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USNESENÍ
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
z 34. schůze ze dne 26. ledna 2017
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)

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění náměstka
ministra V. Ourody za Ministerstvo kultury ČR, zpravodajské zprávě posl. R. Procházky a po
rozpravě
I. d o p o r u č u j e

1.

Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem 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), ve znění těchto
pozměňovacích návrhů:

K památkám místního významu
1. V § 2 v odst. 1 se za slova „památkových zón“ vkládají slova „ , památek místního
významu“.
2. V § 2 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Památkou místního významu je hmotný doklad lidské činnosti, jehož
hodnota je významná pro oblast, v níž se nachází.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.
3. V části první hlavě III se za díl 2 vkládá nový díl 3, který včetně nadpisu zní:
„Díl 3
Památka místního významu
§ 32
(1) Památku místního významu prohlašuje ve svém územním obvodu obec
usnesením zastupitelstva.
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(2) Za památku místního významu nelze prohlásit kulturní památku.
(3) Bezodkladně, nejpozději do 20 dnů od přijetí usnesení, zašle obec usnesení
zastupitelstva o prohlášení památky místního významu památkovému ústavu k zápisu
do seznamu památkového fondu.
(4) Údaje o památce místního významu jsou údaji pro územně analytické
podklady.“.
Dosavadní paragrafy včetně vnitřních odkazů se přečíslují.
4. V dosavadním § 42 odstavec 2 zní:
„(2) Seznam památkového fondu se člení na dvě části. V části první se zapisují
údaje o kulturních památkách, národních kulturních památkách, památkových územích
a ochranných památkových pásmech a v části druhé údaje o památkách místního
významu.“.
5. V dosavadním § 42 odst. 6 se za slova „v ochranném památkovém pásmu“ vkládají
slova „ , nebo vlastník památky místního významu“.
6. Za dosavadní § 43 se vkládá nový § 45, který včetně nadpisu zní:
„§ 45
Údaje o památce místního významu
(1) Do seznamu památkového fondu se jako veřejný údaj o památce místního
významu zapisuje
a)
název,
b)
bližší identifikace, a to
1.
u památky místního významu, která se eviduje v registru územní
identifikace, adres a nemovitostí, identifikační údaj o územním prvku11),
nebo
2.
u památky místního významu, která se neeviduje v registru územní
identifikace, adres a nemovitostí, slovní popis památky místního
významu a identifikační údaj o nemovitosti, kde se památka místního
významu nachází11),
c)
rejstříkové číslo,
d)
číslo usnesení zastupitelstva obce, kterým byla památka místního významu
prohlášena, a datum jeho přijetí,
e)
datum zrušení prohlášení památky místního významu nebo údaj o prohlášení za
kulturní památku.
(2) Veřejný podklad seznamu památkového fondu dále tvoří fotodokumentace
památky místního významu pořízená z veřejného prostranství.
(3) Neveřejný podklad seznamu památkového fondu dále tvoří
a)
fotografická a další dokumentace památky místního významu, která není
uvedena v odstavci 2,
b)
operativní a další průzkumná dokumentace.“.
Dosavadní paragrafy včetně vnitřních odkazů se přečíslují.
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2.

K dobývání ložisek nevyhrazených nerostů
V § 74 písm. c), § 80 odst. 1, § 81 odst. 2 a v § 125 odst. 4 písm. a) se za slova
„výhradních ložisek“ vkládají slova „nebo dobývání ložisek nevyhrazených nerostů“.

3.

K zápisu do evidence zásahů
1. V § 81 odst. 2 se slova „závazné stanovisko, zda jejím provedením může být ohroženo
zachování archeologického dědictví ve smyslu Úmluvy o ochraně archeologického
dědictví Evropy18) a poznatků o něm“ nahrazují slovy „zápis do evidence zásahů“ a věta
poslední se zrušuje.
2. V § 81 odstavec 5 zní:
„(5) Orgán památkové péče zapíše údaje o záměru do evidence zásahů, jakož
i údaj o datu, kdy nastaly účinky rozhodnutí nebo jiného úkonu příslušného správního
orgánu, na jehož základě lze záměr provést.“.
3. V § 90 odst. 2 písm. e) na konci textu bodu 1 se slova „a 81“ nahrazují slovem
„nebo“, v bodě 2 se slova „a § 81, nebo“ nahrazují čárkou a bod 3 se zrušuje.

4.

K nákladům na záchranu archeolog. výzkumu
1. V § 87 se odstavec 2 zrušuje.
2. V § 87 dosavadním odstavci 5 se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavce
3“ v obou případech.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

5.

K oznámení náhodného archeolog. nálezu
1. V § 93 odst. 1 se za slovo „dozvěděl,“ vkládají slova „archeologické osobě zřízené
krajem nebo“ a na konci textu odstavce se slova „ , nebo krajskému úřadu“ zrušují.
2. V § 93 se na konci textu odstavce 2 slova „krajský úřad“ nahrazují slovy
„archeologickou osobu zřízenou krajem“.

