Zápis z jednání pracovní skupiny pro památkovou péči
dne 1. 10. 2012

Místo: ČKA Brno
Termín: 1. 10. 2012 od 10.00 do 13.30 hod
Předsedající: Ladislav Kuba
Členové PS: Pet Hrůša, Tomáš Jiránek, David Prudík, Petr Všetečka

BOD 1)
Na vědomí sled událostí od posledního jednání, které proběhlo v červnu
-

Dne 9. července 2012 zaslal Ing. et. Ing. Tomáš Jiránek členům PS na vědomí e-mailovou komunikaci
s Ing. arch. Milošem Solařem k jeho poznámkám k věcnému záměru památkového zákona.

-

Dne 10. července 2012 bylo odesláno Mgr. Jiřímu Vajčnerovi - řediteli odboru památkové péče
Ministerstva kultury stanovisko ČKA k tématu věcného návrhu nového zákona o památkové péči,
připravené PS pro památkovou péči a projednané na VII. zasedání představenstva ČKA. Zároveň
bylo odesláno i stanovisko, které připravil JUDr. PhDr. Jiří Plos, a které navrhuje legislativní formu
nového zákona o památkové péči.

-

Dne 17. července 2012 zaslal Ing. et. Ing. Tomáš Jiránek členům PS na vědomí e-mail od Ing. arch.
Mileny Hauserové, CSc. (Ústav památkové péče FA ČVUT) - výsledek jejich úvah k Památkovému
zákonu (pojem památka).

-

Dne 17. srpna 2012 se Ing. et. Ing. Tomáš Jiránek zúčastnil třetího zasedání poradního orgánu
zřízeného k přípravě věcného záměru nového památkového zákona, které se konalo na
Ministerstvu kultury v Konírně Nostického paláce. (Podklady z tohoto jednání předány kanceláři
k založení do agendy PS).

-

Představenstvo na svém zasedání dne 11. září 2012 vedlo rozpravu o práci současné PS a zvolilo
Akad. arch. Ladislava Kubu předsedou PS pro památkovou péči a pověřilo jej připravit složení PS a
návrh její činnosti.

BOD 2)
Pracovní skupina a její další činnost
Akad. arch. Ladislav Kuba se seznámil s činností této pracovní skupiny od počátku jejího fungování (nově
ustavená byla 6. září 2011) a s jejím programem (hlavním úkolem pracovní skupiny je stanovena příprava
podkladů pro záměr vlády k novému zákonu o památkové péči a případná související úprava komorových
řádů a souvisejících předpisů). Dosavadní předseda Ing. et. Ing. Tomáš Jiránek nového předsedu informoval
o jejím působení.
Akad. arch. Ladislav Kuba se všemi doposud působícími členy si vyjasnil názory ohledně jejich působení
v pracovní skupině a každého z nich se dotázal ohledně dalšího možného fungování v této skupině. Účastníci
jednání se shodli, že v zájmu kontinuity činnosti by měl v pracovní skupině působit nadále Ing. et. Ing. Tomáš
Jiránek, který od začátku fungování PS řídil a účastnil se z pověření představenstva ČKA jednání poradního
sboru MK.
Dosavadní vedoucí PS Tomáš Jiránek konstatoval, že s principem „výměny formálních pozic“ ve skupině
nesouhlasí (doposud není objasněn skutečný důvod), ale nebude jí bránit. Oficiálním důvodem
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představenstva pro výměnu „pozic“ je rovnítko mezi vedoucím PS a členem představenstva, to z důvodu
vazby a informovanosti. Dle názoru Tomáše Jiránka i jiných členů PS toto lze zajistit členstvím člena
představenstva v PS, nikoliv nutností rovnítka mezi členem představenstva a rolí vedoucího PS.
BOD 3)
Kauzy
Proběhla diskuse, zda projednávat kauzy, které se „třeba i zčásti“ týkají památkové péče, či nikoliv.
Pracovní skupina ohledně projednávání kauz v zásadě proti není, pokud to bude z pověření Představenstva
ČKA, rozšíření činnosti však bude mít dopad na finance pracovní skupiny, které tuto agendu dosud
nezahrnují.
Viz. kauzy z červnového jednání:
- Vila MŰNZ - pracovní skupinu oslovil Ing. arch. Ludvík Grym a požádal je, aby se k této kauze
vyjádřila. Díky jeho žádosti pracovní skupina pověřila na červnovém zasedání Ing. Petra Všetečku a
Kateřinu Slanou, aby ověřili památkový statut ochrany vily a získali stanovisko ze strany NPÚ a na
Magistrátu města Brna – odboru památkové péče.
Tyto stanoviska byly pracovní skupině předloženy a pracovní skupina požádala kancelář, aby získaná
stanoviska předala Ing. arch. Ludvíku Grymovi a dále se touto kauzou zabývat nebude.
-

