Zápis z jednání pracovní skupiny pro památkovou péči
ze dne 30. listopadu 2011
Místo: ČKA Brno – zasedací místnost
Termín: 30. listopadu 2011
Od - Do: 9.00 do 13.30 hod
Předsedající: Ing. et Ing. Tomáš Jiránek
Členové PS: Doc. Ing. arch. Petr Hrůša, Ing. David Prudík, Ing. Petr Všetečka
Hosté PS: JUDr. PhDr. Jiří Plos
Sekretář: Kateřina Slaná
BOD 1) Úkoly z minulého jednání PS - rekapitulace
AD BOD 1)
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.
Jiří Plos pozvání přijal.
AD BOD 2)
ÚKOL: Vybrat i nadále aktuální části existující koncepce/strategie pro rok 2012
AD BOD 3)
ÚKOL: Prostudovat přílohu Koncepce památkové péče v ČR na léta 2011-2016 do příštího
zasedání.
AD BOD 4)
ÚKOL: Předseda PS navrhne rozpočet a program pro rok 2012.
PS navrhla Představenstvu ČKA rozpočet pro příští rok ve výši 90tis. Kč. Za hlavní úkol PS
stanovila přípravu podkladů pro záměr vlády k novému zákonu o památkové péči a případnou
související úpravu komorových řádů a souvisejících předpisů.
AD BOD 5)
ÚKOL: Formulace dopisu a ověření existence „osnovy věcného návrhu zákona o památkové péči“
Dne 6. listopadu 2011 Tomáš Jiránek poslal e-mailem dopis Mgr. Jiřímu Vajčnerovi – řediteli
odboru památkové péče (viz. založeno archiv PS), kde ho zdvořile požádal o aktuální informaci
k jednacímu plánu věcného záměru tohoto předpisu a o jeho aktuální stav a pozval ho na příští
zasedání PS. Jiří Vajčner na dopis nereagoval. Kateřina Slaná telefonicky kontaktovala dne 22.
listopadu Jiřího Vajčnera, pozvání na jednání PS s omluvou odmítnul. Tomáš Jiránek dne 30.
listopadu Jiřího Vajčnera znovu kontaktoval a informoval o jejich telefonickém hovoru PS:
„Vládě ČR je předkládána novela zákona, týkající se archeologie. Ředitel odboru potvrdil
záměr tvorby nového zákona o památkové péči k polovině roku 2012, přičemž ČKA bude
požádána ještě v prosinci 2012 o náměty k tématu zákona. Informoval jsem jej o
připravenosti zaslat na MKČR formulace tezí k novému zákonu tak, jak je má pracovní
skupina projednány. Ve chvíli, kdy představenstvo komory teze pro rok 2012 schválí,
zašleme je na MK ČR“.
AD BOD 7)
ÚKOL: Formulace témat a tezí – předložit Představenstvu ČKA.
Pracovní skupina předložila dne 8. 11. 2011 soupis témat, která považuje v přístupu
k památkové legislativě za podstatná. Představenstvo vzalo soupis tezí na vědomí. Další

jednání Představenstva proběhne dne 13. prosince, na kterém by mělo teze schválit jako
oficiální program k tématu.
BOD 2) Tisková zpráva „Restrukturalizace Národního památkového ústavu v letech 20122013“
Členové PS obdrželi pro informaci tiskovou zprávu (založeno v archivu PS), která vyšla na
webových stránkách Národního památkového ústavu (www.npu.cz – 10. listopadu 2011).
Ministerstvo kultury ČR a generální ředitelka Národního památkového ústavu Ing. arch. Naďa
Goryczková touto tiskovou zprávou poskytla základní informace o připravované restrukturalizaci
NPÚ na roky 2012-2013, jejímž cílem je kvalitnější naplňování zákonem vymezeného působení
NPÚ a efektivnější správa unikátního souboru památek, které jsou jednou z nejvýznamnějších
součástí kulturního dědictví ČR.
BOD 3) Text do Bulletinu
Členové PS obdrželi text, který byl připraven do nového vydání Bulletinu. Jsou zde základní
informace o vzniku a působení PS (založeno v archivu PS).
BOD 4) Rekapitulace témat a tezí stanovených PS dne 2. 11. 2011.
PS rekapitulovala 7 témat, která předložila Představenstvu:
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.
PS se po diskusi s Jiřím Plosem shodla na tom, že v novém zákoně se musí objevit
provázanost se zákonem č. 360/1992 Sb. Je nutné najít formulaci, díky které se
profesionálové dostanou do zákona.
B. Odborná způsobilost pracovníků památkové péče a jejich samospráva (nejlépe nový obor
autorizace u ČKA).
Jiří Plos navrhl, že by bylo vhodné tohle téma zpracovat a připravit argumentace pro a
proti. PS se shodla na tom, že bude takto jednat.
C. Předvídatelnost památkové péče (procesní ano, věcná je problematická a vede
k paušálním regulacím). Cílem je dialog dvou oborů jedné profese.
Jiří Plos považuje za nejdůležitější, aby příprava procházela kvalifikovanými oponenturami,
pak to má smysl. Důležité je popsat parametry území pochopitelným způsobem, a otázkou
zůstává, jakým způsobem k tomu dospět (je to téma pro architekty a památkáře, mělo by to
mít místo v zákoně).
PS se shodla na tom, že je to vážný dokument, a že je to v nějaké podobě jedna z rolí
autorizovaných architektů, a je třeba se mu věnovat.
D. Způsob vymezení pojmů v zákoně o památkové péči.
Jiří Plos předá dokumentace k bodu.

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.
PS se shodla na tom, že praxe by měla směřovat k architektům. Certifikaci by to mít mělo.
Jiří Plos potvrdil, že je to jednoznačné, je to jedna z těch věcí, která jde za profesí.
G. Kompenzace veřejného zájmu u soukromých objektů (nejprve provést srovnání s
evropskými zeměmi).
Členové PS dohledají dokumenty týkající se tohoto bodu.
BOD 5) Přidané téma, bod H.
PS se rozhodla rozšířit témata a teze o nový bod H:
H. Z iniciativy památkové péče vzniká řada dokumentů, které mají dopady do územního
plánování a dalších podrobnějších dohod o využití území (plány ochrany, management
plán). ČKA podporuje jejich členění do stávající hierarchie územně plánovací dokumentace,
a to ve formě územně analytických podkladů. Zároveň ČKA podporuje, aby byly tyto
dokumenty zpracovávány autorizovanými architekty.
PS si uvědomuje jistá specifika této dokumentace a bude věc ještě podrobněji rozebírat.
PS přečetla a prodiskutovala „Koncepci ČKA v oblasti památkové Péče (z června r. 2008)
ÚKOL: požádat Jiřího Plose o věcný záměr (cca 3 roky starý)
BOD 6) Smlouvy, fakturace
Členové PS podepsali smlouvy o spolupráci, Kateřina Slaná je informovala o nových směrnicích
ředitelky kanceláře Ing. Tamary Čuříkové ze dne 23. června 2011. Jedná se o „Pravidla vyúčtování
náhrad ztráty času členů orgánů ČKA a pravidla fakturace za práci v PS či při úkolech zadaných
představenstvem ČKA“.

Zapsala: Kateřina Slaná

