 
z následujících typů výzkumů. Jedná se o: 

• badatelský archeologický výzkum (BAV) 
o výzkum neohrožené lokality, který je vyvolaný badatelským zájmem oprávněné organizace, 

resp. jejího zaměstnance, archeologa – badatele;  
o výzkum původně záchranný (tedy na ohrožené lokalitě), který ale přesáhne na území již 

stavebním či jiným obdobným záměrem nedotčené; 

• záchranný archeologický výzkum (ZAV) - archeologický výzkum ohrožené lokality vyvolaný 
stavební či jinou obdobnou činností (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči) – 
na rozdíl od badatelského výzkumu je záchranný výzkum vyvolán zvnějšku, nezávisle na vůli 
archeologa;  

o zjišťovací archeologický výzkum – pomocí něho se získávají prvotní informace 
o charakteru a struktuře archeologických komponent na zkoumané lokalitě;  

o předstihový archeologický výzkum – probíhá před zahájením jakýchkoliv terénních či 
stavebních prací;  

o záchranný archeologický výzkum prováděný již v souběhu se stavebními pracemi a to 
formou dohledu a případné dokumentace narušených archeologických situací a případným 
sběrem movitých archeologických nálezů. 

Hlavní problémem této oblasti je nedostatečná definice toho, co je přesně archeologický výzkum a co 
vše je jeho součástí, a chybějící jasné nastavení pravidel pro jeho provádění. Na základě tohoto 
nedostatečného vymezení může např. dojít k situaci záměny (někdy záměrné) těchto dvou pojmů, což 
může vyústit ve spor mezi stavebníkem a subjektem provádějícím ZAV o rozsahu ZAV ve smyslu 
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určení, kde končí „záchranná“ funkce výzkumu a kde začíná „poznávací“ funkce výzkumu, kterou 
samozřejmě stavebník již nechce a nemusí hradit. 
Varianty řešení: 

Varianta 0 - ponechat původní stav 
Varianta 1 – explicitně pojmově odlišit dva druhy archeologického výzkumu podle základní 
příčiny, která výzkum vyvolala: záchranný archeologický výzkum (vyvolaný záměrem provádět na 
území činnost, která může poškodit archeologické dědictví), a badatelský archeologický výzkum 
(který bude prováděn jen pro účely prohloubení poznání archeologického dědictví) a v návaznosti 
na to přesně nastavit pravidla pro jejich provádění. 

 

Identifikace nákladů a přínosů: 
MK (včetně PI), ArÚ, NPÚ, územní samospráva a její orgány vykonávající přenesenou působnost, AO, 
podnikající FO a PO v rolích vlastníků/stavebníků, soukromé FO v rolích vlastníků/stavebníků 
Přínosy – pro všechny dotčené strany zvýšení právní jistoty a z toho plynoucí pokles potenciálních sporů mezi oběma 
protistranami 

Vyhodnocení variant a návrh řešení, výpočet nákladů a přínosů: 
V tomto případě byla zvolena v rámci závěrečných konzultací k tomuto návrhu varianta 0. Původně 
zvažovaná úprava této problematiky (viz sněmovní tisk č. 666, volební období 2013 - 2017) byla 
z návrhu zákona bez náhrady vypuštěna s tím, že je třeba oblast ochrany archeologického dědictví řešit 
zcela samostatnou komplexní normou v budoucnu. Do přijetí této normy bude zachována stávající 
úprava v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
K. Regulované činnosti  
K.1 Oprávnění k restaurování kulturní památky 
Současný stav: Povolení k restaurování kulturních památek může být uděleno pouze FO na její žádost. 
Zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, jsou stanovena kritéria, po jejichž splnění se žadateli 
povolení k restaurování udělí (§ 14a). Žadatel zašle MK písemnou žádost, ve které jednoznačně vyjádří 
rozsah restaurátorské specializace podle přílohy č. 1 k zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
(třídník specializací restaurátorských prací), pro kterou žádá o udělení povolení k restaurování. 
V rozhodnutí o udělení povolení k restaurování MK stanoví specializaci restaurátorské činnosti podle 
přílohy č. 1 k památkovému zákonu a další podmínky pro její výkon. 
MK zruší povolení k restaurování, jestliže držitel povolení k restaurování byl omezen ve svéprávnosti, 
přestal splňovat podmínku bezúhonnosti, hrubým způsobem nebo méně závažným způsobem, ale 
opakovaně prokazatelně poškodil při restaurování kulturní památku nebo její část, která je dílem 
výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, uvedl v žádosti nepravdivé údaje či požádal 
o zrušení povolení k restaurování. 
MK může rozhodnout o pozastavení restaurátorské činnosti prováděné na základě povolení 
k restaurování, jestliže proti jeho držiteli bylo zahájeno trestní řízení, v jehož důsledku může přestat 
splňovat podmínku bezúhonnosti, či bylo zahájeno řízení o omezení svéprávnosti, a to až do nabytí 
právní moci rozhodnutí, kterým toto řízení končí. 
MK vede evidenci osob oprávněných k restaurování. 
Analýza problému: Chybí úprava, která by reagovala na nevyváženost v kvalitě restaurátorských 
prací, neodevzdávání nebo i nezpracovávání závěrečných restaurátorských zpráv. 
Cíl: Přesnější vymezení kvalifikace restaurátorů pro jednotlivé činnosti, posílení výkonu kontroly 
činnosti restaurátorů, dosažení vyrovnané kvality práce restaurátorů.  
Varianty řešení: 
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Varianta 0 - zachování původního stavu; 
Varianta 1 – upřesnění definic, pojmů a postupů – povolovací řízení, upřesnění katalogu 
restaurátorských prací, upřesnění důvodů pro pozastavení výkonu restaurátorské činnosti a pro odnětí 
oprávnění provádět restaurování apod.; 

Varianta 1a – k výše uvedenému navíc zavedení vstupní zkoušky pro ověření náležitostí provádění 
regulované činnosti – restaurování kulturních památek, 

Varianta 2 – zřízení profesní instituce na způsob samosprávné komory s povinným členstvím, která by 
převzala všestranné garance za obor. 
Identifikace nákladů a přínosů: 

Dopady na státní správu  
Přínosy - ve variantě 1 i 2 lepší stav památkového fondu, lepší přehled o kvalitách restaurátorů oproti variantě 0; ve 
variantě 2 přesun administrativních nákladů spojených s převodem zvolených úkonů z MK na nově zřízenou profesní 
instituci 
Náklady – ve variantě 1a náklady spojené s realizací zkoušek, ve variantě 2 jednorázové náklady na změnu systému 
Komora  
Přínosy - ve variantě 2 lepší stav památkového fondu, lepší přehled o kvalitách restaurátorů oproti variantě 0 
Náklady – jednorázové náklady na zřízení profesní komory; administrativní náklady spojené se zajištěním činnosti 
komory a agendy převedené z MK 
Restaurátoři 
Náklady – ve variantě 1a nárůst nákladů spojených s nutností vykonat zkoušku; při variantě 2 nárůst administrativní 
zátěže restaurátorů, možné omezování soutěže ze strany samosprávné komory 
Dopady na vlastníky kulturních památek 
Přínosy – lepší stav památkového fondu 
Náklady – riziko omezení hospodářské soutěže v důsledku zavedení bariér vstupu na trh s restaurátorskými pracemi 
v případě zavedení komory 

Vyhodnocení variant a návrh řešení: 
Obě varianty, jak varianta 1, tak varianta 2, by měly vést k lepšímu stavu památkového fondu díky 
zajištění vyšší kvality práce restaurátorů. Je otázkou, zda by vznik nové komory vedl 
k zodpovědnějšímu chování restaurátorů a vyšší kvalitě práce v porovnání s variantou 1, tj. změnami 
v rámci současné legislativy. Na základě porovnání se zavedením jiných profesních institucí v ČR 
nelze v tomto směru udělat jednoznačný závěr. 
Náklady a přínosy, resp. naplnění stanovených cílů, by v případě varianty 1a závisely na konkrétním 
obsahu zkoušky a postupech a detailech s ní spojených.  
Vliv na správné posouzení kvalit jednotlivých uchazečů a jejich přínosu pro lepší ochranu 
památkového fondu bude mít volba formy zkoušky. Písemné testy, ač méně schopné rozlišit mezi 
kvalitami jednotlivých uchazečů, jsou na druhou stranu méně nákladné. V případě volby alespoň z části 
ústní zkoušky hraje při hodnocení přínosů významnou roli složení a obsazení orgánu (komise) 
rozhodující o úspěšném či neúspěšném složení vstupní zkoušky. 
V případě zavedení povinnosti složit vstupní zkoušku bude nutné řešit přechod od stávajícího systému 
k systému novému, tj. zajistit, aby nevznikla situace, kdy bude nedostatek restaurátorů s oprávněním 
k restaurování kulturních památek či naopak jedna skupina osob bude dočasně zvýhodněna oproti jiné, 
např. v rámci přechodných ustanovení, které stanoví, že stávající restaurátoři budou restaurátory podle 
nového památkového zákona při splnění určitých podmínek. 
Varianta 2 v celkovém pohledu přináší dodatečné finanční dopady ve formě jednorázových nákladů na 
založení komory a administrativních nákladů na její fungování, hrazených členy komory. Na druhou 
stranu je pro orgány státní správy jednoznačnou ekonomickou výhodou založení komory fakt, že 
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náklady na dohled a dozor nese samotná profesní instituce a zajišťuje tuto pravomoc i po personální 
stránce. Riziko může představovat možnost neschválení komory EU, která ji může uchopit jako 
instrument omezující volný pohyb. 
S ohledem na nutnost zaručit kvalitu provádění restaurátorských prací pracují varianty pouze 
s možností povinného členství v komoře, neboť jen v tomto případě lze účinně prosazovat profesní 
zájmy komory. Z pohledu investora by měl být systém povinného členství zárukou kvality 
prováděných prací. Nevýhodou může být výše ceny za provedené práce, která může být vyšší než 
v případě volnějšího vstupu do profese. 
Čas od času se u existujících komor s povinným členstvím objeví návrhy ke změně ve směru zrušení 
povinného členství. Tyto návrhy mají v pozadí dva důvody. Jedním, a mnohdy převažujícím, je aspekt 
politický související s liberálními postoji odpůrců povinného členství. Druhý aspekt je pak povahy 
právní a jeho základem je otázka, zda povinné členství v profesní komoře není omezením ústavních 
práv členů takové organizace, mj. i v tom směru, že může kolidovat s ústavním právem na svobodnou 
volbu povolání a podnikání (viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 40/06 k návrhu skupiny senátorů 
na zrušení § 3 odst. 1 zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře 
a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá každému lékaři, který vykonává 
lékařskou praxi, povinnost být členem České lékařské komory).  
Navrhovatelé nezpochybnili právo státu na regulaci lékařské profese a dohled nad kvalitou jejího 
výkonu, kterou stát svěřil komoře, nicméně princip nuceného sdružení v komoře nepovažovali za 
jedinou možnost zajištění dohledu nad výkonem profese lékaře. Jako stejně efektivní alternativu pak 
označili dohled prostřednictvím přímého výkonu státní správy institucionálně zajištěného svými 
výkonnými orgány.  
V návrhu byla dále zmíněna další možnost dohledu nad výkonem lékařské profese, a to sice komorou, 
ale při nepovinném členství, kdy by její dohledová pravomoc byla stanovena právním předpisem. 
Tomuto návrhu ČLK poměrně racionálně oponovala, že takový systém, kdy by případné vyloučení 
lékaře z komory nebylo spojeno se zánikem jeho oprávnění vykonávat tuto profesi, nebyl efektivní 
(Zdroj: Šefl, Vladimír, Právní a ekonomické aspekty povinného členství v profesních komorách, Dny 
práva – 2010 – DaysofLaw, 1. ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010). 
Výpočet nákladů a přínosů u vybrané varianty 
Náklady: 
Přehled řízení o udělení oprávnění k restaurování kulturních památek v letech 2003 – 2018 

