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Odůvodnění 

 

 

I. Obecná část 

 

 

Ministerstvo kultury připravilo  v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2020 

návrh nařízení vlády o změně některých nařízení vlády o prohlášení některých kulturních 

památek za národní kulturní památky. Návrh nařízení vlády novelizuje 4 stávající nařízení 

vlády, a sice  

- nařízení vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních 

památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb., 

nařízení vlády č. 336/2002 Sb. a nařízení vlády č. 422/2005 Sb.,  

- nařízení vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních 

památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 51/2010 Sb.,  

- nařízení vlády č. 50/2010 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní 

kulturní památky, 

- nařízení vlády č. 289/2019 Sb., o prohlášení některých kulturních památek 

symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za 

národní kulturní památky.  

Ve všech případech byly uvedenými nařízeními vlády prohlášeny vybrané kulturní památky 

za národní kulturní památky. V souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2020 

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.   

 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů  

 

Návrh nařízení vlády je zpracován na základě zákonného zmocnění zavedeného v § 4 odst. 1 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„památkový zákon“), podle kterého je vláda zmocněna k prohlašování nejvýznamnějších 

kulturních památek za národní kulturní památky.  

 

Nařízením vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních 

památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb., nařízení vlády 

č. 336/2002 Sb. a nařízení vlády č. 422/2005 Sb. bylo za národní kulturní památku prohlášeno 

v rámci Středočeského kraje Městské opevnění v Kouřimi. Jedná se o mimořádně dobře 

dochovaný středověký fortifikační systém opevnění a jedinou národní kulturní památku tohoto 

druhu v České republice. Opevnění města Kouřimi, které probíhá po obvodu historického 

jádra města, bylo budováno již od jeho založení ve 13. století králem Přemyslem Otakarem II. 

Při probíhající revizi plošného vymezení národních kulturních památek bylo v případě tohoto 

rozsáhlého souboru zjištěno, že z důvodu dělení pozemků a jejich přečíslování došlo 

k nepřesné identifikaci této národní kulturní památky, takže dnes již její rozsah z hlediska 

prostorové identifikace neodpovídá památkové hodnotě městského opevnění. Vzhledem 

k podstatně přesnějším mapovým podkladům, které jsou v současné době k dispozici, se 

podařilo upřesnit rozsah národní kulturní památky, který je možno nově promítnout i do výčtu 

pozemků, na kterých se systém městského opevnění nachází. Změnovým nařízením se 

odstraňují administrativní chyby v identifikaci pozemků a upřesňuje se jejich výčet v rámci 

národní kulturní památky. Úprava vymezení této národní kulturní památky se nijak nedotýká 
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jejích památkových hodnot, jde pouze o technické upřesnění rozsahu. Územní rozsah národní 

kulturní památky se tímto vymezením nerozšiřuje. 

 

Nařízením vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních 

památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 51/2010 Sb., byl za národní 

kulturní památku prohlášen v rámci Moravskoslezského kraje Rodný dům a pomník Františka 

Palackého v Hodslavicích. Jedná se o rodný dům prvního vědeckého historiografa českých 

dějin, filosofa a politika Františka Palackého, přední osobnosti národního obrození v 19. 

století, ve kterém je umístěna expozice představující jeho život a dílo. Součástí areálu národní 

kulturní památky je pomník Františka Palackého. Při probíhající revizi plošného vymezení 

národních kulturních památek bylo v případě tohoto souboru zjištěno, že administrativní 

chybou došlo k nepřesné identifikaci této národní kulturní památky, takže její rozsah 

z hlediska prostorové identifikace neodpovídá její památkové hodnotě. Dále v původním 

nařízení nebyl do areálu národní kulturní památky zahrnut pozemek pod rodným domem 

Františka Palackého, který však dle dnešních zásad památkové péče jeho součástí má být. Jde 

pouze o technickou nápravu administrativní chyby, která na vlastní rozsah národní kulturní 

památky nemá žádný vliv.  

