Pozměňovací návrh

Vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu)
(sněmovní tisk 666/0)
předkládá: Mgr. Nina Nováková

V části první Hlavě II. Dílu II. § 9 nově zní:
„§ 9
Magistrát hlavního města Prahy
Na území hlavního města Prahy vykonává na úseku památkové péče působnost krajského úřadu a
obecního úřadu obce s rozšířenou působností Magistrát hlavního města Prahy a působnost obecního
úřadu obce s rozšířenou působností Městské části Praha 1 - 22.

Odůvodnění:
Toto ustanovení odporuje principu subsidiarity, zásadě koncentrace řízení státní správy na jedno
místo a vzhledem k tomu, že výkon přenesené působnosti v Praze je ve stovce různých agend
svěřen Statutem hl. města (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000) v oblasti živnostenské, stavební,
sociální, školské, kulturní, silničně správní, civilně správní, odpadového hospodářství, ochrany
přírody a krajiny, ochrany ovzduší, zemědělského půdního fondu, finanční a daňové – není důvodu,
proč by tomu mělo být v oblasti památkové péče jinak.
V příloze je vzorový seznam agend přenesené působnosti, kterou vykonává MČ Praha 1, v
některých oblastech dokonce vykonává agendy pro celou republiku.
Další systémovou anomálií je to, že na území celé republiky se zavádí
třístupňový systém státní správy (obec s rozšířenou působností – kraj – ministerstvo), v případě
hl.m. Prahy se navrhuje jen dvoustupňový (MHMP – ministerstvo).
Navíc předkládaný zákon není a priori nadřazen zákonu č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, (ve
smyslu lex specialis contra lex vulgaris), aby zakazoval jeho aplikaci. (svěření nějaké působnosti
Statutem dle ust. § 17 zák. č. 131/200 Sb.).
V celém státě je působnost orgánů památkové péče třístupňová tj. úřad obce s rozšířenou působností
– krajský úřad – ministerstvo. Proto lze k návrhům stavebníků vydávat tzv. koordinované
stanovisko, jehož účelem je nahradit více závazných stanovisek jednotlivých orgánů jediným
správním aktem. Do tohoto aktu se promítají všechny veřejné zájmy, které podle jednotlivých
zvláštních právních předpisů hájí konkrétní dotčený orgán. Viz § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Dále viz zásada
správního řádu, že správním orgánem je orgán územního samosprávného celku jako jeden subjekt
(obecní, městský či krajský úřad). Toto však není v hlavním městě umožněno. Pouze v oblasti

památkové péče je v Praze státní správa prováděna dvoustupňově magistrát – ministerstvo. Všechny
další státně správní záležitosti obcí s rozšířenou působností jsou svěřeny 22 městským částem. Je
mnoho situací, které by bylo možno v koordinovaném jednání mezi orgány řešit, aniž by to
probíhalo komplikovaným zdlouhavým úředním postupem.

V Praze dne 26. 1. 2017

