Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu 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 č. 666

Pozměňovací návrh k § 52
Ust. § 52 odst. 2 se doplňuje o větu:
Podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot,
které je nezbytné zachovat při zamýšlených pracích nebo restaurování kulturní památky.

Odůvodnění
Absence ustanovení o potřebě zachovat kulturně historické hodnoty při zamýšlených
pracích nebo restaurování kulturní památky je naprosto zavádějící a v praxi nejvíce
frekventovaná agenda by tak při výkonu památkové péče ztrácela smysl.
Tento závažný nedostatek se odstraňuje právě vložením doplňující věty jako je tomu
v § 14 odst. 3 platné právní úpravy.
Toto téma je natolik zásadní, že vyžaduje komentář na příkladu: posuzuje se
například projekt stavební úpravy barokní fary. Orgán památkové péče poznal její
kulturně historické hodnoty a je schopen bezpečně rozpoznat, jaké zásahy projekt
přináší. A co dál? Mezi poznáním hodnot věci a nakládáním s ní ve skutečnosti není
žádná vazba. Tuto mezeru zákonodárce musí překlenout tím, že řekne, co má orgán
památkové péče udělat, dle čeho rozhodne. Jeho úkolem je posoudit, co se stane,
když bude projekt realizován, a zda přitom zůstanou zachovány kulturně historické
hodnoty. Pojem zachování je v památkové péči klíčový, protože památkové péče,
dříve možná výstižněji nazývaná památková ochrana, památky chrání, tím že je
zachovává. Zároveň je zřejmé, že hodnot je možné u každé stavby nadefinovat
bezpočet, každý zásah do stavby v průběhu jejich dějin má například dokumentární
hodnotu. „Všechno“ je však možné zachovat jen v opravdu mála případech. Proto je
správní orgán zákonodárcem veden, když zákon říká, že se jedná o ty hodnoty, které
je nezbytné zachovat. Hodnoty stavby ve svobodné společnosti nejsou mechanickým
předpisem, je potřeba je interpretovat, a to právě na základě zákonem uváděného
současného stavu poznání.