Rok Počet řízení Udělená povolení Rozklady 
2003 46 28 5 
2004 72 35 9 
2005 34 17 11 
2006 49 21 8 
2007 32 20 3 
2008 42 - - 
2009 24 19 - 
2010 46 34 - 
2011 36 27 - 
2012 33 25 - 
2013 30 23 - 
2014 34 33 3 
2015 40 33 3 
2016 21 28 - 
2017 30 27 1 
2018 27 27 - 

Zdroj: MK, 2019 

Pokud vezmeme medián počtu řízení za posledních 10 let uvedených v tabulce, vychází roční náklady 
na řízení o udělení oprávnění pro státní správu při předpokladu časové náročnosti řízení cca 20 hod. 
spolu s rozklady pak na cca 250 tis. Kč. Spolu s náklady žadatele pak mohou celkové náklady 
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dosáhnout 525 tis. Kč. Při vyšší časové náročnosti jednoho řízení tyto náklady samozřejmě porostou 
úměrně nárůstu počtu potřebných hodin k vyřízení agendy.  
Náklady Varianty 2 na zřízení a fungování komory restaurátorů se budou odvíjet od okruhu činností 
komory. Vzhledem k tomu, že fungování komory vyžaduje určitý administrativní aparát 
(představenstvo, dozorčí radu apod.), lze říci, že i v případě pouhého přesunu úkonů z MK na komoru 
budou náklady o tyto položky vyšší.  
Kromě průběžných provozních nákladů si případné zřízení komory vyžádá jednorázové náklady na 
tvorbu pracovních míst. Jedná se např. o nákup nových počítačů, zařízení kanceláře, mobilní telefon, 
uzavření pracovních smluv apod. Průměrné zřizovací náklady na 1 pracovní místo odhadujeme na 
100 000 Kč.  
Požadavky na prostor kanceláří budou závislé na počtu zaměstnanců komory. Požadavek na prostor 
kanceláře může být reprezentován následujícím vzorcem: 
Y1 = X + 10 . z 
kde Y1 je požadovaná plocha, X je 20 – 50 m2 a z je počet zaměstnanců komory. 
Odhad potřebných nákladů je učiněn na základě tržní nabídky kancelářských prostor na trhu. 
Tabulka 11: Odhad nákladů na kancelářské prostory  

Počet zaměstnanců Požadovaná plocha (m2) Měsíční náklady na pronájem (Kč) 
2 40 - 70 10 000 – 20 000 
5 70 - 100 20 000 – 35 000 
10 120 - 150 45 000 – 50 000 
20 220 - 250 60 000 - 100 000 

Pozn.: Měsíční náklady na pronájem odpovídají umístění kancelářských prostor v centru Prahy. Jejich výše značně variuje 
dle konkrétních parametrů nabízených prostor, proto je tuto položku možné výrazněji snížit. 

Roční mzdové náklady odhadujeme ve výši 700 000 Kč/rok/osobu. 
Celkem pak odhad ročních nákladů na fungování komory s 5 stálými zaměstnanci činí cca 4,5 mil. 
Kč/rok. Při současném počtu udělených oprávnění k restaurování vychází roční poplatek na člena 
restaurátorské komory cca 3 000 Kč za předpokladu, že by restaurování kulturních památek chtěli 
vykonávat všichni dnešní restaurátoři. K těmto administrativním nákladům by bylo třeba přičíst ještě 
náklady na samosprávu komory. 
Následující tabulka zachycuje strukturu nákladů ČKA v roce 2017 s nejvyšším podílem provozních 
nákladů na zajištění chodu komory (Kancelář ČKA) a náklady na samosprávu. Lze předpokládat, že i 
tyto typy nákladů by při zřízení nové profesní komory hrály nejdůležitější roli. 
Tabulka 12: ČKA – struktura nákladů v roce 2017 při více než 3 500 členech 
 

Druh nákladů Skutečnost 2017 Podíl z celkových 
nákladů 

Samospráva (Valná hromada, představenstvo, předseda, dozorčí 
rada, stavovský soud, autorizační rada, zkušební komise, regionální 
zástupci, zahraniční záležitosti – členské příspěvky) 

3 785 475 13,84% 

Pracovní skupiny 1 070 218 3,91% 
Služby členům ČKA (informační servis apod.) 3 477 900 12,71% 
Služby ostatní 988 761 3,61% 
Kanceláře ČKA (z toho kancelář Brno) 10 130 773 (1 109 135) 37,04% (4,05%) 
Profesní pojištění 2 536 447 9,27% 
Odpisy a ostatní 1 639 190 5,99% 
Obnova IT/interiérů 86 730 0,32% 
Česká cena za architekturu 3 613 100 13,21% 
Gremium  25 000 0,09% 
Rezerva 0 0,00% 
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Celkem 27 353 594  
Zdroj: ČKA 

Tabulka 13 zachycuje výši příspěvků u vybraných komor spolu s údaji o počtu členů a celkovými 
ročními náklady, pokud je daná komora zveřejňuje. V průměru poplatky činí 5000 Kč na člena, 
v mediánu pak 4 500 Kč. Toto číslo mírně přesahuje hodnotu výpočtu uvedeného výše.  
Tabulka 13: Poplatky u ostatních komor k 06/2019 

Komora Počet členů Členský příspěvek Celkové roční 
náklady 

Hospodářská komora 16 000  5 000 PO/500 FO   
Česká advokátní komora cca 20 000 max. 10 600  
ČKA přes 3 500 6 000  27 353 594 (2017) 
Česká lékárnická komora 9 017 (2017) 3 000 28 871 000 (2017)  
Česká komora odhadců majetku    

Fyzické 210 10 000  
Právnické 38 10 000  

Komora daňových poradců České republiky    
daňoví poradci 4 909 4 000  
společnosti (v nich daňových poradců) 1 103   

ČKAIT 31 523 3 000  

ČKAIT Brno *4 596 3 000 2 189 000 (předběž. 
2018) 

Česká stomatologická komora 11 039 Max. 4 900  
Komora certifikovaných účetních 1 044 FO + 58 PO 2 000 4 529 000 (2017) 
    
Česká komora odborných lesních hospodářů 153 200  

*Pozn.: Někteří členové ČKAIT mají autorizaci ve více oborech. 

Je třeba zdůraznit, že v případě založení nové komory by její aktivita nejspíše nezahrnovala pouze 
udělování oprávnění restaurovat kulturní památky. Například ČKA vedle udělování a pozastavování či 
odnímání autorizace architektů uznává kvalifikaci a provádí registraci architektů usazených a 
hostujících, vede seznam autorizovaných a registrovaných architektů, vydává profesní předpisy a 
provádí disciplinární dohled nad řádným výkonem povolání včetně případného disciplinárního řízení, 
spolupracuje s Parlamentem, vládou a s ústředními a dalšími orgány státní správy na přípravě některých 
obecně závazných předpisů, spolupracuje s ostatními profesními organizacemi, s mezinárodními 
profesními institucemi, s vysokými školami architektury, zajišťuje informační a tiskový servis pro 
architekty a veřejnost, zajišťuje akce v rámci celoživotního vzdělávání architektů apod. Širší okruh 
činností komory by přinesl jak určité navýšení nákladů, tak přínosů (finančních např. ve formě 
sponzorských darů, příjmů z veřejných výdajových programů apod. či nefinančních ve formě lepšího 
vnímání památkové péče společností). 
Pokud z celkové částky vyjmeme a budeme hodnotit pouze náklady na vstupní zkoušku ve variantě 1a, 
mohou tyto vypadat následovně: 
Náklady státní správy budou zahrnovat náklady na vypracování testů, příp. náklady na přípravu ústních 
zkoušek; náklady na vyhodnocení testů, resp. náklady na práci zkušební komise a náklady spojené 
s administrací procesu. 
Tabulka 14: Odhad nákladů státní správy na realizaci vstupní zkoušky pro ověření náležitostí provádění regulované 
činnosti – restaurování kulturních památek  

Náklady státní správy  počet hodin celkem 
náklady na vypracování testů, příp. náklady na přípravu ústních zkoušek 80 28 320 
náklady na vyhodnocení testů, resp. náklady na práci zkušební komise v průběhu 40 14 160 
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vykonávání zkoušky3 
náklady spojené s administrací procesu 20 7 080 
Celkem za rok  49 560 

Náklady restaurátorů pak budou obsahovat následující kroky: vyplnění přihlášky ke zkoušce, přiložení 
příloh; odeslání přihlášky s přílohami; přípravu na zkoušku (absolvování případného kurzu či školení); 
účast na zkoušce a při neúspěšném absolvování zkoušky její opakování.  
Tabulka 15: Odhad nákladů restaurátorů na vykonání vstupní zkoušky pro ověření náležitostí provádění regulované 
činnosti – restaurování kulturních památek 

Náklady restaurátorů  počet hodin Celkem 
vyplnění přihlášky ke zkoušce, přiložení příloh; 2 780 
odeslání přihlášky s přílohami; 1 390 
příprava na zkoušku; 244 9 360 
absolvování případného kurzu či školení  1 312* 
účast na zkoušce; 8 3 120 
při neúspěšném absolvování opakování zkoušky   1 796** 
Celkem  16 758 
Celkem za rok  653 562 

*za předpokladu, že školení absolvuje 10 % uchazečů; náklady na absolvování případného kurzu či školení (celodenní 
školení) – v intervalu 〈10 000 – 15 000〉 Kč + 8 hod.*390 Kč/hod.;  
**za předpokladu, že zkoušku musí opakovat 10 % uchazečů 
Jednorázovým nákladem budou finanční prostředky spojené s přechodem k novému systému. 
Přínosy: 
Hlavním, obtížně vyčíslitelným, přínosem tohoto opatření bude vyšší úroveň restaurátorů a možnost 
postihu za provinění, které mohou vést k eliminaci případných škod způsobených restaurátory na 
základě nekvalitně provedené práce. Tento fakt zlepší ochranu památkového fondu, může zvednout 
atraktivitu regionů pro turisty, zlepšit vnímání památkové péče širokou veřejností apod. 
Zároveň se předpokládá zlepšení v oblasti neodevzdávání/nezpracovávání závěrečných 
restaurátorských zpráv.  
K.2 Oprávnění ke zpracování SHP 
Současný stav: Veřejné právo stavebně historické průzkumy zná, a to např. ve vyhlášce č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v přílohách 1, 4 a 5. Stavebně historický průzkum se přikládá 
s dokumentací staveb, není však uvedeno, kdo jej zpracovává a jaké má náležitosti. Dále lze vyjma 
zmíněné vyhlášky ještě uvést další předpisy, které pojem stavebně historický průzkum používají, aniž 
by však jeho obsah jakkoli vymezovaly - nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 
                                                 
3 při mediánovém počtu 39 řízení o udělení oprávnění k restaurování kulturních památek za rok (viz tabulka výše) 
4 Odhad počtu hodin potřebných k přípravě a vstupní zkoušku vychází z dat získaných v oblasti stavebních autorizací: 

Doba od ukončení 
VŠ studia 

Počet hodin 
přípravy 

Doba od ukončení 
VŠ studia 

Počet hodin 
přípravy 

0-1 21 10-15 35 
1-2 23 15-20 40 
2-3 24 20-25 45 
3-5 28 25-30 43 
5-10 32   

Data vykazují významnou korelaci mezi dobou od ukončení VŠ studia a potřebným počtem hodin na přípravu ke zkoušce. 
Lze předpokládat, že vstupní zkoušku k získání oprávnění k restaurování kulturních památek budou skládat především 
mladší uchazeči a budeme se tak s odhady pohybovat v horní části tabulky, resp. v dolní části intervalu zachycujícího rozsah 
počtu hodin potřebných k přípravě na vstupní zkoušku. Tabulka navíc zachycuje data získaná z oblasti udělování stavebních 
autorizací. Můžeme předpokládat, že vzhledem k jednoduššímu právnímu rámci a specifičtější náplni budou náklady na 
přípravu na vstupní zkoušku obecně nižší.  
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službách a správě, vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb nebo vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění vyhlášek č. 139/1999 Sb. a č. 538/2002 Sb. 
Analýza problému: Byly identifikovány následující problémy - nedostatečná garance kvalifikace 
subjektů zpracovávajících SHP; rozhodování o obnovách kulturních památek a rozhodování o pracích 
na nemovitostech v památkových rezervacích a zónách bez zjištění stavu věci, o kterém nejsou 
důvodné pochyby. 
Cíl: Zajištění kvalitní realizace stavebně historických průzkumů jakožto vysoce odborné 
a specializované činnosti, jejíž kvalitu je třeba monitorovat. 
Varianty řešení: 
Varianta 0 – zachování současného stavu; 
Varianta 1 - zpracování stavebně historických průzkumů se stane místo volné vázanou živností dle 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů; 
Varianta 2 – úprava udělování oprávnění k provádění stavebně historických průzkumů zákonem; 
stanovení potřebných předpokladů pro zpracování SHP zákonem; 
Varianta 3 – stavebně historický průzkum jako samostatný nový obor; autorizace u ČKA, příp. jiné 
profesní komory. 
Identifikace nákladů a přínosů: 

