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Ministerstvo kultury ČR 
Mgr. Daniel Herman 
ministr kultury 
Maltézské náměstí 471/1 
118 11 Praha 1 
 

Věc: Novostavba před průčelím barokního zámku v Liblíně 

 

Vážený pane ministře, 

děkujeme Vám za odpověď i za podrobné prošetření účasti Národního Památkového ústavu ve 
schvalovacím procesu projektu novostavby před zámeckým průčelím v Liblíně. Litujeme, ale Vaše 
odpověď nesplnila naše očekávání. Předpokládali jsme, že zaměříme pozornost ministerstva k zá-
chraně kulturní památky. Ve svém dopise podrobně rekapitulujete průběh jednání a konstatujete, že 
k pochybení ve vyjádření pracovníka NPÚ sice došlo, ale že chybná vyjádření neměla náležitou 
formu, že se jednalo o nepodepsané zápisy z jednání, nebo sdělení prostřednictvím e-mailu apod. 
Všechna platná stanoviska NPÚ k novostavbě před zámkem jsou dle Vašeho sdělení zamítavá, takže 
NPÚ Plzeň nepochybil. 

Skutečnost je ale taková, že chybná stanoviska dnes již bývalého pracovníka NPÚ způsobila projed-
nání z památkového hlediska nepřijatelného projektu v územním a stavebním řízení. Zničení kultur-
ní památky se neodvratně blíží.  

Sdělil jste nám, že byla v této záležitosti učiněna systémová opatření. Předpokládali jsme, že tato 
systémová opatření povedou k nápravě současné situace a že devastaci areálu zámku bude zabrá-
něno. Dopis ze dne 5. 5. 2014, který obdržel z právního oddělení MK Ing. Šapovalov, naše předsta-
vy zcela zničil. Konstatuje se v něm, že ministerstvo kultury neshledalo postup KÚ KPP nezákon-
ným, a proto věc uzavřelo. Důsledky hybného rozhodnutí pracovníka památkové péče jsou tedy dle 
názoru ministerstva nezvratné. 

Domníváme se, že památková péče nemůže odmítat zodpovědnost za chybnou práci svých zaměst-
nanců, za jejichž odbornost odpovídá. Jsme přesvědčeni, že je povinna se zasadit o nápravu škody, 
kterou její úředníci způsobí. Potrestání jednotlivce a systémová opatření uvedená  bez  bližší speci-
fikace ve Vašem dopise zřejmě zničení zámeckého areálu nezabrání. Obecně platí, že kdo způsobil 
škodu, je povinen ji odstranit. Pokud se orgán státní správy nehlásí k zodpovědnosti za důsledky 
pochybení svých  zaměstnanců, vznikají nutně pochybnosti o smyslu jeho existence. 

Proto se na Vás, pane ministře, znovu obracíme se žádostí, abyste jako vrcholný zástupce naší pa-
mátkové péče čestně přijal zodpovědnost za pochybení Vašeho resortu a zabránil zbytečnému zni-
čení zámeckého areálu v Liblíně. 

Hezký den. 

V Praze 5. 6. 2014 
Za ASORKD: 

 
Pavel P. Ries 
Prezident asociace 
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 Kancelář veřejného ochránce práv 
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