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Demonstrace proti nové verzi památkového zákona 
 

V úterý 23. června 2015 se od 17:00 před sídlem Ministerstva kultury ČR na Maltézském náměstí 

v Praze uskuteční demonstrace proti navrhované verzi nového památkového zákona. Akci pořádá 

památková asociace ASORKD a Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče (SPPPP). 

 

Obě organizace dlouhodobě upozorňují ministerstvo kultury na vady, které jsou v návrhu zákona 

obsaženy. „Naše zásadní připomínky jsme odeslali v únoru tohoto roku panu ministrovi Hermanovi, 

ale dodnes na ně nereagoval,“ říká David Otáhal z SPPPP.  

http://www.asorkd.cz/wp-content/uploads/2013/02/2015.02.04-N%C3%A1vrh-

pam%C3%A1tkov%C3%A9ho_z%C3%A1kona_stanovisko_SPPPP.pdf  

 

„Stávající zákon z roku 1987 má 47 paragrafů, nový návrh zákona odeslaný Legislativní radě vlády 

v dubnu tohoto roku má paragrafů 154. Zákon bobtná, vše komplikuje a umožňuje takřka nekonečné 

množství výkladů. Povede to k řadě právních sporů s předem neodhadnutelnými dopady na ochranu 

památkového fondu. Zároveň vytváří podhoubí pro korupční a netransparentní jednání. Na jeho 

tvorbě se podíleli i zástupci velkých stavebních firem. Za příklad mohu dát pana Václava Bláhu 

z firmy Metrostav,“ řekl již před časem viceprezident asociace ASORKD Martin J. Kadrman. 

 

Více jak 500 kritických připomínek 

V současné době bylo ukončeno meziresortní připomínkové řízení. Připomínek k návrhu nového 

památkového zákona se sešlo více jak 500. A to ať od jednotlivých krajských úřadů, tak například 

od Akademie věd ČR, České biskupské konference, Českomoravská konfederace odborových svazů 

nebo České komory architektů. Celkem 34 organizací odeslalo k zákonu připomínky. „Mnoho 

organizací, které zaslaly k návrhu zákona kritické připomínky, byly dokonce součástí komise pro 

přípravu zákona. Takže ani jejich připomínky během tří let příprav nebyly zohledněny,“ říká 

prezident asociace ASORKD Pavel P. Ries. 

 

„Provedli jsme analýzu zaslaných připomínek a zjistili jsme, že bez připomínek je pouze dvacet šest 

paragrafů ze sto padesáti čtyř. Většina připomínek byla zásadního charakteru, kdy například 

ČMKOS upozorňuje na to, návrh zákona nedefinuje ochranu památkového fondu jasně jako veřejný 

zájem na ochraně kulturního dědictví nebo že podstatným způsobem oslabuje váhu odborné složky 

v procesu péče o památkový fond. Je zřejmé, že přípravu zákona pan ministr Herman podcenil a 

doporučujeme vládě vrátit materiál ministerstvu k přepracování. Přijetí zákona v předložené 

podobě by bylo pro české památky vražedné,“ říká restaurátorka Zuzana Poláková a doplňuje, že i 

Česká biskupská konference ve svém stanovisku kritizuje komplikovanost a nepřehlednost zákona.  

 

„Poté, co jsme se seznámili s obsahem připomínek je zřejmé, že máme-li mít nový památkový 

zákon, musíme začít od znova. Tento, promiňte, paskvil, který pan ministr a jeho úředníci odeslali 

vládě, je z osmdesáti procent vadný. Návrh z dílny pana ministra Hermana je v podstatě 

neopravitelný. Proto svoláváme demonstraci proti jeho dalšímu projednávání a žádáme všechny, 

kterým není osud českých památek lhostejný, aby nás v úterý přišli na demonstraci podpořit,“ 

uzavírá viceprezidenta ASORKD Marie Švábová.  
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