6.

Pozměňovací návrhy legislativně technického charakteru
1. V § 14 odst. 3 se za slovo „průzkum“ vkládají slova „vyžadovaný tímto zákonem“.
2. V § 29 odst. 1 se text „do 10 let“ nahrazuje textem „do 15 let“ a text „za 10 let“ se
nahrazuje textem „za 15 let“.
3. V § 32 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slova „Návrh plánu ochrany“ vkládají
slova „ , členěný na textovou a grafickou část,“.
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4. V § 34 odst. 1 se text „do 10 let“ nahrazuje textem „do 15 let“ a text „za 10 let“ se
nahrazuje textem „za 15 let“.
5. V § 39 odst. 4 se slova „seznamu památkového fondu“ nahrazují slovy „evidence
zásahů“.
6. V § 42 odst. 6 se za slovo „pásmu“ vkládá čárka.
7. V § 42 odst. 7 se slova „ , ochranná památková pásma a území s vyloučeným
výskytem archeologických nálezů“ nahrazují slovy „a ochranná památková
pásma“ a slova „ , ochranných památkových pásem a území s vyloučeným výskytem
archeologických nálezů“ se nahrazují slovy „a ochranných památkových pásem“.
8. V § 48 odst. 2 písm. a) se slovo „dokumentaci“ nahrazuje slovem „dokumentace“.
9. V § 54 odst. 4 se na začátku věty druhé před text „§ 51“ vkládá slovo „Ustanovení“.
10. V poznámce pod čarou č. 16 v § 74 písm. c) se za slova „č. 254/2001 Sb.,“ vkládají
slova „o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),“.
11. V § 88 odst. 5 se za slova „odstavce 4“ vkládají slova „památkový ústav nebo“.
12. V § 94 se na konci odstavce 3 doplňují slova „s výjimkou náhodného
archeologického nálezu tvořeného vojenským materiálem19), kdy nálezné poskytuje
Česká republika prostřednictvím Ministerstva obrany“.
Text poznámky pod čarou č. 19 uvést u § 94 odst. 3.
13. V poznámce pod čarou č. 20 v § 96 odst. 3 se za slova „v právních
vztazích“ doplňuje slova „ve znění zákona č. 51/2016 Sb.“.
14. V § 149 (Zrušovací ustanovení) text bodů 12 a 13 se vzájemně zamění.
15. V § 149 se za dosavadní bod 21 vkládá nový bod 22, který zní:
„22. Zákon č. 127/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů.“.
16. V § 149 se za nově vložený bod 22 vkládají nové body 23 a 24, které znějí:
„23. Část třetí zákona č.
/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony.
24.
Část čtvrtá zákona č. /2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona
o některých přestupcích.“.
Ostatní body se přečíslují.
Zahrnout do zrušovacích ustanovení v § 149, budou-li publikovány ve Sbírce zákonů
tisky 927 a 929 během legislativního procesu tisku 666.
17. K části druhé (Změna zákona o správních poplatcích) § 150
a)
§ 150 zní:
„§ 150
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V položce 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb.,
zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona
č. 313/2013 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona
č. 137/2016 Sb. a zákona č. 292/2016 Sb., písmeno d) zní:
„d)

Přijetí žádosti o udělení oprávnění k restaurování kulturní
památky nebo její části, které jsou díly výtvarných umění
nebo uměleckořemeslnými díly podle zákona o ochraně
památkového fondu, přijetí žádosti o udělení oprávnění
ke zpracování stavebně historického průzkumu podle zákona
o ochraně památkového fondu nebo přijetí žádosti o udělení
oprávnění k provádění archeologického výzkumu podle
zákona o ochraně památkového fondu
Kč 2000“.
Poznámka pod čarou č. 83 se zrušuje.“.
b)

§ 151 (Přechodné ustanovení) se zrušuje. Následující § 152 se přečísluje.

18. V dosavadním § 152 se slova „1. ledna 2018“ nahrazují slovy „1. ledna 2020“ a slova
„1. ledna 2020“ se nahrazují slovy „1. ledna 2022“.

II. p o v ě ř u j e

předsedu výboru posl. J. Zlatušku, aby toto usnesení předložil
předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

III. p o v ě ř u j e

zpravodaje výboru posl. R. Procházku, aby toto usnesení přednesl ve
schůzi Poslanecké sněmovny;

IV. p o v ě ř u j e

zpravodaje výboru posl. R. Procházku, aby ve spolupráci
s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl
příslušné legislativně technické úpravy.

Roman Procházka, v. r.
zpravodaj

Martina Berdychová, v. r.
ověřovatelka
výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu

Jiří Zlatuška, v. r.
předseda
výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu
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