Dopady na státní správu  
Přínosy – zajištění kvality zpracování SHP s pozitivními dopady na stav památkového fondu  
Náklady – v případě varianty 1 a 2 nárůst administrativní zátěže (ve formě procesu vydávání osvědčení o odborné 
způsobilosti např. MK či ve formě nákladů na řízení pro vydání povolení ke zpracování SHP) 
Komora 
Přínosy – v případě varianty 3 příjmy z příspěvků nových členů  
Náklady – v případě varianty 3 náklady na administraci vydávání autorizací pro nový obor, příp. další činnost komory 
FO/PO zpracovávající SHP 
Náklady – administrativní náklady na získání osvědčení, povolení či autorizace, poplatky komoře  
Dopady na vlastníky/uživatele kulturních památek 
Přínosy - zajištění kvality zpracování SHP s pozitivními dopady na stav památkového fondu  

Vyhodnocení variant a návrh řešení: 
Varianty 2, 3 jsou nejvíce administrativně náročné. Varianta 2 zvyšuje administrativní zátěž pro MK ve 
formě nákladů na řízení o udělování oprávnění ke zpracování SHP. Varianta 3 přináší nejvyšší náklady 
FO/PO zpracovávajícím SHP ve formě poplatků placených komoře a omezení volného přístupu na trh. 
Tím v sobě nese potenciál k růstu cen zpracovávaných SHP a poklesu konkurence. Z nákladového 
hlediska se tak jako nejvhodnější jeví varianta 1.  
Co se týče přínosů ve formě ochrany památkového fondu, jsou neúčinnějšími variantami vedoucími ke 
stanovenému cíli Varianta 2 a Varianta 3.  
Ve prospěch Varianty 2 pak ještě hovoří konzistentnost právní úpravy, kdy by v případě volby této 
varianty došlo ke sjednocení postupů při verifikaci kvalifikace jednotlivých subjektů provádějících 
regulované činnosti (restaurování, SHP, archeologické výzkumy). U varianty 3 by v úvahu přicházela 
více než jedna komora (i např. ČKAIT). 
S ohledem na průběh projednávání návrhu zákona o ochraně památkového fondu s odbornou veřejností 
a v Poslanecké sněmovně v letech 2015 až 2017 dospělo MK k závěru, že aktuálně předkládaný návrh 
zákona nově regulaci problematiky SHP obsahovat nebude. Část odborné veřejnosti, zastoupené 
především ve Sdružení pro stavebněhistorický průzkum nebo ve Sdružení profesionálních pracovníků 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBDQGHL8I)



 46 

památkové péče, v průběhu projednávání předchozího návrhu zákona o ochraně památkového fondu 
v Poslanecké sněmovně zásadním způsobem zpochybňovala potřebu zavedení této nové regulace a 
marginalizovala význam SHP poukazem na ostatní průzkumy navrhovaným zákonem neupravené. 
Odborná veřejnost podporující přijetí navrhovaného zákona neakcentovala segment regulace SHP jako 
ten rozhodující přínos, který s sebou navržený zákon přináší a k řešení této problematiky se stavěla 
neutrálně. S ohledem na absenci jednoznačné podpory odborné veřejnosti v otázce potřeby zavedení 
nové regulace, a naopak marginalizaci významu SHP pro praxi památkové péče částí odborné 
veřejnosti, nevidí MK důvod pro stanovení nové regulace. Pasáže, které se týkají SHP, byly v materiálu 
RIA ponechány, neboť dokumentují jednu z variant řešení úpravy regulovaných činností na úseku 
památkové péče. 
Na základě konzultací, jednání v průběhu tvorby nového zákona o ochraně památkového fondu a jeho 
projednání v Poslanecké sněmovně v letech 2015 – 2017 volíme variantu 0. 
K.3 Oprávnění k provádění archeologických výzkumů 
Současný stav: Archeologické výzkumy je ze zákona oprávněn provádět pouze ArÚ.  
MK může na žádost v odůvodněných případech po dohodě s AV ČR povolit provádění 
archeologických výzkumů vysokým školám, pokud je provádějí při plnění svých vědeckých nebo 
pedagogických úkolů, muzeím nebo jiným organizacím, popřípadě FO, které mají pro odborné 
provádění archeologických výzkumů potřebné předpoklady. Oprávněná organizace následně uzavírá 
s AV ČR dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů. 
Potřebnými předpoklady se rozumí odborná kvalifikace FO žádající o udělení oprávnění, nebo odborná 
kvalifikace FO, která je v pracovním nebo jiném obdobném poměru k osobě žádající o udělení 
oprávnění, jejímž prostřednictvím bude zajištěna odbornost provádění archeologických výzkumů, 
a vybavení laboratorním zařízením a prostory nezbytně nutnými pro vědecké poznání a dokumentaci 
archeologických nálezů a dočasné uložení movitých archeologických nálezů. 
MK po dohodě s AV ČR může odejmout povolení k provádění archeologických výzkumů oprávněné 
organizaci, která porušila podmínky, za kterých jí bylo oprávnění uděleno. 
MK vede evidenci uchazečů, kterým bylo uděleno oprávnění k provádění archeologických výzkumů. 
Analýza problému: Věcné nedostatky a nesrovnalosti ve znění zákona5 

                                                 
5 Řízení o udělení povolení se zahajuje výlučně na návrh. Splnění personálních a materiálních předpokladů je předmětem 
dokazování v řízení. Obligatorně se předepisuje MK souhlas AV ČR, který nemá předepsanou žádnou formu ani obsah a 
pro jehož udělení nejsou předepsána žádná kritéria. Právě tato dohoda je zdrojem určité nejistoty v celém procesu vydávání 
povolení. MK je správním orgánem, který vydává povolení ve správním řízení. Ze současné dikce zákona vyplývá, že bez 
souhlasu AV ČR nemůže MK povolení vydat. Souhlas AV ČR má tedy v řízení velmi silnou povahu, nicméně nejsou 
stanovena kritéria pro jeho udělení, či neudělení. Toto velmi silné postavení AV ČR v kombinaci s faktem, že ArÚ, které 
AV ČR zřizuje, archeologické výzkumy samy provádějí, vyvolává otázky ohledně potenciálního střetu zájmů při udělování 
povolení. 
Současný stav, kdy MK vydává správní rozhodnutí podle správního řádu, ale musí se řídit vyjádřením AV ČR, který není 
vydáván podle správního řádu, nemá předepsanou formu ani obsah, a tedy nemusí nutně obsahovat ani odůvodnění, je 
problematický. V praxi již nastal případ, kdy AV ČR nesouhlasila s udělením oprávnění určitému subjektu, v důsledku 
čehož MK odmítlo oprávnění udělit. Žadatel podal na toto rozhodnutí žalobu, která v plném rozsahu odkryla problematické 
postavení AV ČR v tomto řízení. Má-li MK nést odpovědnost za rozhodování o udělení nebo neudělení oprávnění, je 
vhodné, aby tuto odpovědnost neslo v plném rozsahu, avšak pouze za své vlastní činy, nikoliv za rozhodnutí AV ČR. 
Posouzení, zda uchazeč splňuje či nesplňuje požadavky stanovené zákonem k získání oprávnění (vykládané striktně dle 
zákona, nikoliv extenzivně), musí tedy v plném rozsahu provést MK (s tím, že mu nic nebrání obrátit se na AV ČR jako na 
poradní orgán; podstatné je, že stanovisko AV ČR nebude rozhodování MK svazovat – čímž bude celý proces pod 
kontrolou MK, které však zároveň za jeho průběh bude plně odpovídat).  
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Cíl: Odstranění věcných nedostatků ve znění zákona o památkové péči, duplicita povolování činnosti, 
snížení administrativní zátěže, zajištění kvality a odbornosti činnosti archeologů  
Varianty řešení: 
Varianta 0 – zachování původního stavu; 
Varianta 1 – upřesnění definic, pojmů, postupů a předpokladů pro provádění archeologických výzkumů 
– upuštění od povinnosti dosažení dohody mezi MK a AV ČR - odborným poradním orgánem např. 
Archeologická rada, která bude poskytovat podklady zejména pro udělování a odnímání oprávnění 
k provádění archeologických výzkumů; 

Varianta 1a – k výše uvedenému navíc zavedení vstupní zkoušky pro ověření náležitostí provádění 
regulované činnosti – archeologických výzkumů;  

Varianta 2 – zřízení profesní instituce na způsob samosprávné komory s povinným členstvím, která by 
převzala všestranné garance za obor – evidence, kontrola. 
Identifikace nákladů a přínosů: 

Dopady na státní správu  
Přínosy – ve variantě 1 nárůst právní jistoty, jednoznačná role MK a posílení jeho postavení při udělování oprávnění či 
v případných soudních sporech; zajištění kvality a odbornosti práce archeologů; změna administrativní zátěže pro stát - 
bude záležet na počtu vydávaných oprávnění (může vzrůst z hlediska rozšíření okruhu možných žadatelů, zároveň však 
poklesnout z důvodu zpřísnění podmínek pro získání oprávnění); ve variantě 2 přesun části administrativních nákladů 
spojených s převodem zvolených úkonů z MK na nově zřízenou komoru  
Náklady – ve variantě 1a náklady spojené s realizací zkoušek, ve variantě 2 jednorázové náklady na změnu systému; 
náklady na fungování Archeologické rady (řešeno v jiné kapitole) 
AV ČR 
Přínosy – eliminace nákladů spojených s vyjadřováním se k udělení oprávnění k provádění archeologických výzkumů 
Náklady - případné zvýšení konkurence mezi AO (může vzrůst z hlediska rozšíření okruhu možných žadatelů) 
Komora 
Přínosy - ve variantě 2 zajištění kvality a odbornosti práce archeologů; příjmy z příspěvků nových členů 
Náklady – jednorázové náklady na zřízení profesní komory; administrativní náklady spojené s agendou převedenou 
z MK (náklady na administraci vydávání autorizací); provozní náklady  
AO 
Přínosy - zajištění kvality a odbornosti práce archeologů; nediskriminační přístup na trh, zvýšení právní jistoty při 
žádosti o povolení 
Náklady – administrativní náklady na získání osvědčení, povolení či autorizace, poplatky komoře; nárůst administrativní 
zátěže plynoucí z nutnosti plnění a dokazování splnění přísnějších požadavků; možný nárůst konkurence  
Dopady na stavebníka 
Přínosy – případné zvýšení konkurence mezi archeologickými osobami (může vzrůst z hlediska rozšíření okruhu 
možných žadatelů) 
Dopady na veřejnost 
Přínosy – zajištění kvalitního a komplexního vědeckého poznání, záchrany, uchování a dokumentace archeologických 
nálezů, včetně interpretace jejich kulturní a památkové hodnoty (v případě, že MK bude schopno garantovat stejnou 
kvalitu subjektů, jimž bude uděleno oprávnění k provádění archeologických výzkumů, jaká odpovídá situace 
v současnosti, tj. kdy oprávnění je udělováno po dohodě MK s AV ČR) 

Vyhodnocení variant a návrh řešení: 
Vzhledem k nízké intenzitě a četnosti výskytu problematických situací v této oblasti není potřeba 
významným způsobem právní úpravu měnit. V tomto případě vychází z hodnocení nejlépe varianta 1, 

