Zápis z jednání pracovní skupiny pro památkovou péči
ze dne 6. září 2011

Místo: ČKA Brno
Termín: 6. září 2011
Od – Do: 10.00 do 13.00 hod
Předsedající: Ing. et Ing. Tomáš Jiránek
Členové PS: Ing. David Prudík, Ing. Petr Všetečka
Omluven: Doc. Ing. arch. Petr Hrůša

BOD 1)
Zahájení činnosti pracovní skupiny. Seznámení členů s průběhem diskusí o tématu
v představenstvu ČKA. Rozprava nad tématem, cílem a smyslem činnosti pracovní skupiny.
Přílohy:
mailová korespondence s ředitelem Odboru památkové péče Ministerstva kultury ČR ze dne
18.5.2011.
Text kopie:
From: Tomáš Jiránek [mailto:TomJiranek@NewVisit.cz]
Sent: Wednesday, May 18, 2011 1:13 PM
To: Vajčner Jiří
Cc: ČKA K Ř - Ing Tamara Čuříková
Subject: KOMISE MK - památkový zákon
pro: Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D.
ředitele Odboru památkové péče MKČR
Vážený pane Magistře Vajčnere,
jakožto pověřený člen Komise MK pro přípravu novely památkového zákona se Vás, jménem
České komory architektů, ptám, zda existuje harmonogram příprav novelizace z. č. 20/1987 Sb
také v oblasti mimo téma archeologického památkového fondu. Tedy pro témata celkového pojetí
zákona.
Při dřívějším jednání s paní 1. náměstkyní Dr. Matouškovou jsme naznačili společný zájem o názor
ČKA, jaké by mělo být optimální postavení vztahu výkon profese autorizovaných architektů (a
související) a činnosti památkové péče v komplexním rozsahu pojmu. Představenstvo ČKA je
připraveno se právě této věci věnovat podrobněji. Domníváme se, že pokud tato činnost má být
smysluplná, měl by být dialog veden rovněž ve směru k ministerstvu, či přímo ke komisi.
Rádi bychom byli skutečně účinnými partnery, proto Vám děkuji za Váš názor a odpověď, srdečně
zdravím
Tomáš Jiránek
Odpověď :
Vážený pane inženýre,
Velmi vítám Vaši nabídku ohledně spolupráce s MK při přípravě normativních (i jiných) materiálů.
Práce, na které se ptáte, jsou termínově ukotveny v legislativním plánu práce vlády ČR, když
tvorbě nového památkového zákona bude předcházet zpracování věcného záměru tohoto
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předpisu, jehož předložení vládě je zatím plánováno na 1. Q 2012. Práce na novém památkovém
zákoně by měly být započaty následně.
Ve věci novely současného zákona o státní památkové péči v oblasti archeologie si Vám dovoluji
připomenout, že dne 3. 6. 2011 od 10.00 hod. se bude v budově MK na Maltézském náměstí
(zasedací místnost č. 11) konat jednání komise náměstkyně ministra PhDr. Matouškové, jíž jste
členem (nejsem si zcela jist, zda jste tuto informaci obdržel od Dr. Plose, který na jednání
substituoval).
S pozdravem
Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D.
ředitel odboru památkové péče
Ministerstvo kultury České republiky
Maltézské náměstí 1
118 01 Praha 1
tel.: 257 085 414
e-mail: jiri.vajcner@mkcr.cz

BOD 2)
Návrh příštího jednání PS pro památkovou péči: 02. 11. 2011 od 9hod v zasedací místnosti
brněnské kanceláře ČKA.
Sekretářem pracovní skupiny bude Kateřina Slaná, kancelář ČKA Brno
Zapsal: Tomáš Jiránek

