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Ministr kultury ČR 
Daniel Herman 
Ministerstvo kultury  
Maltézské náměstí 1 
118 11 Praha 1               12. ledna 2016 
 
 
 
Věc: Projednání připomínek ASORKD k novému památkovému zákonu 
 
 
Vážený pane ministře, 
 
 
Jak jste jistě informován, včera dne 11. ledna 2016 proběhlo natáčení pořadu Pro a proti v budově 
Českého rozhlasu mezi ředitelem Odboru památkové péče  MKČR Mgr. Jiřím Vajčnerem a 
viceprezidentkou ASORKD Ing. arch. Marií Švábovou. Pořad bude vysílán 13. Ledna 2016 v 9:30. 
Marie Švábová uvedla skutečnost, že MKČR připomínky ASORKD odmítlo zařadit mezi oponenty 
a proto je neprojednávalo. Mgr. Jiří Vajčner sdělil, že připomínky ASORKD byly shodné 
s připomínkami Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče (SPPPP), a proto byly 
projednány současně s nimi. Text připomínek převzalo MK z našeho webu www.asorkd.cz.  
 
Prohlašujeme, že naši asociaci o tomto způsobu projednání ani o jeho výsledku nikdo dosud 
neinformoval. Ověřili jsme si, že připomínky SPPPP nejsou s připomínkami ASORKD shodné, 
a proto považujeme naše připomínky za neprojednané a nadále na nich trváme.  
 
Koncem listopadu minulého roku jste si vyžádal osobní setkání s viceprezidentem ASORKD 
Martinem J. Kadrmanem na půdě PS PČR za účasti náměstka pro řízení sekce kulturního dědictví 
Ing. Vlastislavem Ourodou, PhD. a náměstkem člena vlády Mgr. Patrikem Košickým. Jednání se 
uskutečnilo dne 27. listopadu 2015 a výstupem byla dohoda, že Vám do pondělí 30. listopadu 
předáme naše připomínky s tím, že se následně uskuteční jednání na půdě MKČR, na kterém 
budeme jednotlivé nevyhovující body v návrhu nového památkového zákona projednávat. Ač jsme 
Vám konkrétní připomínky předali prostřednictvím podatelny v úterý 1. prosince, dodnes jsme od 
Vás nezaznamenali žádnou reakci, natož sdělení konkrétního termínu společného pracovního 
jednání. 
 
Promiňte, ale takové jednání i s ohledem na zjevné nepravdy sdělované ředitelem odboru 
památkové péče Mgr. Jiří Vajčnerem na nás nepůsobí nikterak důvěryhodně a je otázkou, zda 
i přes naši téměř dvouletou marnou snahu s Vámi projednat naše připomínky k návrhu 
zákona o památkové péči máte upřímný zájem vyslyšet relevantní odborné připomínky, nebo 
se jedná o jakousi zdržovací taktiku.  
 
Nemovité kulturní památky jsou součástí životního prostředí, chráněná území životní prostředí 
vytvářejí. Jsme přesvědčeni, že naše asociace má jako zástupce občanské společnosti proto na účast 
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na projednání nového zákona o památkové péči minimálně morální právo a budeme toto právo 
hájit. 
 
 
Věříme, že naše jednání pochopíte a projednání našich připomínek umožníte. 
 
 
 
 
             
              Pavel Přemysl Ries 
              prezident asociace 

 
 