                                                                                                                                                                        
Zároveň vzhledem k tomu, že MK i AV ČR jsou organizační složky státu, jedná se tedy o dohodu v rámci jednoho subjektu 
– státu. Dohoda mající reálně jen jednu smluvní stranu ovšem není pojmově možná. Jedná se tedy spíše o právní jednání AV 
ČR, kterým dává tato instituce souhlas s udělením povolení k provádění archeologických výzkumů konkrétnímu žadateli.  
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kdy dojde k odstranění věcných nedostatků stávajícího zákona, nárůstu právní jistoty a zároveň poklesu 
administrativní zátěže. Na druhou stranu je zde eliminována možnost pro AV ČR vyjádřit se k udělení 
oprávnění určité FO či PO.  
Důležitým dopadem varianty 1 může být zlepšení konkurenčního prostředí. V současné době územní 
působnost subjektů provádějících archeologický výzkum je určena buď samou žádostí o povolení 
k provádění archeologických výzkumů, nebo dohodou oprávněné organizace s AV ČR. Postavení AV 
ČR je v tomto ohledu relativně silné, i vzhledem k tomu, že ArÚ samy archeologické výzkumy 
provádí. Upuštění od povinnosti dosažení dohody mezi oprávněnou organizací a AV ČR tak mluví ve 
prospěch deregulačních a liberalizačních tendencí. Navíc systém, kdy AV ČR, jejíž ArÚ jsou 
konkurenty ostatních subjektů provádějících archeologický výzkum, stanovuje podmínky a uzavírá 
s nimi dohody o jejich plnění, není z hlediska důvěryhodnosti úplně optimální. Silná pozice AV ČR 
jako regulátora trhu a současně poskytovatele služby (prostřednictvím subjektů, které sám zřizuje) 
navíc nepodléhá žádným předepsaným limitům ve formě ani obsahu ani kontrolním a přezkumným 
mechanismům, což vede k nízké transparenci na tomto úseku a k relativně snížené míře právní jistoty 
jak subjektů provádějících archeologické výzkumy, tak i stavebníků. Je však třeba zdůraznit, že při 
volbě varianty 1 je nutné dbát na účinnou kontrolu v oblasti provádění archeologických výzkumů tak, 
aby v důsledku změny podmínek nedošlo k poškození archeologického dědictví.  
V nové právní úpravě lze uvažovat s následujícími kroky. Archeologické výzkumy bude nadále 
oprávněn provádět ArÚ a NPÚ. Na základě povolení MK však budou moci provádět archeologické 
výzkumy i další FO nebo PO. MK udělí FO nebo PO oprávnění k provádění archeologických výzkumů, 
pokud bude bezúhonná, plně svéprávná a bude mít pro provádění archeologických výzkumů potřebné 
předpoklady. 
Potřebnými předpoklady se bude rozumět splnění odborné kvalifikace osoby žádající o udělení 
oprávnění, a zajištění prostor nezbytně nutných pro vědecké poznání a dokumentaci archeologických 
nálezů a dočasné uložení movitých archeologických nálezů.  
Odbornou kvalifikaci bude možné splnit prostřednictvím FO, která bude plně svéprávná, bezúhonná, v 
pracovním nebo jiném obdobném poměru k osobě žádající o udělení oprávnění a bude splňovat 
stanovené požadavky.  
Odbornou kvalifikací se bude rozumět dosažená kvalifikace, jíž bude vysokoškolské vzdělání získané 
studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd se zaměřením 
na archeologii, 3 roky odborné praxe v ArÚ nebo OO (oproti současným 2 letům) a publikační činnost 
o výsledcích AV (v současnosti není požadováno).  
Za bezúhonného se pro účely povolení k provádění AV nebude považovat ten, kdo byl pravomocně 
odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s prováděním AV, či nakládáním s archeologickým 
dědictvím, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen. 
Náklady a přínosy, resp. naplnění stanovených cílů, budou v případě varianty 1a záviset na konkrétním 
obsahu zkoušky a postupech a detailech s ní spojených.  
Vliv na správné posouzení kvalit jednotlivých uchazečů a jejich přínosu pro lepší ochranu 
památkového fondu bude mít volba formy zkoušky. Písemné testy, ač méně schopné rozlišit mezi 
kvalitami jednotlivých uchazečů, jsou na druhou stranu méně nákladné. V případě volby alespoň z části 
ústní zkoušky hraje při hodnocení přínosů významnou roli složení a obsazení orgánu (komise) 
rozhodující o úspěšném či neúspěšném složení vstupní zkoušky. 
V případě zavedení povinnosti složit vstupní zkoušku bude nutné řešit přechod od stávajícího systému 
k systému novému, tj. zajistit, aby nevznikla situace, kdy bude nedostatek AO či naopak jedna skupina 
osob bude dočasně zvýhodněna oproti jiné, např. v rámci přechodných ustanovení, které stanoví, že 
stávající oprávněné organizace budou AO podle nového památkového zákona při splnění určitých 
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podmínek. 
V tomto případě byla zvolena v rámci závěrečných konzultací k tomuto návrhu varianta 0. Původně 
zvažovaná úprava této problematiky (viz sněmovní tisk č. 666, volební období 2013 - 2017) byla 
z návrhu zákona bez náhrady vypuštěna s tím, že je třeba oblast ochrany archeologického dědictví řešit 
zcela samostatnou komplexní normou v budoucnu. Do přijetí této normy bude zachována stávající 
úprava v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Pasáže, které se týkají archeologie, byly 
v materiálu RIA ponechány, neboť dokumentují jednu z variant řešení úpravy regulovaných činností na 
úseku památkové péče. 
K.4 Pozastavení oprávnění k restaurování kulturní památky 
Současný stav: 
Současný zákon stanoví, že MK může rozhodnout o pozastavení restaurátorské činnosti prováděné na 
základě povolení k restaurování, jestliže proti jeho držiteli bylo zahájeno trestní řízení, v jehož 
důsledku může přestat splňovat podmínku bezúhonnosti, bylo zahájeno řízení o omezení svéprávnosti, 
a to až do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým toto řízení končí. 
Problém: Současný památkový zákon nereaguje na všechny situace, které byly identifikovány jako 
problematické a kdy by v současné době mělo dojít k pozastavení oprávnění. V neposlední řadě je třeba 
úpravu této oblasti navázat na varianty zvolené v předchozích kapitolách.  
Cíl: Vyšší ochrana památkového fondu, konzistentnost právní úpravy, zvýšení právní jistoty. 
Varianty řešení: 
Varianta 0 - ponechat původní stav; 
Varianta 1 - MK rozhodne o pozastavení oprávnění k restaurování kulturní památky při naplnění 
zákonem stanovených skutečností. 
Podmínkou pro zavedení tohoto opatření musí být určení lhůty, na kterou je možné nejdéle oprávnění 
k restaurování kulturní památky pozastavit. Tato lhůta by měla být v horizontu 2 – 4 let podrobena 
přezkumu účinnosti. 
Pro splnění stanoveného cíle by po dobu pozastavení oprávnění k restaurování kulturní památky neměl 
restaurátor restaurovat kulturní památky. Pozastavením oprávnění k restaurování kulturní památky by 
však neměla být dotčena povinnost dokončit rozpracované restaurování kulturní památky, pokud to 
není v rozporu s důvodem pozastavení činnosti tak, aby nedošlo ke vzniku dodatečných škod na 
památkovém fondu. Další nutnou podmínkou pro dosažení stanoveného cíle je zavedení oznamovací 
povinnosti toho, komu bylo pozastaveno oprávnění k restaurování kulturní památky vůči všem osobám, 
pro které restauruje. 
Náklady a přínosy: 
Změny v této oblasti zahrnují zpřesnění právní úpravy (detailní výčet situací, v nichž může dojít 
k pozastavení oprávnění k restaurování kulturní památky). Dále pak reflektují varianty zvolené 
v předchozích podkapitolách. Hlavním přínosem tak bude větší konzistentnost a transparentnost nové 
právní úpravy, vyšší právní jistota, efektivnější ochrana památkového fondu plynoucí mimo jiné i ze 
specifikace práv a povinností dotčených subjektů spojených s pozastavením oprávnění k restaurování 
kulturní památky. Protože půjde o případy v řádu jednotek, neočekáváme výraznější nárůst nákladů, 
který by nebyl vyvážen přínosy v oblasti ochrany památkového fondu.  
K.5 Zánik oprávnění k restaurování kulturní památky 
Současný stav: 
MK zruší povolení k restaurování, jestliže držitel povolení k restaurování byl omezen ve svéprávnosti, 
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přestal splňovat podmínku bezúhonnosti, hrubým způsobem nebo méně závažným způsobem, ale 
opakovaně prokazatelně poškodil při restaurování kulturní památku nebo její část, která je dílem 
výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, uvedl v žádosti podle odstavce 5 nepravdivé 
údaje či požádal o zrušení povolení k restaurování. 
Problém: Současný památkový zákon nereaguje jednotně na všechny situace, které byly 
identifikovány jako problematické a kdy by v současné době mělo dojít ke zrušení oprávnění. 
V neposlední řadě je třeba úpravu této oblasti navázat na varianty zvolené v předchozích kapitolách. 
Cíl: Vyšší ochrana památkového fondu, konzistentnost právní úpravy, zvýšení právní jistoty. 
Varianty řešení: 
Varianta 0 - ponechat původní stav; 
Varianta 1 – definovat podmínky pro zánik a rozhodnutí o zrušení oprávnění k restaurování kulturní 
památky. 
Pro splnění cíle efektivní ochrany památkového fondu musí být upřesněny povinnosti osob, kterým 
oprávnění zaniklo.  
Náklady a přínosy: 
Změny v této oblasti zahrnují stejně jako v předchozí kapitole zpřesnění právní úpravy (detailní výčet 
situací, v nichž může dojít k zániku oprávnění k restaurování kulturní památky). Dále pak reflektují 
varianty zvolené v předchozích podkapitolách. Hlavním přínosem tak bude opět větší konzistentnost a 
transparentnost nové právní úpravy, vyšší právní jistota, efektivnější ochrana památkového fondu 
plynoucí mimo jiné i ze specifikace práv a povinností dotčených subjektů spojených se zánikem 
oprávnění k restaurování kulturní památky. Protože půjde o případy v řádu jednotek, neočekáváme 
výraznější nárůst nákladů, který by nebyl vyvážen přínosy v oblasti ochrany památkového fondu.  
L. Kompenzace veřejného zájmu 
Současný stav a definice problému: V současné době se kompenzace veřejného zájmu na úseku 
památkové péče uskutečňují prostřednictvím tří skupin nástrojů. Jedná se konkrétně o nástroje daňové, 
finanční a další kompenzační nástroje.  
V oblasti daňové jde především o úlevy dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, kde je 
umožněno osvobození od daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek u kulturních památek za 
podmínek stanovených v daňových zákonech. Dále se v oblasti daňové uplatňují úlevy dle zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, který stanoví některé zvláštnosti odpisování ve vztahu ke kulturním 
památkám. 
V oblasti nástrojů finančních se uplatňuje zejména systém přímé finanční podpory vlastníků kulturních 
památek, kteří mohou získat z veřejných rozpočtů nenárokové finanční prostředky na obnovu 
kulturních památek. Problémem v této oblasti je, že ze strany státu se tento typ kompenzace netýká 
vlastníků nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, ale se nacházejí v památkovém území. Tito 
vlastníci jsou ve svých vlastnických právech omezováni obdobně jako vlastníci kulturních památek, 
avšak současný zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a související předpisy jim neumožňují 
ucházet se o přímé státní podpory. Tento stav hraničí s porušením ústavního principu rovnosti subjektů 
před zákonem a s porušením principu obsaženého v čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, 
který stanoví, že nucené omezení vlastnického práva je mimo jiné možné jen za náhradu.  
Dalším významným kompenzačním nástrojem je zejména bezplatná pomoc vlastníkům kulturních 
památek a nemovitostí nacházejících se v památkovém území ze strany NPÚ při zajišťování péče 
o kulturní památky a nemovitosti. 
Nárok na konzultace jako kompenzační opatření uznal i Ústavní soud – viz nález Ústavního soudu sp. 
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zn. I. ÚS 35/94: 
„Citovaná omezení vlastníka kulturní památky jsou však v zákoně kompenzována řadou ustanovení, 
která za ně poskytují náhradu. Tato náhrada spočívá především v tom, že v případě obnovy kulturní 
památky se poskytuje bezplatná odborná pomoc a poskytují se podklady a informace dle § 14 odst. 7 
cit. zák. Dále - na žádost vlastníka - může příslušný okresní úřad, případně MK pro údržbu či uchování 
kulturní památky poskytnout příspěvek na zvýšené náklady (§ 16 cit. zák.). Rovněž ústřední orgán Státní 
památkové péče zabezpečuje projektové a stavebně-restaurátorské práce při obnově vybraných 
kulturních památek (§ 32 odst. 2 písm. h). Příslušná odborná organizace státní památkové péče 
poskytuje kromě toho bezplatnou odbornou pomoc vlastníkům kulturní památky, zpracovává odborná 
vyjádření k provádění obnovy, zabezpečuje průzkum, výzkum a dokumentaci kulturní památky § 33 
odst. 2 písm. g) a i) cit. zák.).“ 
Posledním v praxi diskutovaným problémem je otázka dalších kompenzačních nástrojů. Jednou 
z doposud nedořešených věcí je zpřístupnění obsáhlejších souborů informací o kulturních památkách 
způsobem, který umožňuje dálkový přístup, což by jednak bylo ku prospěchu osob, které tyto 
informace požadují, jednak ku prospěchu odborných organizací, kterým by takovéto opatření pomohlo 
snížit náklady na odbornou pomoc. Druhou otázkou je bezplatná podpora vlastníků součástí 
památkového fondu jinou formou než jen odbornou pomocí – například podporou při prezentaci 
a propagaci kulturního dědictví v rámci různých veřejných strategií. Mohlo by se jednat zejména 
o podporu v rámci cestovního ruchu (např. zařazení památky do naučné stezky, podpora památek 
lidového stavitelství v rámci agroturistiky apod.), podporu při prezentaci památek na nejrůznějších 
nosičích (brožury, CD, www stránky apod.) nebo o další způsoby prezentace a propagace, tzn. 
propagace při veletrzích cestovního ruchu atp. 
Cíl: Zajistit vlastníkům kompenzace za omezení vlastnických práv v zájmu památkové péče v souladu 
s platnými ústavněprávními principy. 
Varianty řešení: 
Varianta 0 - ponechat původní stav; 
Varianta 1 – rozšířit okruh adresátů přímých finančních podpor; 
Varianta 2 - rozšířit nefinanční podporu na oblast prezentace a propagace kulturního dědictví v rámci 
různých veřejných strategií např. v cestovním ruchu apod. 
Identifikace nákladů a výnosů: 

