Předkládá: František Adámek

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 666

Návrh změny znění § 15:
Účast veřejnosti při ochraně architektonického dědictví
(1) Spolek, nadace, nadační fond, ústav nebo obecně prospěšná společnost, které podle zakladatelského
právního jednání vyvíjejí činnost při ochraně architektonického dědictví ve smyslu Úmluvy o ochraně
architektonického dědictví Evropy5), mohou písemně požádat správní orgány, aby byly předem
informovány o všech zahajovaných řízeních a jiných postupech, týkajících se ochrany architektonického
dědictví. Tato žádost je účinná 1 rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně. Musí být věcně a
místně specifikována.
(2) Osoba podle odstavce 1 je oprávněna účastnit se správního řízení nebo jiného postupu, týkajícího se
ochrany architektonického dědictví, pokud oznámí svou účast písemně do 8 dnů ode dne, kdy byla
příslušným správním orgánem o zahájení řízení v souladu s odstavcem 1 informována; v tomto případě
má postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího
písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu.
5)

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, vyhlášená pod č. 73/2000 Sb. m. s.

Odůvodnění:
V názvu § 15 se slovo „Úloha“ nahrazuje slovem „Účast“ tak, aby název vystihoval obsah
následujícího textu.
V odstavci (1) je termín „orgán památkové péče“ nahrazen obecnějším termínem „správní orgán“,
neboť je třeba zajistit možnost účasti veřejnosti i v jiných řízeních, která se veřejného zájmu na ochraně
kulturního dědictví bezprostředně týkají, typicky např. ve stavebním řízení.
Zároveň se odstavec zkracuje o nadbytečnou a na navrhované znění nenavazují formulaci: „která
jako příslušný nebo dotčený orgán vede orgán památkové péče“.
Odstavce (2) a (3) vládního návrhu zákona se ruší a nahrazují nově formulovaným odstavcem (2),
který veřejnosti zajišťuje plnohodnotnou účast v příslušných řízeních v pozici jejich účastníka při splnění
zákonem určených podmínek.
Účast veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany památkového fondu je zcela logickou součástí
předpisu na ochranu tohoto důležitého veřejného zájmu. Posiluje pozici správního orgánu v řízení jakožto
ochránce veřejného zájmu, umožňuje v řízení uplatnit důkazy, poznatky a informace, které správnímu
orgánu nemusí být známy a zároveň se jedná o významné protikorupční opatření.

