Zápis z jednání pracovní skupiny pro památkovou péči
ze dne 2. listopadu 2011

Místo: ČKA Brno – zasedací místnost
Termín: 2. listopadu 2011
Od – Do: 9.00 do 13.00 hod
Předsedající: Ing. et Ing. Tomáš Jiránek
Členové PS: Doc. Ing. arch. Petr Hrůša, Ing. David Prudík, Ing. Petr Všetečka
Sekretář: Kateřina Slaná

BOD 1)
Seznámení PS s aktuálním stavem projednávání novely zákona o státní památkové péči v oblasti
archeologie.
Přílohy:
- Důvodová zpráva novely zákona o archeologie
- Znění zákona o státní památkové péči
- Zápis z jednání komise Ministerstva kultury ze dne 17. 10. 2011
- Stanovisko ke koncepci archeologických výzkumů pro novelu zákona o státní památkové
péči ČKA ze dne 31. 3. 2011
ÚKOL: Požádat JUDr. PhDr. Jiřího Plose o shrnutí, co výsledné znění novely akceptovalo
z připomínek ČKA a pozvat jej na příští zasedání dne 30. 11. 2011 do kanceláře ČKA v Brně.
BOD 2)
Seznámení členů PS s existujícími komorovými dokumenty k památkové péči: Koncepcí ČKA
v oblasti památkové péče z r. 2008 a Strategií ČKA v oblasti památkové péče z r. 2010. Členové
PS se shodli na tom, že do příštího jednání PS připraví každý člen jednotlivě názor na to, které
části obou dokumentů považuje za překonané, a které by měly i nadále zůstat v aktualizované
programové koncepci ČKA pro rok 2012.
Příloha:
- Koncepce ČKA v oblasti památkové péče z června r. 2008
- Strategie ČKA v oblasti památkové péče pro koncepci památkové péče v ČR z října r.
2010.
ÚKOL: Vybrat i nadále aktuální části existující koncepce/strategie pro rok 2012
BOD 3)
Rozprava nad vládní koncepcí památkové péče v ČR na léta 2011-2016 MK-S5021 OPP duben
2011.
Příloha:
- Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 – 2016
ÚKOL: Prostudovat přílohu do příštího zasedání
BOD 4)
Návrh rozpočtu na rok 2012. Jako optimální frekvence jednání PS byla shodou členů PS navržena
šestitýdenní periodicita, každé jednání v délce 3-4 hodiny.
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ÚKOL: Předseda PS navrhne rozpočet a program pro rok 2012.
BOD 5)
Zformulovat dotaz na Ministerstvo kultury - oznámení o činnosti PS - a žádost o jednací plán
(pokud existuje) ke koncepci nového zákona o památkové péči.
ÚKOL: Formulace dopisu a ověření existence „osnovy věcného návrhu zákona o památkové péči“
BOD 6)
Potvrzení důvodu složení pracovní skupiny
Po zkušenostech s minulými PS, je nová PS malá a je složena z odborníků, kteří zastávají názor,
že má existovat státní památková péče, zároveň ale stojí o památkovou péči postavenou na
osobní odpovědnosti jak na straně architektů, tak na straně památkářů. PS bude usilovat o
vyváženou míru mezi oběma.
BOD 7)
Formulace témat a tezí
Pracovní skupina se dohodla na tom, že představenstvu předloží dne 8. 11. 2011 soupis témat,
která považuje v přístupu k památkové legislativě za podstatná. Po odsouhlasení, případně
doplnění těchto témat představenstvem budou pracovní skupinou ke každému tématu
zformulovány teze, vyjadřující směr, který by komora měla sledovat (opět bude předloženo
představenstvu).
Témata:
A. Výlučná pozice autorizovaných architektů dle zákona č. 360/1992 Sb. u projektování
vázaného na kulturní dědictví, a to ve všech projektových a koncepčních fázích, či
nakládání s objektem s památkovou ochranou, a to i u zásahů, nepodléhajících stavebnímu
a územnímu řízení.
B. Odborná způsobilost pracovníků památkové péče a jejich samospráva (nejlépe nový obor
autorizace u ČKA).
C. Předvídatelnost památkové péče (procesní ano, věcná je problematická a vede
k paušálním regulacím). Cílem je dialog dvou oborů jedné profese.
D. Způsob vymezení pojmů v zákoně o památkové péči.
E. Důraz na předprojektovou fázi (průzkumy) a fázi návrhu stavby (studie), náležitě
honorované.
F. Stavebně-historické průzkumy – dosáhnout podmínky autorizace – nový obor výhradně u
ČKA.
G. Kompenzace veřejného zájmu u soukromých objektů (nejprve provést srovnání s
evropskými zeměmi).
Návrh příštího jednání PS pro památkovou péči: 30. 11. 2011 od 9hod v zasedací místnosti
brněnské kanceláře ČKA.

Zapsala: Kateřina Slaná