Stát  
Přínosy – u Varianty 2 přístup k obsáhlejším souborům informací o předmětech ochrany 
Náklady – u Varianty 1 náklady ve výši kompenzací nově poskytovaných vlastníkům nemovitostí v památkových územích; 
správní orgány památkové péče – administrativa přírůstku žádostí na základě rozšíření okruhu potenciálních příjemců podpory 
NPÚ 
Přínosy – přístup k obsáhlejším souborům informací o předmětech ochrany 
Náklady – nově vzniklé náklady plynoucí z podpory vlastníků kulturních památek a nemovitostí v památkových územích, 
u Varianty 2 z další podpory při prezentaci a propagaci kulturního dědictví vlastníků kulturních památek; náklady na 
zpřístupnění souborů informací o předmětech ochrany 
Podnikatelé  
Přínosy – lepší stav památkového fondu 
Adresáti příjemci dotací  
Přínosy – příjmy z kompenzací i pro vlastníky nemovitostí v památkových územích; zpřístupnění souborů informací 
o předmětech ochrany 
Náklady – vlastníci kulturních památek – v případě zachování stejného rozpočtu část finančních prostředků 
poskytovaných těmto příjemcům přesměrována na skupinu vlastníků nemovitostí v památkových územích 
Veřejnost 
Přínosy – lepší stav památkového fondu 
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Vyhodnocení variant a návrh řešení: 
Výše uvedené varianty se navzájem nevylučují a lze je vzájemně kombinovat.  
Jako nejvhodnější se jeví varianta 1, která odstraňuje diskriminaci mezi vlastníky kulturních památek 
a vlastníky nemovitostí v památkových územích. Vzhledem k tomu, že současná úprava adresátů 
přímých finančních kompenzací neodráží dostatečně ústavní princip rovnosti subjektů v právech 
a povinnostech před zákonem tím, že prakticky zvýhodňuje vlastníky kulturních památek (kterým 
ukládá povinnosti a omezení, ale zároveň jim dává oprávnění žádat o přímou finanční podporu od 
státu) ve srovnání s vlastníky nemovitostí v památkových územích, které nejsou zároveň kulturní 
památkou (kteří mají povinnosti a omezení analogické k vlastníkům kulturní památky, ale o přímou 
státní finanční podporu žádat nemohou), je třeba, aby se nový zákon o ochraně památkového fondu 
tímto tématem zabýval.  
Také snaha více propagovat kulturní dědictví České republiky na národní i mezinárodní úrovni se jeví 
jako vhodná a do budoucna perspektivní forma nefinančních kompenzací pro vlastníky památek 
a nemovitostí v památkové rezervaci či zóně. Z těchto důvodů se jako vhodná zdá i varianta 2. 
V případě jejího zavedení by bylo vhodné v rámci přezkumu účinnosti sledovat efektivitu vynakládání 
veřejných prostředků na propagační kampaň, tj. fakt, zda má kampaň předpokládaný dopad a účinky ve 
formě vyššího zájmu o kulturní památku, příp. památkové území. 
Výpočet nákladů a přínosů: 
Výši nákladů na přímé finanční kompenzace budou ovlivňovat následující fakta: finanční kompenzace 
jsou v současnosti nenárokové a tento stav bude i v novém zákoně zachován (pro jejich nové i původní 
příjemce), odvíjejí se od rozpočtových možností rezortu v konkrétním roce a zároveň se odvíjejí od 
specifických potřeb jednotlivých kulturních památek (a nově i památkových území). Ve střednědobém 
horizontu se tedy dají očekávat náklady spojené zejména se sběrem dat a plánováním a adaptací 
systému finančních kompenzací na rozšířený okruh subjektů. Sběr dat by mohl být již součástí 
vytváření plánů ochrany památkových území, takže nemusí znamenat další specifické náklady. Dá se 
očekávat, že jednotlivé podpory pro vlastníky nemovitostí v památkových rezervacích a památkových 
zónách budou analogické k současným podporám pro vlastníky kulturních památek, jejich výše se bude 
pohybovat výhledově v rozmezí mezi 50 000 a 400 000 Kč na nemovitost a rok. 
Co se týče nákladů na rozšíření nefinančních kompenzací, půjde především o připojení kulturních 
památek v soukromém vlastnictví do propagačních materiálů sestavovaných k oficiální propagaci 
České republiky (a dále o možnosti prezentace kulturních památek na různých akcích, veletrzích atd. 
pořádaných za týmž účelem). Náklady tohoto rozšíření kompenzací by měly být zanedbatelné, neboť 
Česká republika i jednotlivé regiony (města, obce) tuto formu sebepropagace již využívají a zahrnutí 
dalších kulturních památek by se na nákladech nemělo projevit (tato podpora je navíc podmíněna 
zájmem vlastníků kulturních památek a ne všechny kulturní památky je také možné propagovat). 
Přínosy změn v oblasti kompenzačních nástrojů jsou sice evidentní, ale obtížně vyčíslitelné, protože – 
podobně jako náklady – budou záviset na tom, zda a v jakém rozsahu se kompenzační nástroje skutečně 
uplatní.  
Jednoznačným přínosem změny v oblasti přímých finančních kompenzací bude narovnání postavení 
vlastníků kulturních památek a nemovitostí v památkových územích, čímž bude napraven současný 
nesoulad s ústavními principy rovnosti osob před zákonem aj., což je významné nejen z normativně-
právního hlediska, ale i z hlediska úspory budoucích nákladů na případné žaloby k Ústavnímu soudu či 
k Evropskému soudu pro lidská práva apod. 
Přímé finanční kompenzace se udílejí zejména takovým způsobem, aby nepřispívaly pouze 
k estetičtějšímu vzhledu památky, ale aby podporovaly naplnění ještě dalších veřejných zájmů – tzn. 
aby případný nárůst jejich objemu nevedl k přínosům pouze na úseku památkové péče, ale k mnoha 
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dalším pozitivním efektům. 
Zachovalá a dobře udržovaná památková území jsou významným lákadlem České republiky v oblasti 
cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že finanční podpory velkou měrou přispívají k ochraně 
památkového fondu i do budoucna (tak, aby např. i další kulturní památky či památková území mohla 
být zapsána na seznam UNESCO), je postupný a dobře naplánovaný nárůst finančních podpor základní 
nutností. 
Co se týče přínosů na rozšíření nefinančních kompenzací, šetří pomoc vlastníkům kulturních památek 
při propagaci významně náklady (náklady na přípravu reklamní kampaně jedné památky v České 
republice formou brožur, internetových stránek, informačních stánků a menších reklamních ploch by u 
soukromé reklamní agentury stála minimálně 100 000 Kč). Připojení dalších kulturních památek či 
objektů v památkových územích do oficiálních propagačních materiálů České republiky zvyšuje 
atraktivitu České republiky jako cílové destinace a podporuje nárůst příjmů veřejných rozpočtů 
z turismu. Navíc začlenění dalších památek do propagačních materiálů České republiky (regionů apod.) 
přispívá ke zlepšení koordinace jednotlivých reklamních a propagačních aktivit a ke zlepšení jejich 
celkové účinnosti. 
Přehled dopadů regulace na výkon státní statistické služby 
Protože nově zaváděné seznamy a rejstřík bude spravovat MK, přímé zásadní dopady na výkon státní 
statistické služby se neočekávají. V důsledku zavedení nové právní úpravy by však po dohodě s MK 
mohl ČSÚ jako orgán vykonávající státní statistickou službu využívat tyto seznamy jako nový zdroj 
informací pro výkon své služby. Nová regulace neukládá ČSÚ žádnou další povinnost poskytovat MK 
jiné údaje než doposud. Výhody a nevýhody zavádění seznamů a rejstříku jsou uvedeny v předchozích 
podkapitolách hodnotících relevantní věcné okruhy. 
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Souhrn nákladů a přínosů se zhodnocením dopadů na podnikatelskou sféru 
Následující tabulka uvádí souhrn nákladů a přínosů dle jednotlivých věcných okruhů. Není vyčíslována absolutní výše aktuálních a budoucích 
nákladů a přínosů, ale je kvantifikována jejich změna (tj. nárůst či pokles) po zavedení vybraných variant. Pokud se neočekává výrazná změna 
míry ochrany památkového fondu nebo není možné konstatovat, zda ke změně dojde, není zvýšení či snížení míry ochrany památkového fondu 
uvedeno. RIA kalkuluje s nejvýznamnějšími dopady na veškeré dotčené strany, marginální náklady a přínosy jsou hodnoceny jako zanedbatelné 
a nejsou pro jejich nepodstatnost detailně rozebírány. 
Dopady na veřejnou správu 

Změna Náklady  Přínosy  

A. Prohlášení za kulturní památku, 
zrušení prohlášení za kulturní památku, 
prohlášení kulturní památky za národní 
kulturní památku 

    Vyšší právní jistota, vyšší ochrana 
památkového fondu   

B.1 Prohlášení památkového území 

Náklady na prohlášení památkové 
rezervace OOP 

Vypořádání včas podaných připomínek 
k OOP 

Případné rozhodování o námitkách 
vlastníků nemovitostí podaných včas ke 
správnímu orgánu dle §172 správního řádu 

Náklady na případná přezkumná řízení ve 
věci souladu OOP s právními předpisy 

  

  
Úspory ve formě nákladů nevynaložených 
na schválení a vydání nařízení vlády 

  

  

B.2 Plán ochrany památkového území 

  
Administrativní náklady plynoucí 
z obligatorního projednání plánu 

  

