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Materiál pro poradu vedení Ministerstva kultury

Věc: Návrh věcného záměru zákona o nakládání s památkovým fondem

Zdůvodnění předložení
materiálu:
Materiál je předkládán v návaznosti na:
- cíl vlády č. 164 „Zahájit přípravu nového
památkového zákona, který zajistí účinný a
transparentní výkon státní památkové péče“
- usnesení vlády ČR č. 34 ze dne 16. 1. 2008
o Plánu legislativních prací vlády na rok 2008
- Příkazu ministra kultury č. 9/2008, kterým se
vydává plán hlavních úkolů Ministerstva kultury
na rok 2008 (část A.Legislativní úkoly, I.čtvrtletí,
bod 1.)
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Zpracováno v odboru památkové péče
Schválil a předkládá: JUDr. František Mikeš, 1. náměstek ministra kultury
Navrhuje se přizvat:

I.

Návrh výroku

Porada vedení Ministerstva kultury:

I.

Projednala návrh věcného záměru zákona o nakládání s památkovým fondem
včetně dokumentu „Hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Assessment
RIA) pro nový památkový zákon“.

II.

Doporučuje ministrovi kultury vydat v souladu s čl. 5 platných Legislativních
pravidel vlády pokyn ke vložení dokumentů do elektronické knihovny a zahájení
vnějšího připomínkového řízení.

III.

Ukládá vrchnímu řediteli sekce ministra zabezpečit zpracování komunikační a
mediální strategie pro proces veřejného projednávání a prosazování nového
památkového zákona

II.

Důvodová zpráva

Poradě vedení je předkládán věcný záměr nového zákona o nakládání s památkovým
fondem. Tento věcný záměr byl zpracován v návaznosti na cíl vlády č. 164 „Zahájit přípravu
nového památkového zákona, který zajistí účinný a transparentní výkon státní památkové
péče“; dále na usnesení vlády ČR č. 34 ze dne 16.1.2008 o Plánu legislativních prací vlády na
rok 2008; a Příkazu ministra kultury č. 9/2008, kterým se vydává plán hlavních úkolů
Ministerstva kultury na rok 2008 (část A. Legislativní úkoly, I. čtvrtletí, bod 1.).
K věcnému záměru byl zpracován materiál RIA (Hodnocení dopadů regulace), jak to
vyžaduje usnesení vlády č. 877 ze dne 13. 8. 2007.
Podkladem pro věcný záměr byly podněty došlé od různých subjektů (jejich výčet je
uveden v materiálu RIA), dále závěry jednání pracovního týmu, jemuž předsedal I. náměstek
ministra kultury JUDr. František Mikeš.
Do procesu konzultací bylo zahrnuto široké spektrum institucí a subjektů působících
v oblasti památkové péče. Jejich připomínky a podněty byly shromážděny nejen před
započetím procesu tvorby věcného záměru, ale i v jeho průběhu. Zvolená opatření jsou tak
odrazem kompromisu názorů a zkušeností jednotlivých dotčených skupin.
Z povahy předkládaného věcného záměru zákona a zkušeností získaných v průběhu
jeho přípravy je zřejmé, že mu bude věnována ze strany odborné i laické veřejnosti a zejména
médií četná a značně kontroverzní pozornost. Z tohoto důvodu je nezbytné vytvořit účinnou
mediální a komunikační strategii Ministerstva kultury v tomto směru a věnovat její realizaci
maximální péči.

