Pozměňovací návrh poslankyně Věry Kovářové
k pozměňovacímu návrhu obsaženému v usnesení
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
z 34. schůze ze dne 26. ledna 2017 k návrhu zákona o ochraně
památkového fondu (sněmovní tisk č. 666)
V části č. 6 Pozměňovací návrhy legislativně technického charakteru se bod 12 nahrazuje
body 12 až 18, které znějí:
„12.

V § 94 se na konci odstavce 3 doplňují slova „ , s výjimkou náhodného
archeologického nálezu tvořeného materiálem vojenské povahy vyrobeným po
roce 1890, kdy nálezné poskytuje Česká republika prostřednictvím Ministerstva
obrany“.

13.

V § 95 se slova „vojenským materiálem19)“ nahrazují slovy „materiálem vojenské
povahy vyrobeným po roce 1890“. Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje. Následující
poznámky pod čarou, včetně odkazů na ně se přečíslují.

14.

Na konci § 95 se doplňují slova „vnitřní organizační složce zřízené pro uchování
sbírky muzejní povahy“.

15.

V § 96 odst. 2 se slova „vojenským materiálem19)“ nahrazují slovy „materiálem
vojenské povahy vyrobeným po roce 1890“.

16.

V § 96 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V pochybnostech, zda je movitý
archeologický nález tvořen materiálem vojenské povahy vyrobeným po roce
1890, rozhoduje Ministerstvo obrany.“.

17.

V § 96 odst. 3 se slova „vojenským materiálem19)“ nahrazují slovy „materiálem
vojenské povahy vyrobeným po roce 1890“.

18.

V § 96 odst. 3 se slova „zřízených organizací nebo organizačních složek státu, pokud
jsou v nich trvale uchovávány sbírky muzejní povahy“ nahrazují slovy „zřízené
organizační složky pro uchování sbírky muzejní povahy“.“.

O těchto pozměňovacích návrzích hlasovat společně – věcná souvislost.

Odůvodnění změn
Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrh garančního výboru se v části 6. v bodě 12 týká
rovněž archeologických nálezů vojenské povahy, je vhodné tuto problematiku dotýkající se i
dalších ustanovení doplnit souhrnně v rámci jednoho pozměňovacího návrhu.
Smyslem PN je, aby se do návrhu zákona zanesl pojem „archeologický nález tvořený
materiálem vojenské povahy“. Tyto specifické hmotné nálezy jsou po dlouhá léta předmětem

kořistění

amatérských

hledačů,

mnohdy

velmi

cenné

historické

předměty

jsou

shromažďovány v soukromých sbírkách bez znalosti či evidence. Stávají se rovněž
předmětem obchodu. Mezi tyto nálezy náleží také zbraně, nebezpečné střelivo a munice
dokládající především válečné události let 1939-1945 na našem území. Držení takovýchto
předmětů může rovněž způsobit újmu bezpečnosti státu. Z téměř třicetileté zkušenosti
vyplývá, že soukromé sbírky často končí po ukončení činnosti svých majitelů neznámo kde.
Naše společnost tím přichází o doklady novodobých dějin, které poznamenávají naší
společnost dodnes.
Archeologické nálezy tvořené materiálem vojenské povahy vyrobeným po roce 1890 jsou:
a)

zbraně střelné, bez ohledu na ráži, a to včetně střeliva, munice a příslušenství,

b) zbraně chladné, včetně příslušenství
c)

pozemní vozidla a tanky, včetně jejich součástí a vybavení, obrněná či neobrněná,
ozbrojená či neozbrojená, vybavená či nevybavená k odpalování střeliva a munice,

d) plavidla (hladinová i podhladinová), včetně příslušenství a vybavení, speciální výstroj a
výzbroj,
e)

letadla, včetně leteckých motorů, výstroje, výzbroje, příslušenství a vybavení,

f)

zbraňové systémy, včetně příslušenství a vybavení

g) pancéřové nebo ochranné vybavení,
h) výstroj, výstrojní součástky a věci každodenního použití příslušníků armády či
ozbrojených sborů,
i)

zařízení sloužící k řízení palby, poplašná či varovná zařízení, směrovací zařízení a
prostředky, zařízení pro protiopatření, a to včetně příslušenství,

j)

spojovací materiál a technika, včetně příslušenství a vybavení,

k) naváděcí a navigační zařízení, včetně příslušenství a vybavení,
l)

zobrazovací, detekční a sledovací zařízení, včetně příslušenství a vybavení,

Výběr hraničního roku 1890 pro definici materiálu vojenské povahy vychází
z ustanovení přílohy zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu, část první Druhy
zbraní, bod 22, Historická zbraň. Za historickou zbraň je považována zbraň vyrobená
před 31.12.1890, a to včetně všech hlavních částí zbraní.
Vnitřní organizační složkou Ministerstva obrany zřízenou pro uchování sbírky muzejní
povahy je Vojenský historický ústav Praha (VHÚ).

Soustavně a cílevědomě se zabývá

shromažďováním písemných a hmotných památek k dějinám českého a československého
vojenství, odborně o tyto fondy a sbírky pečuje, vědecky je zkoumá, zpracovává a
zpřístupňuje veřejnosti. VHÚ prezentuje výsledky práce v muzejní a výstavní činnosti, v
knižních a časopiseckých publikacích, na vědeckých konferencích a seminářích, poskytuje
historický servis vojenským útvarům, ústavům a zařízením ve službách veřejnosti. VHÚ je
jako vnitřní organizační složka Ministerstva obrany tou institucí, která se z podstaty
věci archeologickým materiálem vojenské povahy zabývá.

V Praze dne 4. dubna 2017
Věra Kovářová
poslankyně Parlamentu ČR