Uran – pracovní skupinu požádalo Představenstvo o vyjádření se k této kauze. Na červnovém
zasedání byla pověřena Kateřina Slaná pro jednání s právníky ČKA k prověření procesních možností,
revokace (využití opravného prostředku nebo nového návrhu na prohlášení), zamítnutí návrhu ČKA
na prohlášení předmětného objektu na kulturní památku ze strany ministerstva kultury.
K. Slaná procesní možnosti prověřila a informovala pracovní skupinu, že kauzou se zabývala
Markéta Pražanová a pracovní skupině byl poskytnut sled informací ohledně této kauzy.
Pracovní skupina pro památkovou péči podala na jednání Představenstva dne 10. července 2012
informaci a shodla se na tom (projednáno na červnovém zasedání), že sdílí kroky komory, a že
dodávat k tomu další stanovisko je zcela zbytečné a kryjí se s dosavadními vyjádřeními ČKA a
ponechává to v kompetenci Představenstva.

-

Havlova knihovna - pracovní skupinu oslovil Ing. arch. Vlado Milunič (konkrétně Ing. et Ing. Tomáše
Jiránka) a požádal jej o pomoc při této kauze.
Ing. et. Ing. Tomáš Jiránek informoval PS ohledně této kauzy a všichni členové se shodli na tom, že
se tím zabývalo Představenstvo ČKA a dále se k ní vyjadřovat nebudou.

BOD 4)
Stanovisko věcného záměru památkového zákona
-

Dne 14. září 2012 obdržel Ing. et Ing. Tomáš Jiránek od Mgr. Jiřího Vajčnera pozvánku na zasedání
poradního orgánu zřízeného k přípravě věcného záměru nového památkového zákona, které se
konalo v pondělí dne 24. září 2012 na Ministerstvu kultury. Současně s touto pozvánkou zaslali
aktuální (po zapracování připomínek) text věcného záměru památkového zákona (resp. zákona o
památkovém fondu) a tabulku podnětů členů poradního orgánu vzešlých z posledního jednání
poradního orgánu (všichni členové PS tyto dokumenty obdrželi spolu s programem PS).
Ing. et Ing. Tomáš Jiránek poděkoval Mgr. Jiřímu Vajčnerovi za pozvání a omluvil nás z jednání
z důvodu plánovaného jednání PS k tématu, kde budeme projednávat návrh věcného záměru

památkového zákona a poté se vyjádříme svým stanoviskem. Dále informoval členy PS z průběhu
minulého jednání na Ministerstvu.
Pracovní skupina se shodla na tom, že aktuální znění textu věcného záměru památkového zákona
nereflektuje připomínky ČKA a je třeba argumentačně podpořit a trvat na dodržení jednotlivých
bodů námi zaslaného stanoviska ze dne 10. 7. 2012.

ÚKOL:
Ing. et. Ing. Tomáš Jiránek připraví koncept stanoviska a předá jej všem členům pracovní skupiny
k připomínkování a k odsouhlasení. Závěrečné stanovisko bude předloženo na jednání
Představenstva, které proběhne dne 9. října 2012, následně doplněno právním oddělením ČKA a
odesláno na MK.

Zapsala: Kateřina Slaná