 

Nařízením vlády č. 50/2010 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní 

kulturní památky, byl za národní kulturní památku prohlášen v rámci Středočeského kraje 

Park a zámek v Průhonicích. Zámek a park v Průhonicích je naprosto mimořádným 

komplexem, jenž v sobě zahrnuje nejen prvořadé kvality stavební, ale také, a to zejména, 

kvality zahradní architektury. Svou rozlohou, architektonickým ztvárněním a rozmanitostí 

rostlin se řadí k prvořadým zámeckým parkům v České republice. Výjimečnost a proslulost 

průhonického komplexu spočívá v přírodně krajinářském parku, založeném v roce 1885 

hrabětem Arnoštem Emanuelem Silva-Tarouca. Při probíhající revizi plošného vymezení 

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

dělení pozemků a jejich přečíslování došlo k nepřesné identifikaci této národní kulturní 

památky, takže dnes již její rozsah z hlediska prostorové identifikace neodpovídá památkové 

hodnotě Parku a zámku v Průhonicích. Dále v původním nařízení nebyla explicitně uvedena 

budova rybárny čp. 363, která se nachází v areálu národní kulturní památky a je tak její 

nedílnou součástí. Změnovým nařízením se tak odstraňují administrativní chyby v identifikaci 

pozemků a upřesňuje se jejich výčet v rámci areálu národní kulturní památky. Územní rozsah 

národní kulturní památky se tímto vymezením nerozšiřuje. 

 

Nařízením vlády č. 289/2019 Sb., o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících 

úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky, 

byl za národní kulturní památku prohlášen v rámci Pardubického kraje Zámeček 

v Pardubičkách - Larischova vila. Předměstská vila postavená podle návrhu architekta 

Františka Schmoranze se stala v době heydrichiády místem, kde bylo před popravou vězněno 

a vyslýcháno 194 osob, včetně dětí, převážně obyvatel obce Ležáky. Pozemky náležející 

k vile nebyly v době přípravy nařízení vlády č. 289/2019 Sb. prohlášeny za kulturní památky 

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

prohlášeny dne 9. 7. 2020. Za účelem ochrany kulturně historických hodnot a celistvosti souboru 

národní kulturní památky se rozsah národní kulturní památky (budova vily) rozšiřuje o pozemek 

pod vilou a pozemek zahrady vily. 
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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 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), který stanoví, že 

„kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje 

vláda České republiky nařízením za národní kulturní památky“. Navrhované nařízení vlády je 

v souladu s tímto ustanovením a není v rozporu s žádným dalším ustanovením památkového 

zákona. 

 

Navrhované nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, s Listinou 

základních práv a svobod a s Ústavou České republiky. Návrh nařízení vlády respektuje 

obecné zásady ústavního pořádku České republiky a jeho obsah neporušuje ústavní principy 

rovnosti v právech a zákazu retroaktivity. Návrh nařízení vlády se vydává k provedení 

památkového zákona a v jeho mezích. Je v souladu se zmocněním vlády podle čl. 78 Ústavy 

České republiky.   

 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku 

z mezinárodních smluv ani obecně uznávaných zásad mezinárodního práva. Návrh není 

v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie. Pro prohlašování kulturních 

a národních kulturních památek nejsou v rámci Evropské unie stanovena pravidla, právní 

úprava je ponechána v pravomoci členských států. Návrhem nařízení vlády nejsou 

do právního řádu České republiky implementovány předpisy Evropské unie a návrh není 

s právem Evropské unie v rozporu. 

 

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.  
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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 státní 

památkové péče. 

 

2. Efektivita 

Přijetím navrhované právní úpravy nevznikají vlastníkům kulturních památek žádné nové 

povinnosti proti povinnostem vyplývajícím ze stávající právní úpravy. Návrh pouze mění 

stávající prohlášení národních kulturních památek, kterým se přiznává těmto věcem vyšší 

památková hodnota, tudíž nejsou práva a povinnosti nikterak dotčeny. 

 

3. Odpovědnost 

Kompetence a výčet správních orgánů, které vykonávají státní správu, je stanoven 

památkovým zákonem. Tyto správní orgány se při svém rozhodování řídí režimem správního 

řádu. Jednotlivá správní řízení jsou vedena oprávněnými úředními osobami. V případě 

uvedených národních kulturních památek se jedná pouze o posun rozhodovacích kompetencí, 

kdy vydávání závazných stanovisek a oprávnění k uložení sankcí u kulturních památek náleží 

správním orgánům obcí s rozšířenou působností a u národních kulturních památek pak 

správním orgánům krajských úřadů. U stávajících národních kulturních památek již státní 

správu vykonávají příslušné krajské úřady Středočeského kraje, Moravskoslezského kraje a 

Pardubického kraje.  