  
Vyšší úroveň ochrany památkového 
fondu  

  

  

C. Ochranné památkové pásmo Shodné s použitím OOP   Shodné s použitím OOP   

D. Rada památky světového dědictví Provozní náklady 1. rok až 25 mil. Kč, další 
roky až 100 tis. Kč ročně 

Větší transparentnost nakládání 
s památkou světového dědictví, 
zohlednění specifických potřeb péče 
o památku světového dědictví v plánování 
jednotlivých zainteresovaných stran 

Nepřímé přínosy - rozvoj turismu a 
navazující rozvoj regionů 
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E. Seznam památkového fondu 

  

  

Náklady na vedení seznamu kulturních 
památek 

  

  

230 mil. Kč 

  

  

Kompletnější evidence  

Existence kompletně digitalizovaného 
Seznamu památkového fondu má 
v budoucnu umožnit jeho zapojení do 
procesu elektronizace veřejné správy, jež 
přináší zásadní změny a zlepšení nejen co 
se týče pružnosti a vstřícnosti k občanům 
a ve vztahu občan – veřejná správa, ale 
i v komunikaci mezi jednotlivými úřady 
státní správy. Dále pak umožňuje zrychlit 
proces správního řízení a výrazně uspořit 
administrativní náklady na straně veřejné 
správy i na straně veřejnosti a 
podnikatelských subjektů 

Možnost dálkového přístupu ke 
komplexním údajům o chráněném 
památkovém fondu 

Odhadované přínosy 
elektronizace státní 

správy v řádu miliard – 
část z těchto přínosů 

půjde na účet Seznamu 
památkového fondu 

  

  

F. Práce na kulturní památce, 
restaurování, práce v památkovém 
území a v ochranném památkovém 
pásmu 

  

Nárůst administrativních nákladů v případě 
dvoustupňového procesu při schvalování 
restaurování 

  

  

  

Zvýšení právní jistoty  

Efektivnější ochrana památkového fondu  

V případě NPÚ snížení balastní agendy 

Vyšší informovanost o záměrech 
nakládání s památkovým fondem 

  

  

G. Manipulace s památkovým fondem     Nižší administrativní náročnost  

I. Výzkum a dokumentace v oblasti 
památkové péče 

Administrativní náklady na vydání 
rozhodnutí v případě, že nedojde ke shodě   Zlepšení obrazu památkové péče    

K.1 Oprávnění k restaurování Náklady na zkoušky  50 tis. Kč Lepší stav památkového fondu, lepší 
přehled o osobách restaurátorů    

L. Kompenzace veřejného zájmu 

Nově vzniklé náklady plynoucí z podpory 
vlastníků kulturních památek a nemovitostí 
v památkových územích, dále z další 
podpory při prezentaci a propagaci 
kulturního dědictví vlastníků kulturních 
památek; náklady na zpřístupnění souborů 
informací o kulturních památkách 
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Dopady na soukromé FO/PO 

Změna Náklady  Přínosy  

A. Prohlášení za kulturní památku, 
zrušení prohlášení za kulturní památku, 
prohlášení kulturní památky za národní 
kulturní památku 

    Vyšší právní jistota, vyšší ochrana 
památkového fondu   

B.1 Prohlášení památkového území     Vyšší transparentnost prohlášení 
památkové rezervace    

B.2 Plán ochrany památkového území  

  

  

  

  

  

  

Vyšší transparentnost právního prostředí 

Eliminace nadbytečné administrativní 
zátěže  

Příjmy z turistického ruchu  

Ochrana památkového fondu 

Vyšší úroveň ochrany památkového 
fondu 

  

  

  

C. Ochranné památkové pásmo Shodné s použitím OOP   Vyšší transparentnost procesu   

E. Seznam památkového fondu     

Existence kompletně digitalizovaného 
Seznamu památkového fondu má 
v budoucnu umožnit jeho zapojení do 
procesu elektronizace veřejné správy, jež 
přináší zásadní změny a zlepšení nejen co 
se týče pružnosti a vstřícnosti k občanům 
a ve vztahu občan – veřejná správa, ale i 
v komunikaci mezi jednotlivými úřady 
státní správy. Dále pak umožňuje zrychlit 
proces správního řízení a výrazně uspořit 
administrativní náklady na straně státní 
správy i na straně veřejnosti a 
podnikatelských subjektů  

Možnost dálkového přístupu k Seznamu 
chráněného památkového fondu s širším 
rozsahem informací 

  

F. Práce na kulturní památce, 
restaurování, práce v památkovém 
území a v ochranném památkovém 
pásmu 

Administrativní náklady na zpracovávání 
SHP    Příjmy z cestovního ruchu jako nepřímý 

přínos, vyšší ochrana památkového fondu   

G. Manipulace s památkovým fondem      Pokles administrativních nákladů   
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I. Výzkum a dokumentace v oblasti 
památkové péče Náklady spojené s uzavřením smlouvy   

Zlepšení obrazu památkové péče  

Vyšší ochrana vlastnických práv 
  

K.1 Oprávnění k restaurování kulturní 
památky 

Riziko omezení hospodářské soutěže 
v důsledku zavedení bariér vstupu na trh 
s restaurátorskými pracemi 

770 tis. Kč 
Lepší stav památkového fondu 

Nárok na odbornou pomoc NPU 
  

L. Kompenzace veřejného zájmu 

Vlastníci předmětu ochrany – v případě 
zachování stejného rozpočtu část 
finančních prostředků poskytovaných 
těmto příjemcům přesměrována na 
skupinu vlastníků nemovitostí 
v památkových územích 

  

Lepší stav památkového fondu 

Nárok na lépe definovanou pomoc NPÚ 

Pokles administrativních nákladů na 
uplatňování daňových úlev; příjmy 
z kompenzací i pro vlastníky nemovitostí 
v památkových územích; zpřístupnění 
souborů informací o kulturních 
památkách či o nemovitostech 
v památkových územích 

Přístup k obsáhlejším souborům 
informací o kulturních památkách a 
nemovitostech v památkových územích, 
nárok na konzultační služby ze strany 
NPÚ 

 u finančních podpor 50 
až 400 tis. Kč za rok 
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5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Stanovení orgánů veřejné správy pověřených implementací 
Nový zákon vznikal za podpory speciálně ustaveného odborného poradního týmu MK se zastoupením 
odborníků z oboru památkové péče, veřejné správy, akademické půdy, profesních sdružení či spolků 
apod.6 MK je ústřední orgán státní správy pověřený implementací nového zákona. Role MK bude i 
nadále vyplývat z části zákona upravující organizační uspořádání v rámci památkové péče. Z této části 
bude vycházet i postavení, a tedy i implementační povinnosti, dalších orgánů státní správy, a to nejen 
na úseku památkové péče. Jedná se zejména o památkové úřady na úrovni KÚ a ORP, vykonávající 
správu na úseku památkové péče. Nový zákon nepočítá se zaváděním samoregulace a spoluregulace, 
implementace bude tedy výlučně činností orgánů veřejné správy. Odbornou složkou působící v oblasti 
památkové péče bude i nadále příspěvková organizace zřizovaná MK – NPÚ. PI bude fungovat jako 
dozorový/kontrolní orgán v rámci MK.  

Činnosti související s implementací nového zákona 
Obecně se dá říci, že hodnocený nový zákon v celkovém souhrnu nezvyšuje počet a rozsah činností, jež 
budou regulované subjekty nuceny v důsledku implementace navrhovaných změn provádět. 
Podkapitoly v kapitole 2 se podrobně věnují jednotlivým změnám v právní úpravě a s nimi spojené 
změně administrativní zátěže regulovaných subjektů i změnám na straně regulátora. Tato kapitola také 
podrobně hodnotí náklady zvoleného řešení na činnosti regulovaných subjektů spojených 
s implementací nového zákona. 

Etapy implementace změn zákona 
Implementace změn obsažených v novém zákoně je nutná z důvodu určité překonanosti současného 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Tento zákon je přes své četné novely právním 
předpisem do jisté míry překonaným, neboť vešel v platnost již v roce 1987 a nepočítal s poměry, které 
nastanou již dva roky poté v souvislosti s obdobím přechodu k tržní ekonomice. Z těchto důvodů bude 
změna provedena formou přijetí nového zákona a s ním souvisejících prováděcích předpisů, nikoliv 
pouhou novelizací s výjimkou úpravy ochrany archeologického dědictví, která bude řešena samostatně 
a nově v budoucnu. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči tedy zůstane v části, která řeší 
ochranu archeologického dědictví zachován. 
Přínosy a náklady jednotlivých opatření a změn navrhovaných novým zákonem jsou popsány a 
kvantifikovány pro zvolené varianty v kapitole 2 tohoto hodnocení dopadů regulace. Implementace 
některých změn navrhovaných v novém zákoně jsou přímo vázány na konkrétní podmínky. 
Náklady na změny, které jsou v tomto hodnocení vyčísleny, jsou základní odhady, jejichž naplnění 
bude třeba sledovat průběžně od okamžiku, kdy nový zákon nabude účinnosti. Jinak zákon nemá 
zvláštní implementační etapy. 

Účast spolků na ochraně architektonického dědictví 
Stávající zákon účast spolků na ochraně architektonického dědictví nepředpokládá. Nicméně dle 
závazku ČR z Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy musí ČR zřídit na různých 
stupních rozhodovacího procesu náležité mechanismy pro poskytování informací, konzultace 
a spolupráci mezi státem, regionálními a místními úřady, kulturními institucemi a spolky a veřejností. 

                                                 
6 Konkrétně se konzultací, diskuzí a tvorby návrhů potenciálních řešení nalezených problémů účastnili např. zástupci MK, 
MMR, MŽP, GŘ NPÚ, ArÚ Praha, ČKAIT, FA ČVUT, FF UK, Univerzity Pardubice, ICOMOS, Klubu za starou Prahu, 
ČKA, SHSČMS či České biskupské konference. 
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Proto bylo při přípravě zákona zvažováno, v jaké míře a jaké skupiny veřejnosti se mohou obecně do 
procesu rozhodování o ochraně architektonického dědictví zapojit. Na základě konzultací a zhodnocení 
možných dopadů bylo zvoleno následující řešení. Na řízeních a dalších postupech orgánů památkové 
péče ve věci ochrany architektonického dědictví chráněného podle zákona se bude mít možnost podílet 
spolek, nadace, nadační fond, ústav nebo obecně prospěšná společnost, které podle zakladatelského 
právního jednání vyvíjejí činnost při ochraně architektonického dědictví (dále jen „spolek“). Spolek 
bude moci písemně požádat orgán památkové péče, aby byl předem informován o všech zahajovaných 
správních řízení a jiných postupech týkajících se architektonického dědictví chráněného podle zákona 
o ochraně památkového fondu. Spolek bude oprávněn nahlížet do spisu, vyjadřovat se k podkladům 
a navrhovat provedení důkazů, pokud ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy byla orgánem památkové péče 
informována o zahájení řízení nebo jiného postupu, písemně oznámí orgánu památkové péče, že tohoto 
práva hodlá využít. Rozhodnutí nebo závazné stanovisko, které bylo v takovém řízení vydáno, se 
oznamuje i spolku, který učinil toto oznámení. 
Obdobné postavení jako spolky budou dle navrženého zákona mít v případě ochrany archeologického 
dědictví i obce, čímž bude zajištěna další forma participace veřejnosti na ochraně tohoto dědictví. 

