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Relations among Heritage Restoration Stakeholders

Today, heritage conservation is a problematic process from the point of view of 
the legislative framework as well as the relations among the stakeholders. The 
Act on Heritage Conservation, still in force, was adopted in 1987. Since then, 
several amendments to this Act have been made to reflect changes in related 
legislation (the Code of Administrative Procedure, the Building Act, the Civil 
Code, harmonisation with EU legislation,…); nevertheless, the Act on Herit-
age Conservation does not respond to all of the heritage conservation needs in 
the context of the current economic situation and situation in society.
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Cílem disertační práce je analyzovat problematiku památkové péče z pohle-
du stávající platné legislativy.

Celý proces aplikace památkové péče je v současnosti problematický  
z pohledu legislativního rámce i vztahů mezi jednotlivými účastníky ob-
novy památek. Platný zákon o památkové péči je z roku 1987. Několikrát 
byl tento dílčím způsobem novelizován z důvodu zapracování navazujících 
právních norem (správní řád, stavební zákon, občanský zákoník, soulad  
s právními normami Evropské unie…), přesto ne zcela reaguje na současné 
potřeby památkové péče s přihlédnutím ke společenské i ekonomické situ-
aci.

Nový zákon o ochraně památkového fondu je v současnosti ve stadiu při-
praveného konceptu paragrafového znění včetně závěrečné zprávy z hodno-
cení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) a je připraven k projedná-
ní vládou s předpokládaným termínem nabytí účinnosti 1. 1. 2018.

Problematika vzájemných vztahů účastníků obnovy památek se dotýká 
nejen orgánů veřejné správy, ale především velmi širokého okruhu subjektů, 
vlastníků kulturních památek a vlastníků nemovitostí ležících v památkově 
chráněných územích. Společně s nimi se proces obnovy památek dále týká 
především projektantů a realizačních firem podílejících se na konkrétních 
akcích obnovy.

Z pohledu všech zúčastněných stran se jedná o složitý proces vzájemných 
vztahů, který by měl v souladu s platnou legislativou vyústit v ochranu, za-
chování a optimální zhodnocení památek po stránce urbanisticko-architek-
tonické, historicko-umělecké, provozní i stavební.

Je třeba se zamyslet nad definicí památky a prohlašováním památek, 
formou evidence, stupni a formami památkové ochrany i přístupem k his-
torizujícím objektům a strukturám mimo památkovou ochranu. Současně  
je vhodné se inspirovat v okolních zemích s dlouhodobou tradicí památkové 
péče (Francie, Anglie). Podstatná je vyváženost práv a povinností majitelů 
památkově chráněných objektů a dosažitelnost dotačních titulů a finančních 
zvýhodnění při obnově, ale zejména údržbě památkově chráněných objektů. 
A v neposlední řadě je to problematika vzdělávání v oboru památkové péče.

Informace a data pro zpracování disertační práce budou získány formou 
konzultací s odborníky zapojenými do  legislativního procesu, pracovníky  
v oblasti uplatňování památkové legislativy, investory, architekty, projektan-
ty obnovy konkrétních památkově chráněných staveb a zástupci realizačních 
stavebních firem. Součástí disertační práce bude dílčí databáze konkrétních 
staveb památkové obnovy s historií jejich přípravy a realizace a hodnocením 
průběhu obnovy z pohledu majitele-investora, projektanta, dodavatele a zá-
stupců výkonných orgánů památkové péče.
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