 

4. Opravné prostředky 

Veškerá řízení v rámci výkonu státní 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 

státní 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. Korupční rizika jsou tedy z podstaty věci nulová.  
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Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná úprava rovněž nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

 

V průběhu přípravy změnových prohlášení za národní kulturní památky vyrozumělo 

Ministerstvo kultury dotčené vlastníky, kteří k navrhovanému prohlášení kulturních památek 

za národní kulturní památky neměli připomínky.   

 

 

II. Zvláštní část 

 

K Čl. I 

V Čl. I se nově vymezuje národní kulturní památka Městské opevnění v Kouřimi, prohlášené 

za národní kulturní památku nařízením vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení 

prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády 

č. 171/1998 Sb., nařízení vlády č. 336/2002 Sb. a nařízení vlády č. 422/2005 Sb. Nutnost 

nového vymezení byla dána tím, že na základě nejnovějších průzkumů a přesnějších 

mapových podkladů byl upřesněn výčet pozemků, které vymezují průběh systému městského 

opevnění. Územní rozsah národní kulturní památky se tímto vymezením nerozšiřuje. 

 

K Čl. II  
V Čl. II se napravuje administrativní chyba, kterou byly nedopatřením v nařízení označeny 

dva pozemky, které se nacházejí se mimo areál národní kulturní památky Rodný dům 

a pomník Františka Palackého v Hodslavicích, prohlášené za národní kulturní památku 

nařízením vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních 

památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 51/2010 Sb. Naopak 

v nařízení chyběl pozemek pod rodným domem Františka Palackého, který v době prohlášení 

byl kulturní památkou a z hlediska památkových hodnot je nedílnou součástí areálu národní 

kulturní památky. Jde pouze o technickou nápravu administrativní chyby, která na vlastní 

rozsah národní kulturní památky nemá žádný vliv.  

 

K Čl. III 

V Čl. III se nově vymezuje národní kulturní památka Park a zámek Průhonice, prohlášená za 

národní kulturní památku nařízením vlády č. 50/2010 Sb., o prohlášení některých kulturních 

památek za národní kulturní památky. Nutnost nového vymezení byla dána tím, že na základě 

nejnovějších mapových podkladů byl upřesněn výčet pozemků, které vymezují průběh 

národní kulturní památky. Současně se napravuje administrativní chyba, kterou byly 

nedopatřením v nařízení označeny budovy č. p. 792 a č. p. 31. Naopak v nařízení chybělo 

označení budovy rybárny č. p. 363, která je kulturní památkou a v rámci kulturně historických 

hodnot a celistvosti národní kulturní památky do areálu patří. Jde pouze o technickou nápravu 

administrativních chyb, která na územní rozsah národní kulturní památky nemá žádný vliv.  

 

K Čl. IV 

V Čl. IV se nově vymezuje národní kulturní památka Zámeček v Pardubičkách - Larischova 

vila, prohlášená za národní kulturní památku nařízením vlády č. 289/2019 Sb., o prohlášení 

některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území 

České republiky, za národní kulturní památky. Nutnost nového vymezení je dána tím, že toto 

nařízení prohlásilo pouze budovu vily bez pozemků st. p. č. 35 a p. p. č. 136/4, vše k. ú. 

Pardubičky, neboť tyto pozemky v době přijetí nařízení nebyly kulturními památkami. Pozemky 

byly za kulturní památky prohlášeny až dne 9. 7. 2020. Za účelem ochrany kulturně historických 
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hodnot a celistvosti souboru národní kulturní památky se rozsah národní kulturní památky (budova 

vily) rozšiřuje o pozemek pod vilou a pozemek zahrady vily. 

 

K Čl. V 

V Čl. V je stanoveno nabytí účinnosti nařízení vlády, vzhledem k charakteru materiálu se 

nevyžaduje dlouhá legisvakanční lhůta. 
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