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Odvolejte náměstkyni Matouškovou, vyzývá ministra památková asociace
Praha, 20.4.2015

Ministerstvo kultury dnes vydalo TZ, ve které informovalo, že kraje podporují nový památkový
zákon. Jak ze zprávy vyplývá, Asociace krajů oficiálně nevyjádřila souhlas s návrhem nového
památkového zákona, vyjádřila jej pouze Komise Rady Asociace krajů pro kulturu, památkovou
péči a cestovní ruch.
http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kraje-podporuji-novy-pamatkovy-zakon254774/tmplid-228
V TZ je mimo jiné uvedeno: „Ministerstvo kultury v rámci přípravy nového zákona o ochraně
památkového fondu konzultuje problematiku přípravy tohoto zákona s řadou subjektů.“
Asociace ASORKD i SPPPP dlouhodobě patří mezi kritiky předkládaných verzí nového
památkového zákona, avšak nikdy na jejich připomínky ministerstvo nereagovalo a jejich zástupce
k jednání nepřizvalo. „Ministerstvo nový zákon konzultuje jen s těmi, kdo s ním souhlasí. Ti, kteří se
písemně nebo na veřejných slyšeních v posledních dvou letech vyjadřují ke všem verzím
památkového zákona kriticky, ke konzultacím nikdy přizváni nebyli,“ říká viceprezidentka asociace
ASORKD Marie Švábová.
„Je s podivem, že náměstkyně Anna Matoušková má ve svém poradním orgánu pro nový památkový
zákon i zástupce stavební firmy METROSTAV Václava Bláhu. To mi přijde už hodně přes čáru,“
říká viceprezident ASORKD Martin J. Kadrman.
Společně se Sdružením profesionálních pracovníků památkové péče (SPPPP) i památková asociace
ASORKD kritizuje proces přípravy i podobu nového památkového zákona. „Návrh zákona o
památkovém fondu podstatně snižuje rozsah památkové ochrany národního kulturního dědictví.
Nedefinuje ochranu hmotného kulturního dědictví jako veřejný zájem, což je v rozporu s věcným
záměrem zákona, schváleným vládou, o němž přitom zpracovatelé zákona v jiných sporných bodech
tvrdí, že jsou jím zcela vázáni,“ zmiňuje jen část z nedostatků návrhu zákona jednatel sdružení
SPPPP David Otáhal.
„Stávající zákon z roku 1987 má 47 paragrafů, nový návrh zákona zveřejněný v lednu tohoto roku
má paragrafů 151. 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,“ říká viceprezident
asociace ASORKD Martin J. Kadrman.
Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD) vyzývá ministra
kultury Mgr. Daniela Hermana (KDU-ČSL) k okamžitému odvolání PhDr. Anny Matouškové
(ANO) náměstkyně pro řízení sekce kulturního dědictví.
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