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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
A. Obecná část 

1. Zhodnocení platného právního stavu, hlavní principy navrhované právní úpravy a 
nezbytnost navrhované právní úpravy 
Zákon o státní památkové péči je jedním z nástrojů ochrany kulturního bohatství České 
republiky. Tato ochrana je provedena souborem zákazů a příkazů, přičemž správním trestem za 
jejich porušení jsou především pokuty ve výši stanovené tímto zákonem. 

Dle úpravy účinné do roku 2008 bylo možno uložit pokutu s horní hranicí 100.000 Kč. Tuto 
výši zákonodárce v roce 2008 vyhodnotil jako zcela neúměrnou možným škodám na 
chráněných kulturně historických hodnotách a horní hranici pokut navýšil na 2 miliony, resp. 4 
miliony korun českých, tedy dvacetinásobně, resp. čtyřicetinásobně. 

Od navýšení uplynulo již 12 let a vzhledem k významnému růstu cenové hladiny především 
(ale nikoli výlučně) nemovitostí a vzhledem ke zkušenostem se stávající úpravou se aktuální 
horní hranice pokut jeví opět nedostatečnou. Opakovaně se objevují případy, kdy vlastníci 
památkově chráněných objektů úmyslně porušují povinnosti stanovené jim zákonem s tím, že 
eventuální nevysoká pokuta se jím stává pouhým vícenákladem. V minulých letech tak byly 
bez ohledu na památkovou ochranu zdemolovány například vila Šafránka na pražských 
Vinohradech nebo dvě vily v pražské Ořechovce.  

Nízkou vynutitelnost plnění povinností stanovených zákonem o státní památkové péči 
konstatuje i Ministerstvo kultury v návrhu zákona o ochraně památkového fondu z roku 2019. 
Tento návrh lépe strukturoval skutkové podstaty jednotlivých přestupků, přičemž navrhoval 
navýšení pokut za některé z nich až na 10 milionů korun. 

Návrh byl nicméně po připomínkovém řízení stažen z dalšího legislativního procesu a jeho další 
projednání během tohoto volebního období se nepředpokládá. Akutní potřeba ochrany památek 
však přetrvává, a předkladatel proto považuje za vhodné, aby byla přijata alespoň dílčí novela, 
kterou budou pokuty stanovené stávajícím zákonem o státní památkové péči navýšeny. 

Převážná část zákonem trestaných jednání může ve svém důsledku znamenat nenávratné, 
zpravidla fakticky nevyčíslitelné škody na památkovém fondu jako součásti národního 
kulturního pokladu. Tyto škody pak mají pro provázanost památkové péče s cestovním ruchem 
i další dopady v rovině ekonomické. Proto se s cílem posílení odrazujících účinků pokut 
navrhuje jejich výraznější navýšení na 10, resp. 20 milionů korun českých. Zároveň se z návrhu 
Ministerstva kultury alespoň částečně přebírá podrobnější strukturování sankcí, a to v podobě 
snížení horní hranice pokut v případě protiprávního jednání, které je spojeno s pouhým 
nesplněním oznamovacích povinností. 

Při stanovení konkrétní výměry sankce musí orgán projednávající přestupek nadále vycházet 
z obecných kritérií, jež jsou detailně upravena v obecné úpravě (zákon o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich). 

 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 
Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
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3. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, popřípadě i s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie  
Navrhovaná úprava není v rozporu s právními předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie ani s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 
 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 
Česká republika vázána 
Návrh není v rozporu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. 
 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, na rozpočty krajů a obcí 
Návrh má pozitivní dopady na státní rozpočet v podobě navýšení výnosu z pokut ukládaných 
na základě zákona o státní památkové péči. Tento dopad se očekává ve výši jednotek milionů 
korun. Návrh nemá dopady na rozpočty obcí a krajů. 
 
6. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 
na podnikatelské prostředí České republiky a 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 
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné sociální dopady, včetně dopadů na rodiny, na 
specifické skupiny obyvatel, ať se jedná o dopady na osoby sociálně slabé a na osoby se 
zdravotním postižením nebo dopad na národnostní menšiny, a nemá dopad do oblasti životního 
prostředí a podnikatelského prostředí. 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů, zhodnocení současného stavu a navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen, zhodnocení korupčních rizik, zhodnocení 
dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Návrh zákona nemá dopady v oblasti ochrany soukromí, osobních údajů, zákazu diskriminace, 
korupčních rizik, rovnosti mužů a žen ani bezpečnosti či obrany státu. 
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B. Zvláštní část 
 
K čl. I 
K bodu 1 a 2 
Mění se výše pokut ukládaných za spáchání přestupku fyzickým, podnikajícím fyzickým a 
právnickým osobám. U přestupků spočívajících v pouhém porušení oznamovací povinnosti se 
horní hranice pokuty snižuje ze 2, resp. 4 milionů Kč na 100.000 Kč. U ostatních přestupků se 
naopak pro dosažení odrazující efektu horní hranice pokuty zvyšuje na 10, resp. 20 milionů 
korun českých. 

K čl. II 
Účinnost zákona je navržena v souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. zákona o Sbírce 
zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. 
 
 
 

V Praze dne 24. srpna 2020 

senátorka Renata Chmelová
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