Návaznost na další právní předpisy 
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 
• Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – tzv. GDPR) 

• Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků 
členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů 
(zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 
• Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 

znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 
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5.1. Vynucování 
V rámci vynucování plnění povinností vyplývajících ze zákona o památkové péči zavádí nový zákon 
několik zásadních změn.  
V prvé řadě je to sladění trestání podle zákona s principy veřejnoprávního trestání podle obecné úpravy 
(zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) a také podle Zásad tvorby právní 
úpravy přestupků a jiných správních deliktů upravujících výkon veřejné správy.  
Inspekční a monitorovací pravomoci zůstávají nadále památkovým úřadům v rámci výkonu jejich 
monitorovacích funkcí.  
Státním dozorovým orgánem bude PI. Bude útvarem MK, v jehož čele bude ředitel, který bude 
jmenován a odvoláván státním tajemníkem. Činnost bude směřovat nikoli primárně dovnitř struktury 
veřejné správy, jak je tomu v převážné míře fakticky v současné době, nýbrž především navenek – k 
vlastníkům kulturních památek, k restaurátorům a dalším osobám, které mohou svou činností ovlivnit 
památkový fond, a to i v případě nemovitostí v památkových rezervacích, památkových zónách a v 
ochranných pásmech. V souvislosti se svými kontrolními pravomocemi bude PI oprávněna zakázat 
činnost, která je prováděna v rozporu s navrhovaným zákonem. Současně bude také orgánem, který 
takovéto opatření bude oprávněn vykonávat podle správního řádu. Zároveň by bylo užitečné, kdyby 
byla PI zmocněna rozhodnutím v řízení na místě uložit opatření směřující k ochraně kulturní památky, 
nemovitosti v památkové rezervaci nebo v památkové zóně, pokud by byly tyto součásti památkového 
fondu bezprostředně ohroženy. Pokud by tohoto zmocnění nebylo možné v konkrétním případě využít, 
měla by mít PI možnost podat příslušnému orgánu památkové péče podnět k zahájení řízení z moci 
úřední k odstranění závad, které byly PI zjištěny. Na základě svých zjištění by také PI měla být 
oprávněná dát podnět k odebrání či pozastavení oprávnění k provádění restaurování. 
Odbornou složkou působící v oblasti památkové péče bude příspěvková organizace zřizovaná MK – 
NPÚ.  
Cílem pro změnu systému nápravných zařízení je zajištění účinnější ochrany kulturních a národních 
kulturních památek, za použití lépe koordinovaných a efektivnějších nápravných opatření, neboť 
jedním z nejpalčivějších problémů současného systému památkové péče je nízká efektivita 
a vynutitelnost stávajících opatření. 
Dle současného zákona je vlastník kulturní památky povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, 
udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. 
Smí ji užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové 
hodnotě a technickému stavu. V případě státního vlastnictví je povinností organizace, jež s památkou 
hospodaří, vytvořit potřebné předpoklady pro plnění zmíněných požadavků. Stejné povinnosti má i ten, 
kdo kulturní památku užívá nebo ji má u sebe, avšak náklady s touto povinností spojené hradí jen 
tehdy, vyplývá-li to z právního vztahu mezi ním a vlastníkem. Všechny FO a PO, označené ve 
stávajícím zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ještě jako „organizace a občané“, si musí 
počínat tak, aby nezpůsobili nepříznivé změny stavu kulturních památek nebo jejich prostředí a 
neohrožovali zachování a vhodné společenské uplatnění památek.  
Nově navrhovaná řešení obsahují úpravu těchto oblastí:  

• odstraňování závad u předmětů ochrany - nově upraveno zmocnění orgánu památkové péče při 
neplnění povinností vlastníků nemovitostí v památkových územích (v současném zákonu je 
upraveno pouze zmocnění orgánu památkové péče pro kulturní památky); 
Stávající právní úprava s výjimkou možného udělení sankce nijak nereaguje na protiprávní jednání 
(jak v podobě činnosti tak nečinnosti) na nemovitosti v památkovém území. Návrh proto 
předpokládá možnost reagovat na protiprávní jednání nejen na kulturní památce, ale i na 
nemovitosti v památkovém území. Co se týče právě památkových území, jedná se o zcela nové 
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nápravné opatření s následnou možností udělování sankcí. Dnes je možné pouze udělit pokutu za 
nevyžádání si závazného stanoviska dle § 14 odst. 2 nebo za nedodržování podmínek závazného 
stanoviska. 

• omezení činnosti ohrožující kulturní památku – počítá se s obdobnou úpravou jako v současnosti; 

• ohrožení kulturní památky a nutné zabezpečovací práce - nově založeno zmocnění orgánu 
památkové péče reagovat na tento stav z moci úřední (současný zákon umožňuje orgánu památkové 
péče reagovat pouze na žádost vlastníka kulturní památky, nečinnost vlastníka zákon neřeší);  

• ohrožení nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkovém území a nutné 
zabezpečovací práce - nově upraveno zmocnění orgánu památkové péče při ohrožení nemovitosti 
v památkovém území (současný zákon tuto otázku neřeší). 

Současná právní úprava zakládá rozhodovací pravomoc orgánu památkové péče nikoli ve vazbě na 
poznatek o poškození kulturní památky, ale poněkud nelogicky na vůli vlastníka poškození řešit, tj. on 
musí požádat orgán památkové péče o rozhodnutí k odstranění závady. Návrh předpokládá zachování 
informační povinnosti vlastníka kulturní památky o ohrožení kulturní památky tak, aby orgán 
památkové péče byl vždy včas a správně informován o situaci, kdy je památka ohrožena či poškozena a 
mohl na tento poznatek reagovat ve formě uložení nápravného opatření; nově tak návrh umožňuje 
reagovat na tento závadný stav z moci úřední. 
Sankce jsou z ekonomického pohledu nástrojem, který slouží jako motivační faktor pro dotčené 
subjekty k dodržování zaváděných pravidla. Z tohoto pohledu je nezbytné především jejich vhodné 
nastavení. Sankce musí být nastaveny tak, aby postih za porušení zákona byl pro dotčený subjekt vyšší 
než náklady plynoucí z přizpůsobení se regulaci, tj. v ekonomické terminologii celkový užitek 
z přizpůsobení se právnímu předpisu musí být vyšší než užitek z jeho porušení. Zároveň však sankce 
nesmí být pro subjekt likvidační. Klíčovým faktorem ovlivňujícím hodnotu těchto parametrů je 
kontrola a vynutitelnost. 
Z tohoto pohledu budou v novém zákoně o ochraně památkového fondu přestupky a z nich plynoucí 
sankce rozděleny podle nositelů povinností. Návrh zákona počítá s pokutou a zákazem činnosti jako 
druhy možných sankcí a postihuje neplnění povinností stanovených navrhovaným zákonem. Výše 
pokut bude odstupňována dle míry závažnosti porušení zákona. Ač by rozlišení a stanovení vyšší 
hranice pro PO bylo více motivující, nebude stanovena v rozdílné výši pro FO a PO tak, aby nedošlo 
k porušení rovnosti těchto osob před zákonem; ke skutečnosti, že pachatelem přestupku je buď FO, 
nebo PO, stejně jako k dalším okolnostem, bude přihlédnuto při stanovení výše pokuty v konkrétním 
případě. Ukládání, vybírání a vymáhání pokut bude provádět rozhodující orgán, v případě MK jde 
příjem z pokut do Státního fondu kultury ČR.  

6. Přezkum účinnosti 

Specifické ukazatele účinnosti pro nový zákon 
Přezkum účinnosti nového zákona bude v působnosti MK, které pro jednotlivé body doporučené 
k přezkumu účinnosti stanoví lhůty pro přezkoumání míry dosažení stanovených cílů. Z hlediska 
kvantitativního vyhodnocení nákladů a přínosů v průběhu účinnosti nového zákona se jako lhůta 
vhodná k získání dostatečně robustního souboru dat jeví doba čtyř až sedmi let od okamžiku vstupu 
tohoto zákona v účinnost. Vzhledem k identifikovaným problémům by mohlo být prospěšné 
strukturovaně sledovat budoucí počty a charakter sporů vzniklých v souvislosti s danou legislativní 
úpravou. 
Účinnost předloženého návrhu zákona lze ověřit v praxi běžnými metodami správní kontroly a dozoru.  
Nový zákon – jak vyplývá z kontextu problémů a řešení podrobně popsaných v kapitole 2 - 4 tohoto 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBDQGHL8I)



 62 

dokumentu – určitým způsobem inovuje oblasti zprostředkování hodnot památkového fondu. Hlubší 
povědomí o obsahu a kvalitách českého památkového fondu napomůže komplexnějšímu vnímání 
hodnot památkového fondu. Zvýšené povědomí o památkách jako o vzácných statcích může být 
stimulem pozitivní změny ceny součástí památkového fondu (například z hlediska zvyšujícího se zájmu 
o vlastnictví historických, a tedy velice reprezentativních nemovitostí – kulturních památek). Možnost 
získání podpory z fondů EU (osy podpory pro památky obnovované v rámci projektů z oblasti 
cestovního ruchu, sociální péče, vzdělávání atp.) by pak měla přispět k utlumení negativních cenových 
dopadů plynoucích z omezení nakládání s nemovitými kulturními památkami. Také transparentnost 
a právní jistota vyplývající ze změn navrhovaných v novém zákoně může být v dané souvislosti 
pozitivním impulzem pro zkvalitnění fungování trhu s památkami obecně. Vzhledem k tomu, že 
v současné době nejsou trhy s kulturními památkami souborně vyhodnocovány, lze v rámci přezkumu 
účinnosti doporučit začít s jejich sledováním zejména z hlediska reakcí cen na změny regulativů těchto 
trhů.  
V případě oblastí, kde se používá OOP, se doporučuje cyklická kontrola v období 10 let.  

Ukazatele související s turistickým ruchem 
V případě České republiky neoddiskutovatelně existuje kladný vztah mezi turistickým ruchem 
a památkovou péčí. Vzhledem ke své poloze v centru Evropy se památkový fond České republiky 
vyznačuje bohatostí a různorodostí, danou střetem různých kultur a etnik na našem území. Jedinečná 
kombinace zachovalých movitých i nemovitých památek, památkových rezervací a památkových zón a 
malebné přírody zláká každoročně miliony českých i zahraničních turistů k návštěvě (ČSÚ, 2006). 
Kvantifikace korelace mezi investicemi do památkové péče a turistickým ruchem doposud nebyla 
v žádné studii pro Českou republiku vyčíslena, neboť data shromažďovaná různými státními 
i soukromými institucemi nejsou pro tento účel dostatečně robustní. V rámci přezkumu účinnosti 
nového zákona však bude nutné zaměřit se na kvantifikaci tohoto vztahu, neboť příjmy z turistického 
ruchu jsou významným příjmem státního rozpočtu, avšak závislost turistického ruchu a příjmů z něho 
na zachovalém památkovém fondu se příliš neodráží ve výdajích ze státního rozpočtu na památkovou 
péči. 

7. Konzultace a zdroje dat 
Konzultace relevantní k vypracování této RIA probíhaly jak před vypracováním věcného záměru 
zákona z roku 2012, před vypracováním paragrafového znění samotného zákona z roku 2015, tak i 
následně po jeho předložení ke schválení Poslanecké sněmovně v roce 2015. Vzhledem k tomu, že tato 
RIA věcně vychází z RIA k návrhu věcného záměru zákona o památkovém fondu, považuje 
zpracovatel za vhodné uvést i konzultace k věcnému záměru. 
1. Na samém začátku prací oslovilo MK řadu institucí a organizací působících v oblasti památkové 

péče, aby podaly své náměty k věcnému záměru. V návaznosti na tento krok MK vypracovalo 
katalog podnětů ve formě shrnutí okruhů problémů, které by měl řešit věcný záměr nového 
památkového zákona. 

2. Seznam podnětů k věcnému záměru památkového zákona a ke koncepci památkové péče byl použit 
k vypracování základních tezí věcného záměru nového zákona. 

3. Ke konzultacím, diskuzím a návrhům potenciálních řešení nalezených problémů uskutečnilo MK 
několik zasedání poradního orgánu zřízeného k přípravě věcného záměru nového památkového 
zákona.  

4. První zasedání se konalo 20. 4. 2012. Na zahájení jednání bylo zdůrazněno, že věcný záměr 
památkového zákona bude připravován za účasti poradního tělesa sestaveného ze zástupců institucí 
týmem pracovníků MK. Dále bylo představeno zadání hlavního úkolu poradního orgánu 
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a stanoveny meze plynoucí ze současných trendů ovlivňujících tvorbu hospodářských politik 
a legislativních aktů – tj. nová legislativa by v ideálním případě neměla představovat zvýšení 
byrokratické zátěže, zavádět nové agendy a zvyšovat nároky na státní rozpočet. Zástupci MK 
zároveň stručně zrekapitulovali dosavadní postup při tvorbě nového zákona v předchozích letech. 

