Zápis z jednání pracovní skupiny pro památkovou péči
ze dne 18. dubna 2012

Místo: ČKA Brno
Termín: 18. dubna 2012
Od: 9.30 do 13.00 hod
Předsedající: Tomáš Jiránek
Členové PS: David Prudík, Petr Všetečka, omluven Petr Hrůša

Na vědomí:
-

dne 25. ledna 2012 bylo odesláno na Ministerstvo kultury stanovisko ČKA, kde byly PS
vypracovány témata a teze (odsouhlaseno Představenstvem ČKA) k přípravě nového
zákona o památkové péče na základě žádosti PhDr. Anny Matouškové - náměstkyně
Ministra kultury.

-

dne 14. února 2012 bylo odesláno na Ministerstvo kultury stanovisko ČKA ohledně
novely památkového zákona v oblasti archeologie, kde byly PS vypracovány návrhy a
připomínky k navrženému znění vyhlášky (odsouhlaseno Představenstvem ČKA).
Požádal o ně Mgr. Jiří Vajčner - ředitel odboru památkové péče.

BOD 1)
Dne 11. dubna 2012 obdržel předseda PS pro památkovou Ing. et. Ing. Tomáš Jiránek e-mailový
dotaz od místopředsedy Představenstva Ing. arch. Josefa Smutného ohledně kritiky novely
památkového zákona ze strany archeologů.
PS pro památkovou péči uvedla k tomuto dotazu následující stanovisko:
Pracovní skupina se prostřednictvím účasti v komisi Ministerstva kultury ve věci novely zákona o
památkové péči - k tématu archeologie vyjadřovala svými stanovisky a aktivní účastí. Závěrem z
těchto aktivit vyplývá, že příspěvkem České komory architektů je relevantní souvislost archeologie
s činností autorizovaných architektů, Stavebním řádem a profesními postupy. Nejsme schopni
relevantně reagovat na články v tisku, z kterých nevyplývá konkrétní a jednoznačná kritika. Není to
ani v naší pracovní náplni pracovní skupiny, potažmo ČKA.
Názorová koncepce ČKA je zřejmá, např. z těchto publikovaných článků:
- „Stanovisko ke koncepci archeologických výzkumů“ /uvedeno v Bulletinu č.1/2012 - autor
Jiří Plos/,
- oficiální informace z „Jednání pracovní skupiny pro památkovou péči“ /uvedeno v Bulletinu
č. 1/2012/,
- oficiální verze stanoviska ČKA, které bylo odesláno Mgr. Jiřímu Vajčnerovi, Ph.D. - řediteli
odboru památkové péče, ze dne 14. února 2012/č. j. 324-2012/TJ/JV.
Příloha:
- Znění textu z Archiwebu „Archeologové odmítli ministerskou novelu památkového
zákona“ - autor ČTK ze dne 3. 4. 2012.
Úkol: Pan předseda Jiránek odešle architektu Smutnému stanovisko PS pro památkovou péči.
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BOD 2)
Pan předseda Jiránek informoval pracovní skupinu o jednání, které proběhne v pátek, dne 20.
dubna 2012 na Ministerstvu kultury. Jedná se o zahájení činnosti poradního orgánu, zřízeného k
přípravě věcného záměru nového památkového zákona.
Pracovní skupina rekapitulovala a vyjasňovala body a stanoviska, které byly předloženy
Ministerstvu kultury. Zároveň prostudovala materiály k odkazu na webu Ministerstva kultury
(www.mkcr.cz/ Kulturní dědictví/Památková péče/Legislativa/Věcný záměr památkového zákona).
Příloha:
- Pozvánka od Mgr. Aleny Hanákové - ministryně kultury, adresovaná Ing. eg. Ing. Tomáši
Jiránkovi a také JUDr. PhDr. Jiřímu Plosovi, ze dne 21. března 2012/ č. j.: MK 17066/2012.
BOD 3)
Pan předseda Jiránek zopakoval pracovní skupině stanovisko ČKA (témata a teze k položeným
otázkám z Ministerstva kultury, ohledně přípravy nového zákona o památkové péči).
ÚKOL:
Pan předseda Jiránek vyžádá jednací řád, či program tvorby nového zákona, včetně
předpokládaného harmonogramu, a také potvrdí aktivní spolupráci ČKA ve věci nového zákona.
BOD 4)
ÚKOL:
K.Slaná se pokusí dohledat, či zjistit, jaké jsou systémy památkové péče pro jednotlivé země(kde
jsou kompenzační mechanismy).

Zapsala: Kateřina Slaná

