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Odůvodnění 
 

 
I. Obecná část 
 
Ministerstvo kultury připravilo v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2019 
návrh nařízení vlády o prohlášení souboru kulturních památek symbolizujících úsilí a boj 
za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky. 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů  
 
Vláda ČR je v § 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále jen „památkový 
zákon“), zmocněna, aby svým nařízením prohlašovala nejvýznamnější kulturní památky 
za národní kulturní památky. Základním předpokladem je, že národní kulturní památky svým 
významem přesahují regionální význam a dokumentují nejdůležitější etapy historie, kultury 
a vývoje civilizace. 
Kulturními památkami jsou takové věci, na jejichž zachování je celospolečenský zájem. 
To znamená, že jejich památková hodnota je povyšuje nad ostatní věci obdobného charakteru.  
Hodnota, která je určující pro vybraný soubor národních kulturních památek, je hodnota 
historického významu, to znamená především vztah k významným dějinným událostem nebo 
osobnostem. Všechny kulturní památky, které byly vybrány do souboru prohlašovaného 
za národní kulturní památky, mají přímou vazbu na nejdůležitější dějinné etapy novodobé 
historie našeho státu, a to jako společné symboly úsilí a boje za uhájení hodnot svobody, 
demokracie a lidské důstojnosti. Výběr národních kulturních památek se soustředil na období 
od vzniku demokratického Československa po období dvou totalit 20. století a jeho cílem je 
důstojné připomenutí významných historických událostí, statečných činů a symbolických míst 
našich novodobých dějin, které jsou pro občanskou společnost trvalým morálním apelem, a 
jež v některých případech dosahují i významu mezinárodního. Tím byly naplněny požadavky 
§ 4 odst. 1 památkového zákona, které umožňují jejich zařazení do vyšší hodnotové kategorie, 
jakou jsou národní kulturní památky.   
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s památkovým zákonem včetně souladu 
se zákonným zmocněním, ústavním pořádkem České republiky a s předpisy Evropské 
unie a mezinárodními smlouvami 
 
Národní kulturní památky prohlašuje vláda podle § 4 odst. 1 památkového zákona, který 
stanoví, že „kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, 
prohlašuje vláda České republiky nařízením za národní kulturní památky“. Navrhované 
nařízení vlády je v souladu s tímto ustanovením a není v rozporu s žádným dalším 
ustanovením památkového zákona. 
 
Navrhované nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, s Listinou 
základních práv a svobod a s Ústavou České republiky. Návrh nařízení vlády respektuje 
obecné zásady ústavního pořádku České republiky a jeho obsah neporušuje ústavní principy 
rovnosti v právech a zákazu retroaktivity. Návrh nařízení vlády se vydává k provedení 
památkového zákona a v jeho mezích. Je v souladu se zmocněním vlády podle čl. 78 Ústavy 
České republiky.   

 
Navrhovaná právní úprava není v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku 
z mezinárodních smluv ani obecně uznávaných zásad mezinárodního práva. Návrh není 
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v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie. Pro prohlašování kulturních a 
národních kulturních památek nejsou v rámci Evropské unie stanovena pravidla, právní 
úprava je ponechána v pravomoci členských států. Návrhem nařízení vlády nejsou 
do právního řádu České republiky implementovány předpisy Evropské unie a návrh není 
s právem Evropské unie v rozporu. 

 
Zhodnocení platného právního stavu  

 
Předmětné problematiky se týká památkový zákon. Navrhované národní kulturní památky 
jsou v současné době kulturními památkami, evidovanými v Ústředním seznamu kulturních 
památek České republiky. 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí  
 
Z hlediska dopadu na státní rozpočet je navrhované nařízení vlády finančně neutrální, 
navrhované národní kulturní památky jsou v dobrém technickém stavu, popřípadě jejich 
obnova již probíhá za přispění dotačních programů Ministerstva kultury. Prohlášení 
za národní kulturní památku nezakládá zvýšené nároky vůči vlastníkům na ochranu a 
zachování památkových hodnot a tudíž nepředstavuje zvýšenou míru případné finanční 
kompenzace veřejného zájmu. Stejným způsobem je možno vyhodnotit i vliv na ostatní 
veřejné rozpočty. 