5. Na webových stránkách MK byla zřízena sekce pro zveřejňování informací o věcném záměru 
a budou tam zveřejňovány v souladu s výše uvedenými zásadami.  

6. Druhé zasedání se konalo 8. 6. 2012. Zahrnovalo z velké části diskusi o posílení procesního 
postavení NPÚ, které vyústilo v hlasování o otázce, zda se věcný záměr památkového zákona má 
přiklonit ke vzniku Památkového úřadu nebo ponechat stávající dvojkolejný systém památkové 
péče. Výsledky hlasování o otázce „Kdo je pro zachování současného rozdělení kompetencí ORP – 
KÚ - NPÚ?“ byly následující: proti – 0, zdrželo se – 12, pro – 21. Na konci zasedání byl zadán 
domácí úkol vyjádřit se k vstupní materii - teze věcného návrhu památkového zákona. 

7. Třetí jednání pracovní komise bylo zorganizováno dne 17. 8. 2012, kdy zástupce MK vysvětlil 
pracovní verzi věcného záměru památkového zákona zpracovaného MK spolu se zahrnutím 
některých připomínek pracovní komise a vyzval k diskuzi nad zmíněnými body. 

8. Ke čtvrtému jednání ohledně věcného záměru došlo 24. 9. 2012, kdy byl diskutován upravený 
věcný záměr z poloviny září 2012. 

9. Další jednání poté následovala v období před a při vypracovávání paragrafového znění zákona: 

• 1. jednání odborného týmu náměstkyně ministryně kultury PhDr. Anny Matouškové ve věci 
přípravy nového památkového zákona, MK - Nostický palác, dne 19. 4. 2013 

• 2. jednání odborného týmu náměstkyně ministryně PhDr. Anny Matouškové ve věci přípravy 
věcného záměru nového památkového zákona, MK - Nostický palác, dne 8.6.2012 

• 3. jednání pracovní komise náměstkyně ministryně kultury PhDr. Anny Matouškové k přípravě 
věcného záměru památkového zákona, MK - Nostický palác, dne 17. 8. 2012 

• 4. jednání pracovní komise náměstkyně ministryně kultury PhDr. Anny Matouškové k přípravě 
věcného záměru památkového zákona konané dne 24. 9. 2012 v Konírně Nostického paláce 

• 1. jednání odborného týmu náměstkyně ministryně kultury PhDr. Anny Matouškové ve věci 
přípravy nového památkového zákona, MK - Nostický palác, dne 19. 4. 2013 

• 2. jednání odborného týmu náměstkyně ministryně kultury PhDr. Anny Matouškové ve věci 
přípravy nového památkového zákona, MK - Nostický palác, dne 21. 6. 2013 

• 3. jednání odborného týmu náměstkyně ministra kultury PhDr. Anny Matouškové ve věci 
přípravy nového památkového zákona, MK - Nostický palác, dne 17. 10. 2013 

• 4. jednání odborného týmu náměstkyně ministra kultury PhDr. Anny Matouškové ve věci 
přípravy nového památkového zákona, MK - Nostický palác, dne 25. 4. 2014 

• 5. jednání odborného týmu náměstkyně ministra kultury PhDr. Anny Matouškové ve věci 
přípravy nového památkového zákona, MK - Nostický palác, dne 18. 7. 2014 

• 6. jednání odborného týmu náměstkyně ministra kultury PhDr. Anny Matouškové ve věci 
přípravy nového památkového zákona, MK - Nostický palác, dne 10. 11. 2014 

• jednání odborného týmu náměstka ministra kultury Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D. ve věci 
přípravy nového památkového zákona, MK kultury - Nostický palác, dne 15. 5. 2018 

Seznam účastníků: Zástupci MK, ČKAIT, FA ČVUT, ArÚ Praha, FF UK, ICOMOS, Klub Za starou 
Prahu, ČKA, MMR – úsek územního plánování, GŘ NPÚ, Univerzita Pardubice, SHSČMS, Česká 
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biskupská konference, MŽP, atd. 
10. Samotný návrh zákona byl pak ještě před meziresortním připomínkovým řízením v roce 2015 

konzultován a projednáván s některými dotčenými resorty (např. s MMR, MŽP, Generálním 
ředitelstvím cel, MV, Úřadem pro ochranu osobních údajů, MŠMT) a dalšími významnými 
subjekty jako NPÚ, ArÚ, Asociací muzeí a galerií, Českou komorou architektů, Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, s Uměleckohistorickou společností na půdě UK, 
se zástupci České biskupské konference, se zástupci mužských řeholních řádů, rovněž pak na 
veřejném slyšení v Senátu a v Poslanecké sněmovně, ve sboru poradců premiéra atd. Návrh zákona 
byl samostatně opakovaně projednáván s kraji. V roce 2018 byl aktuální návrh zákona o ochraně 
památkového fondu opětovně projednán s ArÚ, Asociací muzeí a galerií, krajskými úřady, NPÚ, 
ASORKD, SHS ČMS, Českým národním komitétem ICOMOS, ČBK, Asociací majitelů hradů a 
zámků, vědeckou radou MK pro památkovou péči. 

11. Návrh zákona o památkovém fondu byl standardním způsobem rozeslán do vnějšího 
připomínkového řízení, byl zaslán rovněž AV ČR, veřejné ochránkyni práv, Transparency 
international a Občanskému sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR. Všechny 
uplatněné připomínky byly vypořádány kombinací konferenčních jednání a separátních jednání, 
s kraji se pak uskutečnilo zvláštní vypořádání; veškeré připomínky byly vypořádány a návrh zákona 
byl v roce 2015 vládě předložen bez rozporu.  

12. Zástupci MK se zúčastnili diskuze s poslanci k návrhu tohoto zákona na mnoha platformách a zde 
je jen příkladný výčet těchto platforem. Opakovaně se zúčastnili diskuze na půdě podvýboru pro 
kulturu mimo vlastní proceduru projednávání zákona ve dnech 28. 5. 2014, 18. 10. 2014, 3. 12 
2015, 18. 2. 2016. Zúčastnili se semináře pořádaného pod patronátem poslance Augustina Karla 
Andrle Sylora dne 29. 1. 2015 nebo konference pořádané pod patronátem poslankyně Heleny 
Langšádlové 15. 2. 2016. Zástupci MK se účastnili separátních jednání s oponenty zákona pod 
patronací poslankyně Niny Novákové dne 26. 2. 2016, pod patronací poslance Romana Sklenáka 
dne 31. 3. 2017 nebo např. pod patronací poslanců Petra Kořenka a Romana Procházky dne 7. 6. 
2017. Proběhla řada separátních jednání zaměřených na specifické okruhy problémů, jako např. 
separátní jednání na téma vazby seznamu památkového fondu na základní registry veřejné správy 
pod patronací poslance Romana Procházky dne 11. 1. 2017, separátní jednání na téma archeologie 
pod patronací poslance Jiřího Junka dne 12. 1. 2017 nebo separátní jednání na téma vojenské 
archeologické nálezy pod patronací poslankyně Věry Kovářové dne 25. 1. 2017. Proběhla jednání 
s představiteli poslaneckých klubů či přímo na poslaneckých klubech, jako příklad lze uvést jednání 
s pracovní skupinou ANO 2011 dne 5. 5. 2015, jednání s představiteli poslaneckého klubu ODS 
dne 8. 3. 2016, účast na jednání poslaneckého klubu ČSSD dne 28. 2. 2017 nebo s představiteli 
poslaneckého klubu České pirátské strany dne 23. 7. 2018. 

13. K přípravě tohoto návrhu byla ustanovena ministrem kultury pracovní skupina, kterou vede 
poslanec Poslanecké sněmovny Jan Birke, jejíž jednání se uskutečnila ve dnech 5. 3. 2019, 3. 4. 
2019, 2. 5. 2019, 18. 6. 2019. 

14. Samotný návrh zákona byl pak ještě před meziresortním připomínkovým řízením v roce 2018 a 
2019 opakovaně konzultován a projednáván se zástupci krajů, a to dne 9. 5. 2018 na půdě 
Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě, dne 24. 7.2018 s pracovní skupinou Komise Rady 
Asociace krajů ČR pro kulturu a památkovou péči a dále v rámci jednání Komise Rady Asociace 
krajů ČR pro kulturu a památkovou péči ve dnech 7. 6. 2018 a 30. 5. 2019. 

Výše uvedený výčet velmi dobře ilustruje fakt, že do procesu konzultací bylo zahrnuto široké spektrum 
institucí a subjektů působících v oblasti památkové péče. Jejich připomínky a podněty byly 
shromážděny nejen před započetím procesu tvorby věcného záměru, ale i v jeho průběhu a poté při 
vypracování samotného zákonu. Zvolené varianty jednotlivých opatření jsou tak odrazem kompromisu 
názorů a zkušeností jednotlivých dotčených skupin.  
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Ministerstvo vnitra: Metodika určování velikosti a původu administrativní zátěže podnikatelů 
Národní památkový ústav: Výroční zprávy (http://www.npu.cz) 
Národní památkový ústav: Seznam restaurátorů (http://monumnet.npu.cz/restauratori/list.php 03/2008) 
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Obec Královec: Veřejná zakázka na zpracování územního plánu obce (ze dne 28. 6. 2007)  
Obec Liberec: Zásady úhrady nákladů na pořizování změn územně plánovací dokumentace a územně 
plánovacích podkladů platné pro území města Liberec (ze dne 24. 11. 2005; č. usnesení 219/05) 
Plzeňský kraj: Vyhlášení dotačního programu pro rok 2008: "OBNOVA HISTORICKÉHO 
STAVEBNÍHO FONDU V PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍCH A ZÓNÁCH A STAVEB DROBNÉ 
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Středočeský kraj: Zásady pro poskytování dotací z Fondu obnovy památek ze dne 30. 08. 2006 
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), vyhlášená pod č. 99/2000 Sb. 
Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod 
č. 159/1991Sb. 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: Správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších 
úkonů zadavatele města Znojma (Č.j.: S 39/2000-150/1572/2000-če) 
usnesení vlády Č. 877/2007: Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA), Praha 2007 
Usnesení vlády č. 420/2005: Směrnice pro hodnocení dopadů regulace, Praha 2005 
Ústecký kraj: Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje 2008 ze dne 
7. 11. 2007 
Vychodil, Ondřej: Making RIA Meet Its Purpose: A Long Way to Go in the Czech Republic, Praha 
listopad 2005 
Konzultované internetové zdroje: 

• www.profimarketing.cz 

• www.atlanticstudio.cz 

• www.tribody.cz 

• www.ogilvy.com 

• www.centire.cz 

• www.unesco.org 

• webové stránky jednotlivých památek UNESCO v České republice 

• www.businessinfo.cz 

• www.csu.cz 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Společnost EEIP, a.s. 
Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1 
tel: +420 224 232 754 
http://www.eeip.cz 
 

PhDr. Dita Tesárková 
mob: +420 606 657 580 
e-mail: dita.tesarkova@eeip.cz  
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Použité zkratky: 
 

AK  Asociace krajů 
AO Archeologická osoba 
ArÚ Brno Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. 
ArÚ Praha Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 
ArÚ Svodné označení pro oba výše uvedené ústavy 
AV ČR Akademie věd České republiky 
AVU Akademie výtvarných umění v Praze 
BAV Badatelský archeologický výzkum 
ČKA Česká komora architektů 
ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 
FO Fyzická osoba 
GIS Geografický informační systém 
KÚ Krajský úřad 
KP Kulturní památka 
LRV Legislativní rada vlády 
MK Ministerstvo kultury 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MŠMT Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy 
MV Ministerstvo vnitra 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NKP Národní kulturní památka 
NPÚ Národní památkový ústav 
ONV Okresní národní výbor 
OO Oprávněná organizace 
OOP Opatření obecné povahy 
OPP Odbor památkové péče 
ORP Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
PI Památková inspekce 
PO Právnická osoba 
PP Památková péče 
PR Památková rezervace 
PZ Památková zóna 
SHSČMS Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska  
SŘ Správní řád 
ZAV Záchranný archeologický výzkum 
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