 
Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopady na podnikatelské prostředí a nemá 
negativní vliv ani na životní prostředí.  

 
Navrhovaná právní úprava neporušuje zákaz diskriminace a nijak se nedotýká problematiky 
rovnosti mužů a žen. Návrh nepředpokládá sociální dopady. Negativní dopady na sociálně 
slabé osoby, na specifické skupiny obyvatel, na osoby se zdravotním postižením a na 
národnostní menšiny se rovněž neočekávají.  
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Navrhovaná úprava nemá žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí a práva na ochranu 
osobních údajů.  
 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
Návrh nařízení vlády byl posouzen podle níže uvedených obecných kritérií. 
 

1. Přiměřenost 
Prohlašování národních kulturních památek je plně v souladu s památkovým zákonem. 
Předkládaným návrhem nařízení vlády se nezakládají žádné nové kompetence orgánů 
památkové péče. 
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2. Efektivita 
Přijetím navrhované právní úpravy nevznikají vlastníkům kulturních památek žádné nové 
povinnosti proti povinnostem vyplývajícím ze stávající právní úpravy, s výjimkou nově 
nastupující povinnosti vlastníka nemovité národní kulturní památky, vyplývající z § 13 
památkového zákona, kdy je vlastník povinen v případě zamýšleného prodeje nabídnout tuto 
národní kulturní památku ke koupi (úplatnému nabytí) státu. Případná realizace práva státu 
na přednostní koupi se uskutečňuje za cenu stanovenou podle zvláštních předpisů. Návrh 
pouze mění stávající prohlášení kulturní památky na národní kulturní památku, kterým se 
přiznává těmto věcem vyšší památková hodnota, tudíž nejsou práva a povinnosti nikterak 
dotčeny. 
 

3. Odpovědnost 
Kompetence a výčet orgánů, které vykonávají státní správu, je stanoven památkovým 
zákonem. Tyto orgány se při svém rozhodování řídí režimem správního řádu. Jednotlivá 
správní řízení jsou vedena oprávněnými úředními osobami. V případě národních kulturních 
památek se jedná pouze o posun rozhodovacích kompetencí, kdy vydávání závazných 
stanovisek a oprávnění k uložení sankcí u kulturních památek náleží orgánům obcí 
s rozšířenou působností a u národních kulturních památek pak krajským úřadům. V případě 
hlavního města Prahy se kompetence orgánů státní památkové péče nemění. 
 

4. Opravné prostředky 
Veškerá řízení v rámci výkonu památkové péče podle příslušných ustanovení památkového 
zákona jsou vedena v režimu správního řádu. Z toho vyplývá pro vlastníka možnost využít 
celou řadu opravných prostředků, pokud s rozhodnutím příslušného orgánu památkové péče 
nesouhlasí. 
 

5. Kontrolní mechanismy 
Systémy kontroly a přezkoumávání rozhodnutí přijímaných podle památkového zákona 
pro národní kulturní památky již existují, stejně jako nezbytné funkční sankční mechanismy. 
 
Navrhovaná právní úprava s sebou nepřináší žádná korupční rizika, neboť nijak nerozšiřuje 
pravomoci orgánů státní správy, pouze se v případě prohlášení kulturní památky za národní 
památku mění věcná příslušnost pro rozhodování, a to z orgánů obcí s rozšířenou působností 
na krajské úřady.  Prohlašování národních kulturních památek je plně v souladu s účelem 
památkového zákona. Předkládaným návrhem se nezakládají žádné nové kompetence orgánů 
státní správy. Korupční rizika jsou tedy z podstaty věci nulová.  
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná úprava rovněž nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
 
V průběhu přípravy souboru na prohlášení za národní kulturní památky vyrozumělo 
Ministerstvo kultury dotčené vlastníky, kteří k navrhovanému prohlášení kulturních památek 
za národní kulturní památky neměli připomínky.   

 
V souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2019 nemusí být vzhledem k charakteru 
materiálu na základě předloženého Přehledu dopadů návrhu právního předpisu 
pro předmětnou právní úpravu zpracováno hodnocení dopadů regulace (RIA), 
včetně závěrečné zprávy podle obecných zásad. 
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II.  Zvláštní část 
 
K § 1 
 
V § 1 se za národní kulturní památky prohlašují kulturní památky symbolizující úsilí a boj 
za svobodu a demokracii na území České republiky: 
 
 

1) Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze 
kostel s kryptou, terasa před kostelem a vstupní schodiště jako národní památník 
hrdinů heydrichiády. V květnu 1942 poskytl útočiště českým parašutistům a 
atentátníkům, účastníkům operace Anthropoid, Silver A, Out Distance, Biscop a Tin 
po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha; vrcholně 
barokní stavba z 30. let 18. století od architektů Pavla Ignáce Bayera a Kiliána Ignáce 
Dientzenhofera. 

 
2) Hlávkova studentská kolej v Praze 

           vysokoškolská kolej byla v listopadu 1939, před uzavřením českých vysokých škol, 
dějištěm zatýkání a následných deportací studentů na popraviště a do koncentračních 
táborů; budova je symbolem násilného potlačení studentských demonstrací proti 
nacistické okupaci, připomínkou oběti studenta Jana Opletala a statečného úsilí 
studentstva za uhájení hodnot svobody, demokracie a lidské důstojnosti; 
jako připomínka těchto tragických událostí byl v roce 1941 v Londýně vyhlášen 
17. listopad Mezinárodním dnem studentstva (jediný den mezinárodního významu 
s českým původem); neorenesanční stavba se secesními detaily navržená architektem 
Josefem Fantou v letech 1903-04. 

 
3) Budova Československého rozhlasu v Praze 

budova je symbolem boje a odporu proti okupantům v květnu 1945 a v srpnu 1968 a 
připomínkou statečného pracovního nasazení hlasatelů a zaměstnanců rozhlasu; 
monumentální puristická stavba byla postavena v letech 1927-32 podle návrhu 
architekta Bohumila Slámy. 
 

4) Hrob Jana Palacha na Olšanských hřbitovech v Praze 
hrob s náhrobkem je symbolem a památníkem Palachovy tragické oběti za uchování 
svobody a demokratického vývoje československé společnosti po srpnové okupaci 
v roce 1968; autorem náhrobku z roku 1970 se stylizovaným torzem ležící chlapecké 
postavy je akademický sochař Olbram Zoubek (po nařízeném zničení v roce 1970 
obnoveno v roce 1990). 

 
5) Hrobka T. G. Masaryka na hřbitově v Lánech 

hrobka s pietní zahradní úpravou upomíná na osobnost prvního československého 
prezidenta Tomáše Garriqua Masaryka, který se zasloužil o vznik a demokratický 
vývoj samostatného Československa. 

 
6) Zámeček v Pardubičkách - Larischova vila 

budova předměstské vily s přilehlým parkem se stala v období protektorátu sídlem a 
střelnicí praporu nacistického záložního policejního pluku Böhmen (tzv. Schutzpolizei) 
a v době heydrichiády místem, kde bylo během devatenácti dnů popraveno 194 
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českých občanů převážně z Pardubic a okolí. Den 24. června 1942 byl vyhrazen 
k popravám obyvatel obce Ležáky, kteří byli předtím, včetně dětí, vězněni a vyslýcháni 
ve sklepení Zámečku; neorenesanční stavba z roku 1884 podle návrhu architekta 
Františka Schmoranze staršího. 

 
7) Hrob Jana Zajíce na hřbitově ve Vítkově 

hrob s náhrobkem je symbolem a památníkem Zajícovy tragické oběti za uchování 
svobody a demokratického vývoje československé společnosti po srpnové okupaci 
v roce 1968; autorem klasicizujícího náhrobku z roku 1972 se stylizovaným torzem 
ležící chlapecké postavy je akademický sochař Olbram Zoubek (finální realizace 
umožněna v roce 1990). 
 

Navrhovaný soubor kulturních památek splnil odborná kritéria pro prohlášení za národní 
kulturní památky. 
 

 
K § 2 
 

V tomto ustanovení se stanoví obecná podmínka pro ochranu národních kulturních 
památek podle § 1. 
 
 
  K § 3 
 
 V § 3 se stanoví nabytí účinnosti nařízení vlády s přiměřenou legisvakanční lhůtou. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBH2JEKCT)


	K § 2



